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WYGRAt 125.000
Wielki sukces Tomasza Guzka z Łowicza w teleturnieju „Milionerzy"

Już w najbliższy poniedziałek, 2 paź
dziernika o godz. 20.30 będziemy mogli
oglądać w telewizji TVN pierwszą, a
dwa dni później drugą część kolejnej
edycji popularnego, emitowanego od
roku teleturnieju „Milionerzy". Tym razem jednak pozbawimy czytelników
N.Ł„ a widzów TVN części emocji, za
to zapewnimy, że oglądanie przyniesie
dużą dozę satysfakcji: triumfatorem okaże się łowiczanin, ogrodnik z zawodu i
wykształcenia, 38-letni Tomasz Guzek.
Czy jest to niespodzianka? Raczej nie,
zważywszy, że mówimy o miłośniku
wszelkich teleturniejów, triumfatorze
jednego z ubiegłorocznych wydań turnieju „Jeden z dziesięciu" w programie

Tltelewizji publicznej (por. N.Ł.18 (336)/
99). Wtedy, wiosną roku 1999 wygrał
samochód, wycieczkę do Tunezji i kilka
innych drobniejszych nagród rzeczowych
o łącznej wartości blisko 50 OOO zł„ teraz
sukces jest jeszcze bardziej wymierny w
kategoriach finansowych: 21 września
Tomasz Guzek zapewnił sobie wygraną
w wysokości aż 125 tysięcy złotych!
Miniony rok nie zmienił zwycięzcy:
Tomek pozostał skromnym, raczej ci=
chyro człowiekiem, podkreślającym na
każdym kroku, że wygrana do jakiej doszedł wynika z tego, że po prostu miał
szczęście. Nie negując faktu, że w takich startach łut szc.zęścia jest potrzebny, podkreślmy jednak rolę ogromnej

W sobotę Olszewski,
we wtorek topuszański

Kałasznikow znallziony

W na1blizszą sobotę, 30 września Łowicz
odwiedzi kandydat na prezydenta Jan Olszewski. W programie przedwyborczej wizyty zaplanowano spotkanie z biskupem
łowickim Alojzym Orszulikiem, spotkanie
z przedstawicielami mass mediów i z mieszkańcami miasta, które przewidziane jest na
godzinę 15.30 w szkole pijarskiej.
Trzy dni później, wewtorekogodz.15.15
w tej samej sali szkoły pijarskiej zjawi się na
spotkanie z mieszkańcami klejny kandydat
radykalnej prawicy, w tym przypadku skrajnie antyeuropejskiej - Jan Łopuszański.

pod siedzeniem
Czy dwaj łowiccy przestępcy brali udział
w strzelaninie w Wołominie?

Rutynowa kontrola drogowa samochodu stojącego w minioną ni,edzielę, 24
września, około godziny 1.55 w nocy
Obdarty Kalinowski traci wiele ze swej urody, która miała być jego atutem
na bocznej drodze w Kocierzewie zakończyła się zatrzymaniem pojazdu i
dwóch mężczyzn. W skontrolowanym
BMW znaleziono karabin automatyczny KBK-AK i dwa magazynki z ostrą
Nie
tylko
staropolskie
i
bliższe
naszym
Na slupach ogłoszeniowych ktoś zakleił portretami
czasom dokumenty, ale i fotografie, afi- amunicją. W każdym z nich znajduje się
Kalinowskiego wszystko oprócz nekrologów.
sze, mapy, plakaty zaprezentowane zo-. po 60 sztuk amunicji. Zatrzymanych zoLudowcy twierdzą, że to nie oni. Pewnie krasnoludki.
staną na wystawie „Skarby Łowickiego stało· dwóch mieszkańców Łowicza: 23Wszystkie ogłoszenia oprócz nekro- zapłaty, do której uiszczenia jest zmu- Archiwum'', jaka otwarta zostanie w so- letni Mariusz M. i 27-letni Krzysztof
logów wywieszone na słupach ogłosze szony każdy zainteresowany wywie- botę 30 września o godz. 18.00 w galerii K. Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
Browarna w Łowiczu. Skorzystać z nie- postawiła im zarzut nielegalnego posianiowych w Łowiczu zostały w czwar- szeniem plakatu.
zwykłej okazji, obejrzenia skarbów zakrytek, 21 września zaklejone przez plakaSprawą zainteresował się pracujący
ty wyborcze kandydata na prezydenta w ratuszu Stanisław Kardas, którego za- tych zwykle przed okiem postronnych
można będzie od tejże soboty do 3 I X
z ramienia PSL Jarosława Kalinowskie- daniem jest między innymi kontrola czyw każdy piątek i niedzielę od godz. 18.00.
go. Plakaty zostały również naklejone stości w mieście i przestrzeganie ładu w
do 20.00. Dla wycieczek szkolnych wyna anonsach zbliżających się imprez kul- tej dziedzinie. Już następnego dnia postawa udostępniana będzie w dniach
turalno - rozrywkowych (festyn Poże jawił się w lokalnym sztabie wyborczym
2-6X w godz. 12.00 - 15.00.
gnanie lata) i sportowych (np. Bieg Je- Jarosława Kalinowskiego i próbował
W najbliższy poniedziałek, 2 paździer
sieni), na repertuarze kina Bzura, a na- wręczyć upomnienie. Nie zostało ono
nika przywrócony ma być normalny ruch
wet na urzędowych ogłoszeniach o przez sztab przyjęte ani podpisane. Przy
samochodowy na wiadukcie drogowym
umiejscowieniu obwodowych komisji mnie wykonano telefon do przewodniczą
w ul. Poznańskiej w Łowiczu, przechowyborczych.
cego sztabu - posła Gajdy, który nie podzącym nad torowiskiem kolejowym szlaPlakaty z Kalinowskim nie zostały zwolił na przyjmowanie jakichkolwiek
ku kolejowego z Łowicza do Kutna. Przyrozklejone przez - jedynie do tego pism. Nie można się dowiedzieć kto to
pomnijmy, że przez ponad miesiąc ruch
uprawniony - łowicki Ośrodek Sportu i wieszał„. - mówi Kardas.
samochodów odbywał się tam wahadło
Rekreacji. OSiR nie otrzymał więc za to
dok. na str. 2
wo przy wykorzystaniu sygnalizacji
świetlnej ustawionej po obydwóch stronach wiaduktu. Ograniczenia w ruchu, o
których mowa spowodowane były remontem wiaduktu - wymieniane były
poręcze i betonowe belki podporęczowe
z obydwóch stron. Stare belki były rozkuwane i na ich miejsce zalewano nowe.
Stary Rynek 8, 99-400 Łowicz
Konieczne było wykonanie drewnianych
tel./fax (046) 837 42 49
O601 31 89 27
Wspaedaży także zestawy Simplus
pomostów z obydwóch stron wiaduktu.
"Opiotl~ia lS:d>VATWblt„je<tdo~~
Działania te wymagały zajęcia znacznej
liabo~~~ 1def~dzlllok~•i<aoq~li«ilb!5!-'części jednego pasa drogowego. Wymija-

Kandydat ponad plakatami

pracy, jaką Tomasz Guzek wkłada nie
tyle w przygotowywanie się do kolejnych teleturniejów, co w systematyczne powiększanie swej wiedzy ogólnej, tak
przyrodniczej, historycznej, literackiej,
jak i z zakresu szeroko rozumianej kultury masowej. Bardzo dużo czasu - szczególnie zimą, gdy pracy w prowadzonym
przezeń samodzielnie gospodarstwie
ogrodniczym jest mniej - spędza nad
książkami, sporo też w bibliotekach. Ale
książkowa wiedza nie wystarcza. Staram
się być na bieżąco z wieloma sprawami,
uzupełniam ciągle swoje notatki, zwracając uwagę na wydarzenia charakterystyczne - mówi Tomasz Guzek.
dok. na str. 2

Skarby archiwum

dania broni i amunicji oraz wnioskowała
do Sądu Rejonowego w Łowiczu o ich
tymczasowe aresztowanie, co sąd w poniedziałek, 25 września nakazał.
Powróćmy do okoliczności, w jakich
aresztowano obu mężczyzn. 24 września, kilka minut przed godziną drugą
policjanci z Komisariatu Policji w Kocierzewie zwrócili uwagę na stojący w
ciemności samochód osobowy marki
BMW z próbnymi numerami rejestracyjnymi. W samochodzie siedzieli wspomniani Mariusz M. i KrzysztofK„ obaj
znani już policjantom.
dok. na str. 2

Koniec korków na Poznańskiei
• moie· iui w poniedziałek

Telefony

na piątkę

się

samochodów na wiadukcie było
Roboty prowadzono
najpierw z jednej, potem z drugiej strony
wiaduktu. Utrudnienia w ruchu na ulicy
Poznańskiej powodowały korki samochodowe sięgające z jednej strony nawet wsi
Popów w gminie Łowicz, z drugiej zaś
dyskoteki Schouters. Zdarzały się również utrudnienia w przejechaniu przez
nie

więc niemożliwe.

ulic~ Poznańską.

W najbliższy poniedziałek, 2 paździer
nika mają zakończyć się roboty związa
ne z koniecznością zajęcia części pasa
drogowego. Oznacza to, że zdemontowana zostanie sygnalizacja świetlna i przez
wiadukt zacznie odbywać się normalny
ruch. Nadal jednak będzie obowiązywało
ograniczenie prędkości w tym miejscu.
Prowadzone będą bowiem drobne roboty wykończeniowe.
(mak)

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAM0wtEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKł NA UL. PLAC KOŃSł<ITARG 1; •KWIACIARNIA IKEBANA NA
NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ; • MINl·MARKET, UL. ARMll KRAJOWEJ 14 A; • SKLEP OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; • KłOSK LOTTO NA OS. BRATKOWłCE; • BIURO KREDYTOWE
• TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A, • SKLEP P.JĄNKOWSKłEJ W JACKOWICACH; • SKLEP f>'. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SKLEP P.PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACl'ł • SKI.EP
P.BURDKI W CZATOLINIE a KłOSK P. ŁAZłKOWSKłEJ Jl(A RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • .SKLEP P. BEJ DY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; . • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPlE
I w DOMANIEWICACH; • SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGQ wt.YSZKOWłCACH; • SKLEP ~ GORTAT PRZY avNKU KOŚCIUSZKI 17 w BOLIMOWIE; • SKLEP. P. WODZYŃSKIEGO
W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS WZŁAKOWIE KOŚCIELNYM •SKLEP P. SAWICKIEGO PRZY UL, KOŚCłELNEJ W Blł!LAWACH; a SKLEP P. FłGATA W NlłiBOROWłE; • SKLEP P. CHARĄŻKI W ZDUNACH 1A .
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dok. ze str. I

Kieszonkowcy grasowali
w przedszkolu

KAtASZNIKOW POD SIEDZE-NIEM
Pomimo młodego wieku mają na swoich kontach rozboje, wymuszenia i wła
mania - powiedział nam komendant ło
wickiej policji, podinspektor Adam
Ruta. Kocierzewscy policjanci poddali
samochód szczegółowej kontroli i nie zawiedli się. Pod tylnym siedzeniem pojazdu znalezili karabin automatyczny
Kałasznikow oraz dwa magazynki z
ostrą amunicją kaliber 7,62 milimetra.
Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do łowickiej Komendy Powiatowej Policji. Tutaj dokonano szczegółowych przeszukań. W telefonie komórkowym (marki Sagem, działającym w
sieci Plus GSM) należącym do 27-letniego Krzysztofa K. policjanci znaleźli
pod baterią torebkę, tzw. „dealerkę'', z
resztką amfetaminy. Narkotyk ten podawany w niewielkich dawkach powoduje zwiększenie koncentracji, zwiększa
szybkość reakcji, pobudza organizm.
Kałasznikow pozbawiony był nasadki na lufę, w miejsce której można wkrę
cić tłumik. Nie oznacza to jednak, że nie
można było z niego oddawać strzałów.
Magazynki z ostrą amunicją były sklejone przeciwlegle czarną taśmą klejącą
tak, żeby można było bardzo szybko
wymienić magazynek po jego opróżnie
niu. W magazynkach w większości znaj-

dowały się

pociski o zwiększonej sile
rażenia. Świadczyły o tym oznaczone
na czerwono czubki pocisków (oznaczenie fabryczne). Pocisk taki po wejściu
w ciało człowieka rozrywa ·się i powoduje znacznie większe obrażenia wewnętrzne niż pocisk zwykły. W historii
łowickiej Komendy Powiatowej Policji
był to pierwszy przypadek zatrzymania osób posiadających tzw. broń długą.
Co ciekawe: obaj mężczyźni o których mowa, trzy dni wcześniej zostali
zatrzymani w podobnej sytuacji. Jechali wówczas jako pasażerowie samochodu osobowego marki Hyundai razem z
mieszkańcem Sochączewa - właścicielem
samochodu. Policjanci po szczegółowej
kontroli tego pojazdu znaleźli pistolet
„straszak" imitujący parabellum z magazynkiem, czarną czapkę kominiarkę z
otworami na oczy i usta oraz jedną sztukę amunicji do kałasznikowa. Nabój był
przyczepiony do magnesu z tyłu kolumny głośnikowej. Policja podejrzewa,
że w samochodzie tym przewożona była
większa ilość amunicji i tajedna sztuka
,,-zapodziała się" po przyciągnięciu
przez magnes głośnika samochodowego. Właścicielowi Hyundaia z Sochaczewa został postawiony zarzut nielegalnego posiadania amunicji. Zastosowano

wobec niegio

środek

zapobiegawczy w

postaci dozoru policyjnego.
Broń i amunicję przekazano do laboratoriurn kryminalistycznego Komendy
Głównej Policji w Warszawie. Istnieje
bowiem podejrzenie, że zatrzymani w
Kocierzewie mieszkańcy Łowicza brali
udział w strzelaninie w Wołominie, do
której doszło około godzinę wcześniej.
Prawdopodobnie z terenowego samochodu ci.strzelano dwa samochody marki BMW i Renault. Jeden z pasażerów
Renault został ranny i z obrażeniami nóg
przebywa w szpitalu. Analizy balistyczne pocisków mają stwierdzić czy
łuski znalezione w Wołominie zostały
wystrzelone z Kałasznikowa znalezionego z bagażniku BMW nalezącego do
łowiczan.

ŁOWICZANIN

W miniony poniedziałek 16 wrze.
śni a do łowickiego Przedszkola nr

osób - mówi dyrektor placówki Anna

Jarosz. „Kieszonkowcy" skierowali się
prosto do sali gdzie odbywała zajęcia m
grupa pięciolatków Korzystając z chwilowej nieobecności nauczycielki, która
właśnie wyszła odtransportować do
kuchni naczynia po skończonym przez
grupę obiedzie, zabrali należącą do niej
i zostawioną na krześle torebkę.
Dzieci oszołomione wtargnięciem obcych osób do sali nie zdążyły w żaden
sposób zareagować. Sprawcy szybko
czasie musi być otwarte, ponieważ jest opuścili budynek wykorzystując do
już po 2 posiłkach i sporo dzieci właśnie tego wyjście przez salę gimnastyczną.
Dyrektor placówki twierdzi, że zło
wtedy k01iczy swój przedszkolny dzień.
Przedszkolaki często odbierane sąprzez dzieje musieli doskonale znać topograswoje starsze rodzeństwo, czy sąsiadów, fię budynku oraz orientować się w harwięc obecnych w korytarzu rodziców nie monogramie zajęć.

2 wtargnęli dwaj młodzi młodzi
mężczyźni i dokonali kradzieży torebki bądącej własnością nauczy.
ciel ki Romany J.
Właśnie skończył się obiad, więc w
przedszkolnym korytarzu była spora
grupa rodziców, którzy zabierają w tym
czasie do domu swoje dzieci. Zauważy
li oni młodzieńców jednak nie przewidzieli ich zamiarów. Przedszkole w tym

Policja podejrzewa, że broń i straszak ~z_a_n_ie_p_o_k_o_ilfi_a_k_t_w_e1_·ś_c_ia_d_o_b_1_1d_y_n_la_1_ty_c_h______________r._aJ__,~
imitujący parabellum mogły być wyko-

rzystywane również podczas napadów
na kierowców samochodów ciężaro
wych TIR. W tym roku na terenie powiatu łowickiego (na trasie Warszawa Poznań) zdarzyły się dwa takie napady,
w ubiegłym roku było ich kilka.
Policja na razie wstrzymuje się od oceny czy i ewentualnie w ramach jakiej
grupy przestępczej działali aresztowa-.
ni przestępcy.
(mak)

dok. ze str. I

Kandydat ponad plakatami

Jeszcze tego samego dnia zajął się zdejCzy jednak ludowcy zapłacą to odmowaniem plakatów ze słupów. Zdej- szkodowanie bądź zostaną pociągnięci
mowane były tylko te, które zasłaniały do odpowiedzialności? N a razie nie mają
inne, aktualne ogłoszenia. Zdarto około zamiaru, nie poczuwają się do winy. Nie
stu sztuk - dowiedzieliśmy się w Urzę były to plakaty wyborcze pochodzące z
dzie Miejskim.
mojego sztabu wyborczego, nie wiem kto
W związku z zaklejeniem wielu aktu- je rozkleja/. - twierdzi poseł Tadeusz
alnych ogłoszeń plakatami wyborczy- Gajda. Wszystko to stało się poza wiemi Łowicki Ośrodek Kultury domaga się dzą łowickiego sztabu. Otrzymałem piod
PSL wpłaty 300 złotych tytułem od- smo z miasta z żądaniem pokrycia strat
Piłkarze
szkodowania za poniesione straty wy- w wysoko.fri 300 złotych. Dzisiaj napinikające z niedoinformowania mieszkań szę odpowiedź: czuję się niewinny. Plazagoszczą
ców o odbywających się imprezach.
katy, które my będziemy r<nklejali będą
Trener klubu RTS Widzew Piotr KuW przypadku odmowy pozytywne- miały z prawej strony pieczątkę naszego
szłyk oraz dwóch piłkarzy z podstawogo rozpatrzenia skargi LOK, jego dy- sztahu. Będziemy to robili zgodnie z prawej jedenastki Sławomir Dula i Tomasz rektor Maciej Malangiewicz zamierza widłami i zasadami rozklejania plakaAugustyniak odwiedzą kibiców swojego skierować sprawę na drogę prawną. tów w Łowiczu - zapewnia.
klubu mieszkających w Łowiczu.
Jak sięjednak skądinąd dowiadujemy,
Warto wiedzieć, że artykuł 63 Kodeksu
Spotkanie organizowane przez Klub Wykroczeń mówi iż takie postępowa takie właśnie plakaty, jakie znalazły się
Kibica Widzewa Łódź odbędzie się w po- nie może się zakończyć karą grzywny a na słupach, były w posiadaniu sztabu
PSL w Łowiczu.
(mak)
niedziałek 2 października o godzinie 18.00 nawet ograniczenia wolności.
w kawiarni Dziupla w LOK. Sportowcy
jeżdżą po terenie województwa łódzkie
go spotykając się z kibicami, w poniedziałek spotkają się również ze swoimi
W poniedziałek 25 września około nek - świnie mogłyby się porańić. Taki
fanami w Sochaczewie i Skierniewicach. godz. 12.00 samochód TIR - ciągnik sio- żywy ładunek nie jest przecież unierudłowy wyjeżdżając z ulicy Legionów na chomiony i wyniku przechylenia pojaztrasę 2 niebezpiecznie się przechylił i du zwierzęta przesuwają się w jedno miejZbadało się
wpadł tylną osią do przydrożnego rowu. sce. Na szczęście kierowca zrócił się po
Jakiekolwiek samodzielne próby wydo- pomoc do straży, 2 ciężkie samochody
stania się z rowu mogły zakończyć się podniosłyTIR-a,mógłjechaćdalej.Świ
Aż I 07 pacjentów skorzystało z ulgoprzewróceniem ciężkiego samochodu, a nie przeżyły.
wego badania pod kątem osteoporozy,
wtedy zarówno pojazd jak i żywy ładu(mwk)
jakie było wykonywane w przychodni
w Domaniewicach w piątek i sobotę 22 i 23 września. PlanO\yany czas na
przeprowadzanie badań w sobotę zoŁowiccy nauczyciele zrzeszeni w w Domu Nauczyciela udzielili poparcia
stał z konieczności przedłużony o póZwiązku Nauczycielstwa Polskiego po- Zarządowi Głównemu jednak wstrzyłtorej godziny. Kierownik NZOZ w pierają ogólnopolską akcje protestacyj- mali się od organizowania akcji w Łowi
Domaniewicach Wanda Romańska - nązwiazku, która przebiega pod hasłem czu. Nie wykluczająjednak, że gdy zaDemczuk tuż po badaniu przyjmowała „Dość czekania na nasze pieniądze".
rząd zadecyduje o powszechnym strajtych pacjentów, których wynik badania
Przedstawiciele nauczycieli każdej ze ku nauczycieli, będą rozważać możli
był zly.
szkół na spotkaniu w dniu 20 września wość wzięcia udziału w proteście.

Widzewa
w Dziupli

Zareagował

zanim

się przewrócił

ponad
100 osób

ZNP protestuie

dok. ze st1: I

WYGRAt 125.000
Wiedzę

musi m1ec rzeczyw1sc1e wierszy Jana Brzechwy, kreacji aktorna podobień- skich Clinta Eastwooda, piosenek Grzestwo ludzi Renesansu. W drugiej, trud- gorza Turnaua i historii religii starożyt
niejszej części etapu eliminacyjnego, nej Grecji. W jednym przypadku rzucił
odbywającego się jeszcze drogą telcfo- Tomkowi przewidziane przepisami turniczną, musiał odpowiedzieć na pytania nieju „koło ratunkowe", udzielając podkiedy Al Pacino otrzymał Oscara za pow.iedzi przez telefon, jego przyjaciel,
„Zapach kobiety" a Marlon Brando za również zapalony uczestnik telewizyj„Ojca Chrzestnego". Już w studio na nych zmagań, Robert Bączyk z Głowna.
Woronicza (wynajmowane przez TVN)
O tym które pytania były najtrudwymagano od niego orientacji w war- niejsze, którymi odpowiedziami szczestwach atmosfery otaczającej Ziemię, • gólnie satysfakcjonował jurorów i dlaznakach zodiaku, drodze artystycznej czego nie zdecydował się „strzelać" za
Mela Gibsona, książkach Bolesława Pru- 250 OOO nie będziemy teraz dokładniej
sa.
się rozpisywać, by nie odbierać przyGdy udało mu się dostać do ostatecz- jemności oglądania. Przypomnijmy:
nej rozgrywki, zadawano mu po kolei ,;Milionerzy", TVN, poniedziałek 2 X i
pytania za I OO, 200, 300, 500, I OOO, środa 3 X, godz. 20.30.
2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000,
I pomyśleć, że wszystko dlatego, że
125000 i 250000 zł. Wielu z nich już przed 30 laty, będąc w II klasie mały
dziś nie pamięta, ale dla zobrazowania Tomek złamał nogę. Leżąc w domu mieich rozpiętości tematycznej warto wspo-. siącami, by się nie nudzić, zaczął czymnieć, że .były między nimi pytania tać. Czyta do dziś. I wygrywa.
ogromną i wszechstronną,

wymagające szczegółowej znajomości

Wojciech Waligórski

kronika~

policyjna.,

~

•W nocy z 18 na 19 września w m.
Łaguszew miało miejsce włamanie do sklepu
spożywczo-przemysłowego GS „SCh" Kocierzew.
• 19 września o godz. 14.20 tut. KPP
została powiadomiona o kradzieży z terenu
Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie dwóch
rowerów.
• Tego samego dnia o godz. 14.50
tut. KPP została powiadomiona o wła
maniu do punktu skupu warzyw i owocó
w m.Bocheń.
• Tego samego dnia o godz. 17.1 OPaweł
J. powiadomił tut. KPP o włamaniu do swego mieszkania na os. Bratkowice.
• 20

września

o godz. 18.30 tut. KPP

została

powiadomiona przez Mariannę D. o
do samochodu Cinquecento w Ło
wiczu na ul. Podgómej.

o godz. 12.05 Ryszard W.
tut. KPP o kradzieży ze swej
posesji w m. Bąków D. betoniarki.

• 21 wr?eśnia o godz. 8.50 KP Kocierzew został powiadomiony o nagłym zgonie Józefa M.

• Tego samego dnia o godz. 12.15 KP
Bielawy zostały powiadomione o kradzieży
przewodów linii napowietrznej energetycznej w m. Traby.

włamaniu

• Tego samego dnia o godz. 16.30 funkcjonariusze KP Bielawy w bezpośrednim pościgu zalizymali sprawców włamania do pomieszczenia gospodarczego Wacława O. Piotrowicach, po wylegitymowaniu okazało się,
że sprawcami są dwaj mieszkańcy Piotrowic.
• W nocy z 21 na 22 września w m. Sromów miało miejsce włamanie do sklepu spożywczo-przemysłowego Tadeusza W.
• 22 września o godz. ł 6.40 tut. KPP zopowiadomiona przez Marka D. o kradzieży jego roweru dnia poprzedniego z os.
stała

Dąbrowskiego.

• W nocy z 22 na 23 września miało
miejsce włamanie do budynku OSP w m. Waliszew, w którym znajduje się pomieszczenie
siłowni.

• 23

września

powiadomił

• W nocy z 23 na 24 września na os.
Bratkowice miała miejsce kradzież samochodu Fiat 126p.
• 25

września

o godz. 14.30Klara1. potut. KPP o kradzieży dwóch rowerów z terenu LO w Łowiczu.
wiadomiła

o godz. ł6.10 Marcin K.
tut KPP o dokonanym na jego
osobie rozboju dniu zgłoszenia w godzinach
porannych przy ul. 3-gu Maja w Łowiczu.
• 25

września

powiadomił

Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc w
sprawad1 prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Poliqi w Łowiczu.
Opracował asp. sztab.
Witold Janeczek
WIV.

~wy
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Wystrzegać się egoizmą~Związkowcy uczcili XX rocznicę

powstania

Solidarności

Przedstawiciele wszystkich istnieją wspólne, do wystrzegania się egoizmu
cych na terenie miasta komisji zakłado grupowego lub klasowego. Biskup przywych NSZZ „Solidarność'', a także in- pominał słowa papieża wypowiadane
stytucji publicznych, szkół, Państwo podczas pielgrzymek do Polski, przywej Straży Pożarnej, Policji, wojska pomniał że solidarność to znaczy spouczestniczyli w piątek 22 września w sób bytowania zbiorowości ludzkiej, na
bazylice katedralnej w Łowiczu w uro- przykład narodu, w jedności, w uszanoczystej mszy świętej poświęconej rocz- waniu różnic, odmienności, jakie zachonicy XX lecia powstania Solidarności na dzą pomiędzy ludźmi . Przypomniano
Ziemi Łowickiej. Celebrujący ją bp. Aloj- też zasługi jakie Solidarność ma w hizy Orszulik poruszył w kazaniu spra- storii Polski i świata.
wy dotyczące solidarności ludzi pracy.
Uroczystości zakończyło złożenie
Powoływał się na wypowiedzi Ojca przez delegacje związkowe kwiatów
Świętego odnoszące się do roli związ pod pomnikiem Synów Ziemi Łowic
ków zawodowych i zadań jakie przed kiej.
nimi stoją, wzywał do troski o dobro
(aw)

Miasto kupuie grunty na Czaikach
Gmina Miasto Łowicz zdecydowała
na nabycie do zasobów komunalnych
gruntów położonych w obrębie dzielnicy Kostka w Łowiczu przy „zalewie
Czajki". Przedmiotowe działki są niezabudowane, ich powierzchnia wynosi:
0,5246 ha i 0,8342 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania są przeznaczone pod tereny usług,
turystyki i sportu. Celem wykupu działek jest stworzenie kompleksu gruntów
przy Lasku Miejskim. Wykupywane
grunty są własnością rolników. Jednak
ze względu na to, że są bardzo piaszczyste, nieurodzajne, nie przedstawiają
się

Kolejny autobus do Rzymu. Rok Jubileuszov.y z wolna ma się ku końcówi, ale pielgrzymujących do Wiecznego
Miasta nie ubywa. Wponiedziałek wyjechał z łowickiego Starego Rynku nad Ty br kolejny autobus, tym razem w mieszanym
składzie warszawsko-łowid..'im. Pielgrzymkę zorganizo~ali o.o. Pijarzy.

Łyszkowice

WÓJT OBIECUJE· NOWY POMNIK

one większej wartości rolniczej. Miasto
na·wykupowanie działek, ponieważ połączone w kompleks uła
twią realizację ich przeznaczenia określonego w planie zagospodarowania
przestrzennego. O tym czy miasto samo
będzie inwestować w ten teren, czy znajdzie się inwestor, c:::y teren zostanie zalesiony, decyzje będą zapadały dopiero po
utworzeniu kompleksu - mówi Jarosław
Majka zastępca naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim.
„
{aj)
zdecydowało się

Starą płytę upamiętniającą

powstanie styczniowe 1863 r. wywieziono
na wysypisko śmieci

Stojący od wielu lat w Łyszkowicach
pomnik upamiętniający zryw powstania styczniowego został w środę 20
września wywieziony na wysypisko
śmieci w Kalenicach. Zaniepokojenie
mieszkańców, którzy fakt ten zasygnalizowali redakcji NŁ jest tym większe,
że pomnik, choć znajdował się tuż przy
ogrodzeniu nowej fabryki Byk Pharma
przy ulicy Księstwa Łowickiego, przez
2 lata trwania budowy nie przeszkadzał,
wielokrotnie mijany przez wykonawców budowy, nawet operujących cięż
kim sprzętem. Dlaczego więc został
wyrzucony? I komu to przeszkadza/o?
- nie krył oburzenia 72-Ietni mieszkaniec Łyszkowic Zdzisław Winiecki. Przecież to nie stało na terenie Niemca.
Tyle lat to tutaj było, dzieci ze szkoły przychodziły, aby robić porządek, zapalały
znicze. Najlepiej zniszczyć całą naszą
historię i zabytki i po kawałku sprzedać
Polskę ...
Kierownik budowy Jarosław Dziwiń
ski, zapewnia że to nie wykonawcy inwestycji zdemontowali i wywieźli pomnik, nie został on też usunięty na wniosek inwestora. Owszem, w czasie budowy zostało uszkodzone ogrodzenie pamiątkowej tablicy, ale inwestor zobowią
zał się pokryć koszty naprawy zaistniałej szkody. Nazywany przez mieszkańców pomnikiem obiekt tworzyła
bowiem pozioma płyta betonowa i że-

lazny krzyż, całość była ogrodzona spawanymi, metalowymi balustradami. Estetyka tego obiektu pozostawiła, szczerze mówiąc, wiele do życzenia.
Pytany przez nas o historię tego miejsca proboszcz parafii Łyszkowice ks.
Tadeusz Marat nie wiedział jeszcze, że
pomnika już nie ma. Uważa, że ktoś
powinien był parafię o tym powiadomić. Miejsce to, mające swój wymiar
historyczny przez wiele lat zostało w
pewien sposób także uświęcone religijnie. Czesław Jabłoński - mieszkaniec
Łyszkowic, współautor monografii poświęconej tej miejscowości, przypomina, że pomnik powstał w 1934 roku z
okazji 25 rocznicy założenia Straży Pożarnej w Łyszkowicach, ale dla uczczenia pami~ci powstania w 1863 roku.
Mamy w mografii zdjęcie pomnika, ale
nie ma tam zbli:!:.enia ... Jestem zbulwersowany. O ile sobie przypominam, na
krzyżu była postać Jezusa, czy ona także
została wyrzucona na śmietnik ? - pyta
retorycznie.
Myjesteśmy młodzi, nie zajmiljemy się
tym - mówi inna mieszkanka wsi - ale
nikt o tym nie był informowany. Trudno
nam to osądzać, ale ludziom to się nie
podoba. Jako dzieci paliliśm.,. tam
świeczki...
Człowiekiem, który nie ukrywa, że
starą płytę pomnikową wywieziono na
jego polecenie jest wójt gminy, W łodzi-

Bednary

Wóit stara

się

o most .kratownicowy

Wójt gminy Nieborów Andrzej Werle
drogami, począwszy od wojewody aż do ministra transportu próbuje
pozyskać most na rzekę Bzurę w Bednarach.
Przypomnijmy, że nurtująca od dłuż
szego czasu Radę i Zarząd Gminy Nieborów i opisywana przez NŁ wielokrotnie,
sprawa starego, drewnianego i zagrażają
cego życiu użytkowników mostu w Bednarach znalazła swój koniec w połowie
sierpnia, gdy most zwyczajnie się zawalił, a resztki konstrukcji trzeba było rozeróżnymi

brać.

mierz Traut. Robimy całkiem nov.:i· pon-mik i stąd to wielkie zamieszanie. - uzasadnia podjętą decyzję. Ludzie do mnie
nie przyszli spytać i pojawiły się 11iepotrzebne plotki. Płyta byłaju:!:. w fatalnym
stanie, teraz będzie lepiej w;glądać. Nie
ma tam :!:.ad11ych zwłok, nikt fam nie le:!:.y :
pochowany.
Pieniądze na odbudowanie pomnika
dla uczczenia pamięci powstania z 18631
roku nie pochodzą bynajmniej z kasy
gminy. Powstająca tuż obok fabryka farmaceutyków przeznaczyła na ten cel 5
tysięcy złotych, deklarację przeznaczenia na ten cel pewnej kwoty pieniędzy
Jeszc:::e chwila i już będzie po robocie...
złożył również wykonawca, finna budowlana Dywidag. Na razie jednak nie
Gmina Kiernozia
sprecyzowano jaka to będzie kwota. Na
pewno wystarczy na postawienie nowego pomnika, na całość„. - zaręcza wójt
Od końca sierpnia do końca ubiegłego wewnątrz niego została poło:!:.ona metaloTra ut.
Zgodnie z jego zapewnieniami na miej- tygodnia trwały prace przy budowie wa rura - mówi Jan Wolski, kierownik
trzech gminnych dróg. Najwięcej proble- budowy.
scu starej, zniszczonej płyty pomnika
mów było z drogą w Sokołowie TowaOprócz tej drogi wyasfatlowano trakt
pojawi się nowa, zostanie również nowy
rzystwie. Prace przedłużyły się tam o Niedzielski - Zamiary, drogę obok szkoły
krzyż, kostka betonowa wokół, kute
kilka dni z powodu zarwania się mostku na Osiedlu M. Walewskiej oraz parking i
ogrodzenie itp. Zagospodarowane będzie przepustowego.
Drogą tą od dawna jeź plac manewrowy dla autobusów szkolrównież najbliższe otoczenie pomnika.
dziły samochody ciężarowe, ale dopiero nych, przedłużone zostały asfaltowe alejki
Pracami przy budowie nowego pomni- w czasie remontu jeden z samochodów - wykonane częściowo w ubiegłym roku
ka zajmują się trzej prywatni rzemieśl wiozących maszyny do budowy drogi - na targowisku. Wykonawcą tych dróg jest
nicy z Łyszkowic i okolic.Za dwa tygo- uszkodził jego konstrukcję, a pod drugim Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Modnie mieszkwicy zobaczą nową płytę i Jelczem, wiozącym tłuczeń, mostek za- stów ERBEDIM sp.z o.o. z Piotrkowa
pomnik- i wtedy dopiero uwierzą. że nie rwał się. Betonowy, stary przępust, zo- Trybunalskiego. Koszt modemiazcji tych
dzieje się nic złego ... - jest przekonany stał więc z konieczności zastąpiony no- dróg, o łącznej długości 3058 m wyniósł
wójt Traut.
(mwk)
(mak. mwk) wym: Teraz jest solidny, typowy pr::epust, 312 tys. zł.

Zakończono

prace drogowe

,1:~z:::~~:~~" b~~ ~~~~:ż~~;~,~~b;]~~~~~:.~~~~K

Od tego czasu rolnicy mający pola
po drugiej stronie rzeki muszą korzystać tobusowej MZK został przekazany do kon~ultacji związkom zawodowym działającym na terenie miasta. Po uzyskaz 7-kilometrowego objazdu.
Taka sytuacja była nieunikniona, więc niu ich opinii uchwała podwyższająca ceny biletów przekazana zostanie pod obrady sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
próbowaliśmy się do niej przygotować.
chcąc zabe:::pifczyi': sobie most zastępczy Opinia związków zawodowych nie jest wiążąca i rada może
w to miejsce.
ceny podnieść nawet jeśli związki będą przeciw.
Na dzie1i dzisiejszy jest szansa na poZgodnie z propozycją Zarządu Miasta bilet n01malny MZK
zyskanie z rezerw pwistwowych wojsko- byłby droższy o 10 groszy (aktualnie l,70 złotych), bilet
wego mostu kratownicowego.jednak osta- ulgowy
droższy o 5 groszy. Zmieniłyby się również ceny
tecznej deklaracji w tej sprawie jeszcze
biletów miesięcznych w strefie miejskiej i podmiejskiej oraz
nie ma, tak więc na realizację pomysłu w
miesięcznego biletu sieciowego.
tym roku nie ma szans -mówi wójt Werle.

wnioskował

zakładu

Bogdan Suchanek. Ujęte w
uchwale podwyżki zakładają wzrost cen biletów jednorazowych o około 5,9 procent oraz około 3 procent - biletów
miesięcznych. Zgodnie z kalkulacją przeprowadzoną przez
MZK nawet przy takim wzroście cen biletów wystąpi strata na tzw. I wozokilometrze w wysokości około 1,07 złotych. Pociąga to za sobą roczną stratę w kwocie około
579.753 złotych.
Ostatni raz ceny biletów miejskiej komunikacji autobusowej MZK były zmieniane od I stycznia bieżącego roku.
(mak)
dyrektor

I
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KONSERWATOR JUZ ANALIZUJE
Kupcy wciąż protestują, poseł radzi urzędnikom „przeciągać" sprawę.
W miniony poniedziałek, 25 wrzew budynku starostwa przy ul. 3
Maja z inicjatywy kupców łowickich
odbyło się spotkanie przedstawicieli tej
profesji ze starostą Cezarym Dzierż
kiem, burmistrzem Ryszardem Budzał
kiem oraz posłem Tadeuszem Gajdą. Celem spotkania było uzyskanie informacji
na temat szansy zablokowania planowanej w Łowiczu budowy supermarketu.
Przypomnijmy, że 19 września kupcy uczestniczyli w spotkaniu ze starostą, podczas którego pytali o możliwo
ści zablokowania inwestycji na poziomie starostwa. Obecni na spotkaniu Tadeusz Miksa, dyrektor Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w starostwie
i Paweł Lisowski, członek Zarządu Powiatu wyjaśniali obecnym, że starostwo
- działając zgodnie z Ustawą o prawie
budowlanym, w przypadku gdy przedstawiony plan budowy jest zgodny
śnia,

z planem zagospodarowania przestrzennego i posiada pozytywną decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez
Urząd Miejski - jest zobowiązane wydać pozwolenie na budowę.
Na ostatnim spotkaniu starosta potwierdził to, zaznaczając jednocześnie,
że na dzień dzisiejszy do starostwa nie
wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia na budowę marketu. Burmistrz potwierdził tę sytuację, informując, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu jest opracowana
i obecnie jest ona analizowana przez
konserwatora zabytków, ponieważ obszar, którego dotyczy, jest w tzw. strefie ochrony-konserwatorskiej. Burmistrz
po raz kolejny podkreślił, że market nie
powinien być odbierany przez kupców
jako zagrożenie, ale jako konkurencja.
Inicjatywa jak sobie z nią radzić powinna leżeć po stronie kupców i objawiać

się konkretnymi działaniami. Powiedział
także, że trwają

„przymiarki" do utworzenia w ramach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Łowickiej
Agencji Rozwoju, która zajmowałaby się
m.in. promocją rynku lokalnego.
Poseł Tadeusz Gajda zaapelował do
starosty i burmistrza o możliwe odciąga
nie terminu wydania wszelkich decyzji
i pozwoleń na budowę. Dajmy kupcom
rok „oddechu", niech wykorzystają ten czas
naMrypracowaniewspó/nej inicjatywy ,,obro11)' przed marketem" - mówił Gajda.

.

Drugi dzień wycieczki. Daleko za nimi we mgle - Śnieżko.

(aj)

WsZyStl(OlaOOle, pęknie, adminiślfa..
cja potrafi się nie spieszyć, czego nie-

Gimnazjum nr 3

jednokrotnie dowodzla. Tylko czy uciekając się do taktyki żółwia łowicki samorząd zdoła kiedykolwiek i kogokolwiek z zewnątrz przekonać o sensowności inwestowania w Łowiczu?

Za 80

zł

trzy dni w górach

Znakomicie udała się uczniom Gimnazjum nr 3 wycieczka w Karkonosze.
--------------------------~--------------,Na trzydniową wyprawę w dniach 1315 września wybrało się 21 uczniów i 3
opiekunów. Głównym organizatorem
był sam dyrektor szkoły Tadeusz Rutkowski, który przygotował szlak dla
„swoich wędrowców" i „zaklepał" miejsca w schroniskach. "
Pomysł wydania kompaktu zawieraWycieczka kosztowała jednego
jącego nagrania folkloru łowickiego, bar- uczestnika 80 zł (koszt przejazdu i nocdzo spodobał się uczestnikom spotka- legów), toteż nie ma się co dziwić, że
nia z kierownikami zespołów folklory- chętnych nie brakowało. Żywność każ
stycznych i kapel ludowych dotyczą dy zabezpieczał sobie we własnym zacym ustalenia kalendarza imprez kultu- kresie, królowały „gorące kubki" i suralnych, które odbyło się w czwartek 14 chary przywiezione z domu, ale i mniej
września w Małej Galerii Łowickiego przezornym żywienie się nie sprawiało
Ośrodka Kultury. Jak dotąd tylko dwa problemów, ponieważ każde schronisko
zespoły, Łowiczak i Koderki mają było dobrze zaopatrzone w artykuły
w swym dorobku nagrania z profesjo- spożywcze.
Istotą wycieczki była wędrówka po
nalnego studia.
Musimy poszukać studia nagraniowe- górskich szlakach i noclegi w schronigo niedaleko od nas, które będzie odpoSP Bełchów
wiadać naszym wymaganiom finansowym i zapewni nam dobre warunki pracy - mówi dyrektor LOK Maciej Malangiewicz. Do końca września zespoły zaW ostatnim czasie wybraliśmy przedinteresowane powinny zgłosić swój ustawicie/i do okręgowych kamisji wyborWe wtorek, I 9 września, uczniowie szy. Plany te udało się zrealizować dodział w projekcie. Na płycie znajdą się
czych na terenie miasta - mówi przeSzkoły w Bełchowie -pod okiem nauczy- piero dzięki pieniądzom otrzymanym od
po dwa nagrania każdego zespołu, czas wodniczący łowickiego oddziału Solidar11 I fi · ··
·
cielki plastyki Wioletty Pietrasik i ściśle sp ołecznego Komttetu e e ontzaCJt st
trwania wynosić ma około 70 minut. Na- ności Jacek Sikora. Odbywają się spo·
· mwe•
zakonczemu
• K ·
według jej projektu zagospodarowywali Bełch ow. omttet po
przyszkolny teren sadząc różnorodne stycji postanowił część pieniędzy, jakie grań chcielibyśmy dokonać na jesieni, tkania z osobami, które zasiądą w komikrzewy. Jak powiedziała nam dyrektor na jego koncie pozostały, przekazać wła- tak aby płyta mogła się ukazać wiosną sjach. Niebawem na słupach ogłoszenio
szkoły Teresa Wojenka, od dłuższego cza- śnie szkole podstawowej. Była to kwota przyszłego roku - mówi Maciej Malan- wych zawisną plakaty reklamujace kandydata na prezydenta Mariana Krzasu planowano stworzenie przed szkołą 800 zł, prawie w całości pokryje ona giewicz.
(aj) ~-----------(_aw_~_ klewskiego. W czwartek, 2 I września,
skweru, jednak wciąż brakowało fundu- koszt zakupu krzewów.
Wofciąch Waligórsl(!ł

Powstanie kompakt
z łowicką muzyką

Komitet telefonizacii pomógł
stworzyć skwer

Solidarność popiera

w·

HURTOWNIA CERAMICZNO·BUDOWLANA
Łowicz,

~

es te

ul. Nadbzurzańska 41

~

Tel.(046) 837-88-13

Poleca po atrakcyjnych cenach:

•:•

glazurę, terakotę

płyty

gipsowe KNAUF

SANPLAsr

•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
•!•systemy kanalizacji PCV
0
0
0
Hurtownia czynna w godz. 7° -18°0 , soboty 7° -14°
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-CERTYFIKATY.
JAKOŚCI
- UBEZPIECZENIE
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polskich i zagranicznych firm
•••••
w dużym wyborze i kolorystyce
~
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównające

•!•

więc wypoczynek w górach
z intensywnym wysiłkiem.
Wędrówka rozpoczęła się w Szklarskiej Porębie i czerwonym szlakiem prowadziła do Karpacza. Pierwszego dnia
szlak do przebycia był najdłuższy i najcięższy - 9 godzin wędrówki. Pierwszą
noc gimnazjaliści spędzili w schronisku
„Odrodzenie" na Przełęczy Karkonoskiej. Drugi dzień to Śnieżka i nocleg
w schronisku „Samotnia". Trzeci dzień
to dwie godziny.drogi i zwiedzanie Karpacza Górnego, gdzie szczególne wrażenie na turystach z Łowicza zrobił
drewniany protestancki kościółek Wang
przywieziony do Karpacza ze Skandynawii w początkach tego wieku.
Wrócili zmęczeni, ale zadowoleni ijuż
pytają czy pojedziemy w przyszłym roku
- nie ukrywa zadowolenia dyrektor Tadeusz Rutkowski.
(aj)

skach, tak

wiązał się

Sprzedaż części

samochodowych i filtrów

WfMIANA OLEJU GRATIS !
+ Amortyzatory firmy

KAYABA I SACHS
do wszystkich samochodów

MONTAŻ GRATIS !
montaż

blokad i skrzyni biegów

1---------------128
ul.
Łowlcz,

• PARAPETY STAL
• PANELE PODŁOGOWE CLASSEN

RABATY, RATY,

Jacek Sikora wziął udział w spotkaniu
przedwyborczym z kandydatem AWS
w Zgierzu. Na spotkaniu przewodniczą
cy poruszył sprawę uwłaszczenia, wysokich stawek emerytur pracowników komunistycznych służb bezpieczeństwa
oraz przyczyn kłopotów ZUS - mówi Sikora. Nie należy sięjednak spodziewać
wizyty Krzaklewskiego w Łowiczu.
(aw)

+ Mechanika pojazdowa,

• PARAPETY PCV
•PARAPETY WŁOSKIE

Poznańska

tel. (046) 837-36-92
~

PROFESJONALNY MONTAż

+

ffi

HURTOWNIA RYBNA

TACHOGRAFY ~·,_
~ !ul. Nadbzurzańska
- -

I

Krzaka

ZAPRASZA!
7/9

• LEGALIZACJA
•NAPRAWA
• SPRZEDAż

Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych w zakresie:

TIR - SERVIS

-

Popów k/Łowicza
przy trasie Warszawa - Poznań
Tel. (0-46) 830-32-97
kom. 0602-392-512

-mrożonki

słoiki

-sałatki

-puszki
R-1224

- napoje

Tel. 046/837-43-39
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Kanalizacię
w Rzemieślniczei

JUZ RUSZA PALC

,,,
· i Zachodniei zrobi ZUK

Chłopiec, któremu pod koniec lipca tylko transport śmigłowcem
uratował rękę przed amputacją,
7-letni

Bartłomiej Szufliński,

który
wypadkowi 31 lipca
w Strzelcewie czuje sięjuż znacznie lepiej. O dramatycznej akcji ratowania ręki
dziecka przez łowickich i krakowskich
lekarzy pisaliśmy w nr 31 z 3 sierpnia
br. Do wypadku doszło na polu, dziecko towarzyszyło rodzicom przy kopaniu ziemniaków. Pole znajduje się niedaleko domu, rodzice postanowili zabrać
dzieci ze sobą, obawiając się, że pozostawione same w domu nie będą bezpieczne. Wraz z Bartkiem na polu były
jego dwie młodsze siostry - 5-letnia
Martyna i 4-letnia Sylwia. Dziewczynki bawiły się w pobliżu pola, a Bartek
podszedł prawdopodobnie do kombajnu, gdy zauważył, że tata coś reperuje.
Nie wiem, jak to się stało - opowiada
mama chłopca - spadł łańcuszek i mąż
go założył. Wszedł do ciągnika i sprawdzał, czy jest już dobrze ... Puścił sprzę
gło i wtedy to musiało się stać. Pierwszy
zauważył to dziadek i zaczął krzyczeć,
ale było już za późno. Rana szarpana lewego przedramienia była tak rozległa,
uległ poważnemu

że usparwiedliwiła używanie określenia,
że ręka została właściwie

uratowana,
bowiem tylko na tętnicy i
na nerwie. Gdyby nie została szybko
udzielona pomoc, chłopiec ręki by już
nie miał. Na szczęście stało się inaczej,
Bartek szybko trafił do łowickiego szpitala, gdzie rana została zaopatrzona,
potem z Łowicza poleciał helikopterem
Pogotowia Lotniczego do Krakowa.
trzymała się

GWIAZDA MIMO WOLI
Trwająca około I O godzin operacja
została przeprowadzona w Pediatrycz-

nym Instytucie Polsko - Amerykań
skim. Już wtedy rokowania były pomyślne i rzeczywiście: rękę udało się
uratować. Pobyt chłopca na Oddziale
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
i Leczenia Oparzeń trwał do 24 sierpnia, do domu został wypisany w dniu
swoich imienin. W przeddzień powrotu, 23 sierpnia w kilku telewizyjnych
programach informacyjnych można go

wraca do zdrowia

było zobaczyć: w Panoramie w II progranie TVP, w Wiadomościach w I programie TVP, Teleexpresie i Monitorze
Wiadomości w I programie TVP, reportaż o Bartku był niedawno emitowany
także w programie Zoom telewizji RTL
7. W programach tych lekarz opiekujący
się Bartkiem - Jacek Puchała tłumaczył,
na czym polega trudność przy reinplantacji urwanej kończyny, trudność nieporównywalna do reinplantacji kończyny
uciętej. W dniu wyjścia Bartka ze szpitala dziennikarze telewizyjni, radiowi i prasowi chcieli koniecznie rozmawiać z
chłopcem i jego ojcem: Było ich aż za dużo
- mówi Stanisław Szufliński.
13 września Bartkowi wyjęto druty,
które po operacji utrzymywały rękę we
właściwym położeniu. Lekarze stwierGołym okiem widać, że rękę dało się uratować. Obok Bartka stojąjego dwie
dzili wtedy, że na rehabilitację jest jesz- siostrzyczki Martyna i Sylwia.
cze zbyt wcześnie, więc jeszcze tego samego dnia chłopiec wrócił do domu. cyjnej, a przecież jest już uczniem, od I W szpitalu nudziło mu się, po obiedzie
Kolejny pobyt chłopca w Krakowie jest września rozpoczął naukę w I klasie często zasypiał i póżniej nie mógł spać
planowany od 17 października i potrwa Szkoły Podstawowej w Popowie. (W w nocy. Przez dwa tygodnie nie mógł
prawdopo~obnie około miesiąca. dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkol- zresztą w ogóle wstawać, pomimo, że
Usztywniona specjalnym bandażem nego, dzieci otoczyły chłopca pytając go, ręka nie była na wyciągu ani nawet w
ręka będzie dokładnie badana, po tym jak się leciało helikopterem). Rodzicom gipsie, założony był na niąjednak spepobycie okaże się czy konieczna jest bardzo zależy na tym, aby nie stracił tego cjałny opatrunek. Rodzice są nawet zdzikolejna operacja. Także tam, w Pedia- roku szkołego, aby pomimo wypadku i wieni, że dość chorowity i płaczliwy dotrycznym Instytucie Polsko - Amery- rehabilitacji mógł zdać do drugiej klasy. tychczas chłopiec, okazał się po wypadkańskim dziecko rozpocznie rehabilita- Nauka szkolna odbywać się może rów- ku bardzo dzielny. Zaniepokojona jego
cję. Już teraz Bartek porusza 3 palcami, nież w Krakowie, dlatego rodzice mają - zachowaniem jest mama Bartka, gdyż w
wszytkie obecne działania lekarzy zmie- nadzieję, że chłopiec nie będzie miał du- domu nie jest on ostatnio zbyt grzeczny: Jest nienaturalnie wesoły i beztrorzają do usprawnienia całej ręki. Może żych zaległości.
to trwać jak tłumaczą lekarze, nerwy
ski, chyba nie jest jeszcze sobą, będzie
CZV BARTEK PAMIĘTA
regenerują się nawet 2 lata.
musiał po tym wszystkim ochłonąć.
Nie wiadomo jednak w jakim stopniu CO SIĘ STAŁO 31 LIPCA?
Na twarzy chłopca widoczne sąjesz
ręka Bartka będzie sprawna i czy nie
Trudno jest powiedzieć ile chłopiec cze ślady otarć i zadrapań po wypadku,
będzie· krótsza od prawej. W czasie rzeczywiście pamięta z dnia wypadku. powstałe prawdopodobnie wtedy, gdy
wypadku powstały duże ubytki kości, Mówi, że nic go nie bolało, z pola do maszyna szarpnęła chopca i jego rączka
których nie można było zrekonstruować. domu przyniósł go na rękach tata. Lądo trafiła w jej tryby. Przy kombajnie ziemTak czy owak jest się z czego cieszyć i wania helikoptera też nie widział, został niaczanym nie dał sobie zrobić zdjęcia,
za co dziękować. Mama Bartka podzi- przywieziony na miejsce, gdy śmigło tłumacząc, że kombajn jest pechowy.
wia postawi( lekarzy w Łowiczu: Dr Ro- wiec już wylądował. Z lotu pamięta tyl- Mama chłopca mówi zresztą, że on nagowski szukał do skutku miejsca dla ko wnętrze helikoptera. Rodzice tłuma wet teraz nie zbliża się do tej maszyny.
Bartka w jakiejś klinice. Mógł przecież • czą to szokiem, prawdopodobnie też z Mimo to na razie Bartek deklaruje, że w
przyszłości zostanie rolnikiem, tak jak
po 3 telefonach zrezygnować i stwier- tego powodu chłopiec nie czuł bólu.
dzić, że nic więcej nie można zrobić, ale
W czasie pobytu w Krakowie był jego tata. Maszyny i ciągniki nadał baron dzwonił dalej, aż znalazł. Chłopca bardzo dzielny i grzeczny, piełctgniarki dzo go interesują.
Mirosława Wolska-Kobierecka
czeka teraz więc dużo pracy rehabiłita- chwaliły go za wzorowe zachowanie.

Kolejne zlecenie wykonania kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym
Górki w Łowiczu otrzymał łowicki Zakład Usług Komunalnych. Za kwotę 178
tysięcy złotych ZUK ma wykonać:
- kolektor sanitarny w ulicy Rzemieśl
niczej o długości 272 metrów wraz z
przykanalikami do granic posesji,
- kolektor sanitarny wraz z przykanalikami w ulicy Zachodniej - 126 metrów,
- przykanaliki do granic posesji w ulicy Miodowej.
Zaplanowane prace w tych ulicach to
kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym Górki.
Przypomnijmy, że ZUK był również
wykonawcą kanali7dlcji w ulicy Miodowej. Kanalizacja na wspomnianych ulicach ma być wykonana do końca bieżą
cego roku.
(m,ak)

Droiei za garaie
komunalne
Od początku października podwyż
szone zostaną ceny wynajmu garaży samochodowych należących do zasobów
komunalnych, administrowanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Nowe stawki będą nastC(pujące: 3 zł. za
I m 2 wynajmowanego garażu i 1,20 zł.
za I m2 gruntu pod garaż. Do stawek
należy doliczyć 22-procentowy podatek VAT. Do tej pory opłaty wynosiły
odpowiednio 2,60 zł i 1,00 zł. Wzrost
nastąpił o 15 procent w pierwszym
przypadku i 20 procent w drugim. Ostatnia zmiana ceny wynajmu garaży była
przeprowadzona w lutym 1998 roku.

Oficyny do sprzedania
Nieruchomość przy ulicy Bolimowskiej I Ow Łowiczu została przez Zarząd
Miasta przeznaczona do sprzedaży w
przetargu nieograniczonym. Działka jest
przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z dopuszczeniem usług i nieuciążli
wych zakładów produkcyjnych. Na działce postawione są trzy oficyny: murowane, parterowe, niepodpiwniczone o powierzchni 45 m2, 129 m2 i 124 m2.
Mieszka w nich 31 lokatorów. Wszystkie trzy są w złym stanie technicznym.

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

PERFECT
•

Szkoła Języków
Barbara I

panele

Włodzimierz Łuczakowie

podłogowe, ścienne

panele PCV

rok założenia 1995

mieszalnik farb

angielski, niemiecki, francuski, '-

pokrycia dachowe
materiały termoizolacyjne

orgamzator kursów dla dziec~

folie dachowe

młodzieży,

SPECJALNE RABATY NA PANELE ŚCIENNE
1 PODŁOGOWE deceunincK
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{jj} Agropo/isa

Grupa KREDYT BANKU

Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej .AGROPOLISA" S.A.

Filia w Łowiczu ul. Browarna 10 a, tel./fax. 046/830-33-85
PROPONUJEMY UBEZPIECZENIA NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH
-I' OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE
-I' MAJĄTKOWE, OSOBOWE I KOMUNIKACYJNE
(np. budynki, mieszkania, podmioty godspodarcze - ogień, krażdzież;
NW i koszty leczenia;, OC, AC; rolne - budynki, uprawy; finanse - kredyty i inne)
Nawiążemy współpracę

z agentami w zakresie akwizycji w /w

ubezpieczeń.

R. 1163

biuro: Łowicz, ul. Bonifraterska 3 (budynek L. O.)
zajęcia: L. O. im. J. Chełmońskiego, SP nr: 6, 7
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Wl,CEJ WF. DLA UZDOLNIONYCH Trzeba rozwiązać, problem
wywo1en1a sm1ec1
Wszyscy uzdolnieni . ruchowo

pierwszoklasiści, rozpoczynający

w bieżącym roku szkolnym naukę
w SP 4, mają możliwość korzystania
z dodatkowych godzin kultury fizycznej. Dla rokujących nadzieję na
sukcesy sportowe najmłodszych·
uczniów przewidziano dwie godziny sportu więcej, niż zaproponowane jest w standardowym programie
dla I klasy. Uruchomione dodatkowo
lekcje pochodzą z puli godzin dyrektorskich. Ani chwili nie waha/em się
nad zagospodarowaniem godzin z
puli tzw. dyrektorskich. Zrobię wszystko, by zajęcia te na stale wpisały się
w naszą siatkę godzin, i były kontynuowane do IV klasy, ponieważ przymierzamy się do stworzenia klasy
sportowej - mówi dyrektor szkoły,
Artur Balik.
Aktualnie z dodatkowych zajęć
korzystają po kolei wszystkie klasy
pierwsze. Przeprowadzane są testy,
na podstawie których wyłaniani są
najlepsi. Testy polegają na wykonywaniu prostych ćwiczeń typu biegi,
skoki, przewroty - mających na celu
sprawdzenie wytrzymałości, szybkości, skoczności, itp. Jest to koniecz-

ne, by poznać dzieci, sprawdzić ich przychylni dodatkowym zajęciom
możliwo.fri i wyłonić tych na; lepszych z wf Jest to dla mnie niezrozumiale,
- mówi prowadząca zajęcia Beata ponieważ takie zajęcia to lepsza
Kucińska. Kiedy w IV klasie dostaje- sprawno.fć i rozwój fizyczny, przez co
my uczniów, zazwyczaj upływa tro- lepsze samopoczucie i zdrowie, kształ
chę czasu, nim odkryjemy indywidu- towa n ie charakteru dzięki pracy
alne talenty. Teraz już na tym etapie w grupie, a także wypełnianie dziecbędziemy dobrze znali uczniów i czas ku czasu wolnego - podkreśla Beata
na pracę w konkretnym kierunku bę Kucińska.
dzie wykorzystany maksymalnie
Przez pierwsze dwa lata zajęcia
- podkreśla nauczycielka.
będą polegały na prowadzeniu gier
.
Ze wstępnej selekcji wynika, że ze i zabaw (w zależności od predysposkompletowaniem grupy na zajęcia zycji i zainteresowań uczestników
dodatkowe, nie będzie najmniejszych zajęć, z ewentualnym wprowadzaproblemów. Dzieci uzdolnionych niem elementów poszczególnych
i chętnych (co podkreśla nuczyciel- dyscyplin), mających na celu rozwika prowadząca) jest sporo. Jeżeli ja- janie sprawności i wyrabianie umiekieś dziecko, które nie ma wyraźnych jętności pracy w grupie oraz zauzdolnień ruchowych i predyspozy- szczepienie tzw. bakcyla sportu. Docji do szczególnych osiągnięć, wyra- piero w TIT klasie wprowadzane będą
zi chęć uczestnictwa w zajęciach elementy typowe dla danej dyscy- będzie w nich uczestniczyć. Należy pliny.
pielęgnować każdą inicjatywę i wolę
Warto dodać, że przy SP4 działa
pracy nad sobą 11 siedmiolatków. Tym Uczniowski Klub Sportowy w rahardziej, że coraz czę.friej zdarza się mach którego trenuje dziewczęca druwłaśnie w!oród najmłodszych uczniów,
żyna „koszykówki". W przyszłości
że niechętnie podejmują pracę nad myśli się o stworzeniu klasy sportorozwojem swoich predyspozycji. Naj- wej i otwarciu tzw. malej ligi piłkar
prawdopodobniej jest to wynikpodej- skiej.
.fria rodziców, którzy często nie są
(aj)

Firma „Eko Serwis" z Kutna jest zainteresowana wywożeniem śmieci komunalnych
z terenu gminy Kiernozia. Na ostatniej sesji
Rady Gminy Kiernozia reprezentantka firmy przedstawiła warunki, na jakich można
taką współpracę nawiązać. Zarówno firma,
jak i samorząd chciałyby, aby od początku
2001 rokujak najwięcej mieszkańców gminy
zdecydowało się na podpisanie indywidualnej umowy na wywóz śmieci. Dotychczas
śmieci były wywożone raz w miesiącu na
koszt gminy, każdy mieszkaniec gminy mógł
z tego korzystać, przywożąc śmieci do postawionej na tctenie SKR przyczepy.
Odbiór śmieci przez firmę „Eko Serwis"
byłby realizowany co 4 tygodnie z plastikowych pojemników o pojemności 120 łub 240
litrów. Pojemniki te można od firmy dzierżawić. Obecnie cena wywozu śmieci
z jednego pojemnika (wraz z opłatą za wydzierżawienie) wynosi - 8 zł za pojemnik
mały i I 3 za duży. Ceny do przyszłego roku
mogą ulec zmianie, jak wyjaśniła przedstawicielka firmy, obecnie utylizacja 1 m3 śmie
ci kosztuje 40 zł. Płatność jest przez klientów firmy regulowana kwartalnie, do 15 dnia

Za

SP2

Jeszcze w ubiegłym roku szkol- mym miejscu, nie byłoby problemu z
nym Rada Rodziców, działająca przy organizacją treningów - mówi Sła
sekcji sportowej „Pelikan'', wyszła womir Karmelita, jeden z inicjatorów
z inicjatywą utworzenia w Gimna- pomysłu.
zjum nr 2 w Łowiczu klasy sportoJak dowiedzieliśmy się w Urzędzie
wej z ukierunkowaniem na piłkę noż Miejskim, pomysł ten nic zostanie
ną. Rodzice uważali, że idealnie by- jednak wprowadzony w życie, połoby zebrać w jednej klasie wszyst- nieważ w budżecie nie ma pieniędzy
kie dzieci doskonalące swoje umie- na takie rozwiązanie. W przypadku
jętność w tej sekcji. Gdyby wszyscy utworzenia klasy sportowej powinnirozpoczynali i ko1iczyli zajęcia lek- fo1y się liczyć z wydatkiem rzędu 53
cyjne o tej samej porze i w tym sa- tys. zł, tymczasem jest rozwiązanie o

miesiąc ·będzie

zieść

Nie będzie klasy pilkarskiei,
mogq być dodatkowe zaięcia

Szkoła

moina
obiad w szkole

Stachlewiejestjedynąna

terenie Dla dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuw której nie było sto- acji materianej - posiłki sfinansuje pomoc
łówki. Wszystko jednak wskazuje na to, że społeczna.
już za miesiąc dzieci będą mogły zjeść w swej
Obiady będzie można zamówić miesiąc łub
szkole obiad. Od I I września trwają w bu- 2 tygodnie wcześniej, każdego dnia będzie
dynku szkoły prace modernizacyjne. Dwa jeden posilek, zupa w cenie około 1,60 - 1,80
pomieszczenia, w których były wcześniej zł łub drugie danie za około 2 zł. Dokładna
sale lekcyjne są obecnie adaptowane na kuch- kalkulacja nic byłajcszcze sporządzona, cena
nię, zaplecze magazynowe i zmywak. Dy- będzie zależała również od ilości chętnych.
rektor szkoły Irena Pająk bardzo się cieszy, Część sprzętu do nowej stołówki gmina kuże uczniowie będą mogli korzystać ze szkol- piła już w ubiegłym roku. Stołówka dysponej stołówki. W Stach/ewie mieszka wiele nuje 50 kompletami nakryć i sztućców. Termłodych malże1istw, któ1ych rodzice pracują min zapisów dla chętnych do korzystania ze
poza miejscowo.frią i są zainteresowani po- stołówki zostanie ogłoszony na zebraniu
wstaniem stołówki w sżkole, aby dzieci na z rodzicami, które odbędzie się pod koniec
miejscu mogły zjdć obiad - mówi dyrektor. września.
(mwk)
gminy

wiele tmisze i gwarantujące ten sam
efekt sportowy. Otóż możliwe jest u111chomienie zajęć nadobowiązkowych.
Bylihy.vmy w stanie zapewnić dodatkowo 6 godzin w tygodniu, 18 wrzefoia rozmawia/em w tej sprawie z prezesem Klubu Sportowego „ Pelikan",
któ1y nie ividzi przeszkód. Aktualnie
czekamy więc na wniosek ze strony
klubu z załączonym programem szkoleniowym - poinfonnował nas wiceburmistrz Eugeniusz Furman.
(aj)

miesiąca, który następuje po skończonym
kwartale. Nawet jeżeli zainteresowanych
byłoby początkowo niewielu, „Eko Serwis"
obsługiwałby gminę Kiernozia „przy okazji"
zabierania śmieci z terenu niedalekiej gminy
Pacyna.
Na terenie gminy Kiernozia będą organizowane spotkania, mające zachęcić mieszkańców do skorzystania z tej formy usług.
W czasie spotkań będą sporządzane listy
osób, zainteresowanych zawarciem umowy
z zaznaczeniem, jaka wielkość pojemnika bę
dzie dzierżawiona. Nie możemy nikogo zmusić do podpisania takiej umowy, ale możemy
zachęcać - wyjaśnia wójt gminy Kiernozia,
Zenon Kaźmierczak.
Wójt zaproponował podczas sesji, aby
przed wdrożeniem w życie tego systemu
zorganizować np. w styczniu akcję sprząta
nia gminy. Miałaby ona na celu pozbycie się
śmieci i niepotrzebnych rzeczy, zaśmiecają
cych gospodarstwa i domostwa, aby comiesięczny wywóz realizować już na bieżąco.
Koszt takiej akcji wyniósłby około 3 tys. zł,
prawdopodobnie pokryłaby go gmina.
(mwk)

w

Łyszkowice,

SZANOWNY KLIENCIE
Bank Spółdzielczy w Skierniewicach doskonale
rozumie Państwa potrzeby, dlatego proponuje
okazyjny kredyt konsumpcyjny

Firma Misiek

„JESIEŃ 2000"

Ma przyjemność zaoferować Państwu:

Misiek S.C.
• Drzwi i Okna z Drewna - firmy SOKÓŁKA SA
PCV - system ROPLASTO i Aluminium

Pomoże on Państwu w robieniu zakupów jesienno

- zimowych, a także w innych nieplanowanych wydatkach„.
<(

Maksymalna kwota kredytu 5.000 zł

-...( Okres
<;(.

Stałe,

spłaty

kredytu 9

• Rolety z PCV i Aluminium

miesięcy

atrakcyjne oprocentowanie w
tylko 19% w stosunku rocznym

• Parapety wewnętrzne i zewnętrzne
• Fa chowy montaż

całym

okresie kredytowania

-...(Od przyznanego kredytu bank pobiera prowizję w

lfv'.YSOkości

•

Możliwość zakupu

na raty

• Ceny konkurencyjne

1,5 %

O kredyt może się ubiegać osoba, posiadająca
określone źródło dochodów oraz posiadająca
zdolność kredytową. Dla stałych i solidnych klientów
bez dodatkowych zabezpieczeń

Serdecznie z a p r a s z a m y do korzystania
z naszej oferty od dnia 15.Q9.2000 r. - 22. 12.2000 r.
w Filii BS w Łowiczu, ul. Nowy Rynek 30
tel. 837-82-25, 837-89-41

Zapraszamy od 9° 0 do 17°0

_

MisiekS.C.
Ul. Długa 4, 99-400 Łowicz
Tel./ fax (0-46) 830-33-60

R-1152

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Łowiczu, ul. Blich 1O

ORGlllVIZVJB llVRSY:
•komputerowy dla nauczycieli (różne stopnie zaawansowania)
•języka angielskiego dla dzieci, mło9zieży, dorosłych

Godziny obsługi Klientów:
od poniedziałku do piątku godzina 8.00-18.00
w~ każdą sob9tę
8.00-12.00
R-1202

Informacje: Zastępca Dyrektora, tel. (046) 837-37-05, 837-33-77

7

28.09.2000 r.

PIEL~GNIARKĄ SI~

Gmina Nieborów

JEST,

W minionym tygodniu Gminna Ekipa Remontowo-Budowlana z Nieborowa zakończyła ogradzanie szkoty· w
Bednaracb. Zamontowano 600 m ogrodzenia z wcześniej przygotowanych elementów metalowych oraz dwie rozsuwane metalowe bramy. Aktualnie ekipa
będzie instalowała metalowe ogrodzenie
przy szkole w Bełchowie. W tym roku
kalendarzowym chcielibyśmy jeszcze
zdążyć z ogrodzeniem przy szkole w
Mysiakowie. tak by w przyszłym zostało
nam jedynie ogrodzenie szkół w Nieborowie i Kompinie - mówi wójt gminy
Nieborów Andrzej Werle.
(aj)

A NIE BYWA
Spotkanie po latach w ,,Medyku"
Około

90 absolwentek brało udział w

m spotkaniu absolwentek, które odbyło się

w sobotę 23 września w Zespole
Medycznych przy ul Ułańskiej
w Lowiczu. Największą grupę stanowiły mieszkanki Lowicza i miejscowości
położonych w niewielkiej odległości Kutna, Zgierza, Sochaczewa, Warszawy,
PJocka, Milanówka, ale przyjechały
również wychowanki szkoły z Sieradza
i Torunia. W tegorocznym zjeździe nie
uczestniczył żaden pan - absolwent, chociaż w poprzednich zjazdach nieliczni
przeciez pielęgniarze, którzy uczyli się
w „Medyku" zjawiali się na spotkanie z
kole:Zankami. Poprzedni II zjazd, który
odbył się w 1997 roku zgromadził aż
200 osób, liczba uczestników tegorocznego, jest być moze odzwierciedleniem
trudnej sytuacji finansowej pielęgniarek
- wiele z nich nie ma pracy, a praca w
zawodzie jest bardzo nisko płatna.
Absolwentek szkoły medycznej nie
zawiedli zaproszeni goście, w tym
przedstawione przez prezes Koła Absolwentów Annę Piorun honorowe
członkinie koła - Kazimiera Diks (niegdyś pielęgniarka wojewódzka i wizytator szkół medycznych w byłym woj.
skierniewickim), Genowefa Tokarska
(która przez wiele lat była kierowniczką szkolenia praktycznego) i Adela Bojko (wieloletnia kierowniczka stołówki).
Dyrektor ZSM Tadeusz Żaczek o
godz. 13.00 rozpoczął oficjalną część
zjazdu powitaniem wszystkich absolwentek i gości. Juz po wniesieniu sztandaru szkoły widoczne było, jak bardzo
dzisiejsza szkoła różni się od tej sprzed
nawet I Olat- niegdyś zdominowana była
przez panie, a obecnie poczet sztandarowy stanowią 3 przystojni uczniowie
działającego w ramach ZSM ogólniaka.
Szkół

SWOJĄ PRACĘ

BARDZO LUBIŁAM
Kazimiera Diks występując na zjeź
dzie powiedziała, że piełegniarki towarzyszą ludziom przez całe ich :Zycie witają dzieci przychodzące na świat i
żegnają osoby starsze: Nasze serca. ręce
i uśmiech pomagają szybciej wyzdrowieć. O takim przesłaniu tego niełatwe
go przeciez zawodu mówiły te:Z nasze
późniejsze rozmówczynie. Rozmawialiśmy z nimi w czasie przerwy na lunch.
Mieczysława z. d. Milczarek Latoszewska z Łowicza pracowała w szpilalu łowickim 35 latjako pielęgniarka na
oddziale noworodków. Na emeryturze
jest dopiero od pół roku. Podobał mi się
strój i charakter pracy. dlatego zostałam pielęgniarką -wspomina. Nigdy nie
myślałam o innym zawodzie. a swoją
pracę bardzo lubiłam. Milo wspominam
szkołę, na zjeździe jestem trzeci raz, nie
mogłam tutaj nie być. Pani Małgorzata
nale:Zy do grona pierwszych absolwentek szkoły, 3-letnią wówczas Państową
Szkołę Pielęgniarstwa skończyło w 1964
roku 13 pań, na III zjeździe było 6 z
nich.
Absolwentką tego rocznika jest też
Teodora Kapińska ze Zgierza. Ona również jest już od końca stycznia br. na
emeryturze - w Poradni Urologicznej
szpitala w Zgierzu pracowała 36 lat. O
swojej pracy mówi: Myślę, że gdybym
wybierała zawód drngi raz, to też zostałabym pielęgniarką. W tym zawodzie
można się spełnić do końca. ffjimaga on
umiłowania ludzi ipowołania, podobnego do tego, jakie mają księża. Niezależ
nie od nacji, wyznania i sytuacji czło
wiek zawsze jest człowiekiem. Głęboki
jest humanizm tego zawodu. Pielęgniar
ką się jest, a nie bywa.

Filipiński uzdr~wiciel

w

~·

Ogrodzenie
dla kaidei szkoły

Zduny

W piqtek
• „Zagrai z nami"
Młodzi ludzie grający na jakimkolwiek
instrumencie lub chętni do gry zaproszeni są przez Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach na IX spotkanie z cyklu
„Zagraj z nami", jakie zorganizowane
zostanie w piątek 29 września w sali
widowiskowej zduńskiego ośrodka. W
programie przewidziane są warsztaty z
zakresu aran:Zacji indywidualnej i zespołowej. Spotkanie zakończyć się ma
wspólnym graniem. Warsztaty poprowadzą Sławomir Wódka i Wojciech Miedzianowski.
(aw)

Na sali gimnastycznej ZSM przygotowano szwedzki stół, udekorowany przez
uczennice szkoły jesiennymi liśćmi, kukurydzą, kasztanami wyciętymi na kształt
podgrzybka, mchem i innymi charakterystycznymi dla jesieni ozdobami.
1Olat temu 5-letnie Liceum Medyczne skończyła Ewa Mikołajczyk z Kutna. Przez krótki czas pracowała w poradni ortopedycznej, później skończyła
kurs dla pielęgniarek psychiatrycznych
w Płocku, po którym podjęła pracę w
Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach. Pacjenci przebywają tam na stałe cierpią na typowe choroby psychiczne.
Na wcześniejszych zjazdach nie byłam,
.nie widzę nikogo z mojego rocznika -a w
1990 roku szkolę kończyły uczennice z 3
klas liczących po około 20 osób„.

Wystawa zamiast
konkursu

Na popołudniowym spotkaniu Koła
Absolwentów została wybrana nowa
prezes - Izabela Pawluk. O godz.16.45
uczennice uczestniczyły we mszy św.
w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza.
Wieczorem rozpoczęła się kolacja, zabawa i taniec, które trwały do północy.
Nieliczni panowie-- dyrektor i mężowie
niektórych absolwentek tańczyli nie
oszczędzając się. Rozmowy, wspomnienia i śpiewy trwały później w pokojach
akademika do świtu.
(mwk)

Tyko dwie osoby zgłosiły swoje prace na ogłoszony przez Gminny Ośro
dek Kultury w Zdunach konkurs fotograficzny „Wakacje w obiektywie".
Wymogło to zmianę formuły: zamiast
rozstrzygnięcia konkursu postanowiono zorganizować wystawę nadesłanych
prac. Jedna z osób przysłała prace skła
dajace się na cykl, być może wystawimy te wszystkie prace juz wkrótce na
wystawie autorskiej - mówi dyrektor
GOK Halina Anyszka.
(aw)

Łowiczu

Zabieg i po bólu•••
W Księdze Uzdrowień Conrado Apinga przybywa wpisów osób uwolnionych od cierpień. 29 bm. mnich-uzdrowiciel z Filipin po raz pierwszy będzie przyimował w Łowiczu. 10-12 dni w miesiącu wspomaga
łodzian swoimi niezwykłymi metodami przywracania zdrowia.
- Od kilu lat nie mogłam się zdobyć na przyjazd do wiłem się za obietnicę zrelacjonowania efektów zabiePolski, choć rodzina ze Zduńskiej Woli wciąż pona- gu. Wkrótce usłyszalem:
wiała zaproszenia. Przyjechałam, gdy przysłano mi
- Taki zabieg był mi potrzebny, podziałał wspania•Ex-press" z relacją o zlikwidowaniu przez filipińskie le. Widać, że ten uzdrowiciel zna się na tym, co robi .
go uzdrowiciela bólów wątroby i innych dolegliwo- Ból ustąpił. Tak bardzo chciałbym, żeby zniknął na
ści. Już po pierwszym zabiegu minęły bóle wątroby zawsze, iż zastosuję się do zalecenia i przez trzy dni
i znacznie popraw~a się sytuacja z moim cukrem. Nie nie wezmę alkoholu do ust.
przypuszczałam, że to takie proste - zabieg i po bólu.
Optymistycznie prezentuje się zapis w Księdze
W dodatku prawie nieznajoma mi, daleka rodzina Uzdrowień Ewy Z.: .Na obu półkulach mojej wątro
okazała się bardzo sympatyczna. 1O dni gościłam
by wykryto torbiele. Po biopsji stwierdzono, że to
u nich czekając na drugi zabieg. Uzgodniliśmy, że przerzut z piersi, którą miałam operowaną w '96 rozostanę dopóki Filipińczyk nie zlikwiduje moich kłopo
ku. Po trzech wizytach u pana Apinga USG wykotów ze zdrowiem .•Zobaczymy co się okaże po dru- nane 20 czerwca wykazało zaniknięcie torbieli."
gim zabiegu ... " - powiedziała mi spotkana w .Echu"
Wpis innej kobiety ma równie optymistyczną wyMargerita P. Miejmy nadzieję, iż efekt będzie podob- mowę: .Chcę bardzo serdecznie podziękować za
ny jak w przypadku pewnego biznesmena, którego uratowanie mojego serca. Miałam zawał tylnej ścia
obezwładnił straszliwy ból w okolicy barku.
ny, po trzech wizytach nie ma śladu po zawale. Mój
- Byłem u trzech lekarzy, jednak nie potrafili mi syn miał złogi piasku na nerkach. Po trzech wizytach
pomóc, jeden odsyłał do drugiego. Neurolog orzekł, USG wykazał, że po piasku nie ma już śladu. Serże .to zapalenie barku, albo coś takiego". Jednak nie
deczne dzięki. Genowefa C."
zdecydował się na blokadę, gdyż ból nie został zlo•Moja okazała tarczyca już po pierwszym zabiegu
kalizowany. Może ten Filipińczyk coś mi pomoże? zaczęła się zmniejszać, po drugim zabiegu zniknął
Niech pan się za mną wstawi - poprosił mnie. Ws~- całkowicie jeden płat. Przy okazji pozbyłam się żyla-

ków i znacznie poprawiło się moje samopoczucie."
.Od pięciu lat byłam osobą schorowaną, bolał
mnie kręgosłup i wątroba, co zjadłam wszystko mi
szkodziło. Do tego okropny ból w dolnej części brzucha. Po trzech wizytach u pana Conrada wszystko
minęło. Dziękuję za uzdrowienie. Ewa G."
Janina R. wpisała do Księgi Uzdrowień: .Mój
2-letni Krzyś notorycznie, z kilkudniowymi przerwami
chorował na anginę ropną. Schorzeniu towarzyszył
bardzo ostry zespół toksyczna-alergiczny, ostatni groził
uduszeniem. Dziecko puchło na całym ciele, wystę
powała wysypka z płynem surowiczym. Po drugim
zabiegu - całkowita poprawa. W ciągu miesiąca choroba nie powróciła. Wielkie dzięki panu Conrada."
.O uzdrowicielu z Filipin dowiedziałam się od znajomego, który mu wielce po-mógł. Ja także odczułam
bardzo dużą pomoc. Przez 14 dni straciłam na wadze 9 kg, ustąpiły bóle brzucha, wątroby i kręgosłu
pa, zmalały ataki astmy. Dziękuję panu Apingowi. Stefania K."
Misjonarz - uzdrawiacz z Filipin stosuje różne techniki uzdrowicielskie, każdy zabieg zaczyna i kończy
modlitwą. Najczęściej chory poddawany jest biomasażowi i masażowi wibracyjnemu. Przy wielu dolegliwościach wewnętrznych chorzy stwierdzają,
iż poddani zostali tzw. bezkrwawym operacjom. Conrada Aping nie wyjaśnia na czym one polegają. Podkreśla natomiast, że jego działania uzdrowicielskie są
skuteczniejsze, jeśli pacjent wspiera je swoją siią
duchową i wiarą w skuteczność zabiegu.

CON RADO APING
będzie przyjmował
wŁOWICZU

w DOMU NAUCZYCIELA
Al. Sienkiewicza 42
w dn. 29 września od godz. 11°0
i 12 października od godz. 13°0

Informacje i zapisy pod nr tel.
(0-42) 632-51-24
....
0-501-363-991, 0-602-711-719 ~
I

TEKST REKLAMOWY
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Ponad 2000 chętnych na telewizor

Zapowiadane atrakcje, dogodny bezpłat beczki, kapusta z grochem, kiełbasa przyjechała nawet karuzela ze słoniami.
ny dojazd i piękna słoneczna pogoda skło i kaszanka na gorąco, żurek, placek droż
Dla wielu największą atrakcją, punktem
kulminacyjnym było jednak zapowiedzianiły w minioną niedzielę tysiące osób dżowy.
Nasyceni tymi potrawami mogli się na- ne losowanie telewizora. Urna, która stała
do udziału w imprezie nazwanej przez
pić mięty zaparzonej w garach kuchni po- przez cały czas uroczystości na głównej sceorganizatorów „Wesele w Skansenie".
Dokładnej liczby uczesników imprezy
nikt nie zna, ponieważ do skansenu każdy
mógł wejść nieodpłatnie. Wiele osób przyjechało swoimi samochodami, o dogodne
miejsce na parkingach nie było łatwo. Kuponów do losowania telewizora zabrakło, a
było ich przygotowanych 1500, później
można było wypisywać na kartkach kupony, które były przez organizatorów
uwzględniane.

O ilości osób może też świadczyć około
3 tys. sztuk rozdanych lodów w kształcie
serduszka.
Po uroczystym rozpoczęciu spotkania,
ks. bp. Józef Zawitkowski odprawił mszę
~ św. , po której rozpoczęło się wes~e łowic
kie. Młodej parze grali i śpiewali: kapele
„Ozorkowianie", „Aleksandrowianie", J. Jasiaka ze Skierniewic, „Łowiczak" oraŻ zespoły regionalne: „Boczki Chełmońskie",
„Kiernozianie" i „Kalina" z Domaniewic. Jedynym mankamentem była niewielka wiSłuchanie Eligiusza Pietruchy to przyjemność- miny sucha czy świadczą o tym ponad
wszelką wątpliwość.
doczność inscenizacji wystawianej na deskach położonych bezpośrednio na ziemi.
Co sprytniejsi widzowie wchodzili na sto- !owej. Mięta ta była dla wielu osób zasko- nie wypełniona była po brzegi - nic dziwjący niedaleko stodoły stary ciągnik, aby z czeniem, każdy spodziewał się raczej zwy- nego, wrzucono do niej ponad 2000 kartewiększej wysokości obserwować obrzędy klej herbaty. Kulinarną częścią imprezy zaj- czek.
mowały się panie z Koła Gospodyń WiejOkoło godziny 17.00 poproszony z groweselne.
na publiczności Sebastian wykonał pracę
W czasie, gdy w stodole odbywało się skich z terenu gminy Kocierzew.
W czasie trwania imprezy można było sierotki, losując kupon wrzucony przez
huczne wesele Uak mówił prowadzący imprezę Eligiusz Pietrucha było to wesele Kaś kupić lalkę w stroju łowickim, świątki, szczęśliwca. Właścicielem 14-calowego teki i Jaśka) zaproszeni goście mogli koszto- ozdoby ręcznie malowane przez Barbarę lewizora marki Philips został Jan Zagawa
wać specjałów, jakimi raczono niegdyś we- Frątczak, wyroby OSM Łowicz. Nie mieszkaniec Łowicza .
Mirosława Wolska-Kobierecka
selnych gości na Ziemi Łowickiej. Był swoj- zabrakło typowo odpustowych stoisk
Anna Jatczak
ski smalec ze skwarkami, ogórki kiszone z z zabawkami, strzelnicy, stoisk barowych,

28.09.2000 r.

5 igieł w 50 sekund
Turniej wsigminy Bolimów
W tegorocznej, już trzeciej edycji Sportowego Turnieju Wsi Gminy Bolimów wzięło udział 59 osób
w 6 drużynach (Bolimów T, Bolimów TI, Humin, Humin Dobra
Ziemskie, Sokołów-Podsokołów
Jasionna jako jedna drużyna oraz
Sierzchów).Jest to o jedną drużynę
więcej niż w roku ubiegłym. Organizujemy tą zabawę już trzeci rok i
obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania zarówno ze strony
uczestników jak i obsenvatorów.
Uważamy, że jest tq doskonały pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia, i dlategq mam nadzieję,
że wkrótce na turnieju spotkają się
przedstawiciele wszystkich sołectw
z naszej gminy. Oprócz aktywnego
wypoczynku jest to okazja do spotkania się -powiedziała nam głów
na organizatorka turnieju, dyrektor
GOKSiR Irena Śmigi era-Milewska.
Impreza odbyła się w minioną
niedzielę 24 września na boisku
sportowym w Bolimowie. Pogoda
dopisała, to też i na brak publiczności nie można było narzekać.
Podziwiając determinację i zaangażowanie zawodników w walkę o
zwycięstwo nikt z przybyłych nie
·narzekał na nudę.
Spośród I O konkurencji tak jak
co roku najwięcej emocji i zabawy
dostarczyło przeciąganie liny. Najlepsza okazała się drużyna z Bolimowa I, w skład której wchodzili:
Marzena Bogus, Lilla Cwalina,
Krystyna Muras (sołtys), Teresa
Szulc, Waldemar Baran, Stanisław
Cwalina, Andrzej Muras, Marek
Szulc, Dariusz Boguś, Sławomir Jeżak, Przemysław Olinik. Na drugim miejscu w tej konkurencji uplasowała się druga drużyna z Boli-

mowa. Również jak co roku ogrom- •
nym zainteresowaniem cieszył się
konkurs dla mężczyzn na nawlekanie igieł. Swoją pozycję lokalnego lidera w tej dziedzinie potwierdził ubiegłoroczny zwycięzca Waldemar Baran, który pięć bardzo cieniutkich igieł nawlekł w czasie 49,67
sekund. Żaden z pozostałych zawodników nie wykonał tej czynności w czasie krótszym niż I minuta.
Oczywiście nie brakowało widowni podczas konkurencji dla kobiet polegającej na wbijaniu gwoź
dzia, tutaj zdecydowanie najlepsza
okazała się pani Henryka Kałęcka
(sołtys Humina), która na wbicie
w deskę grubego gwoździa o dłu
gości 30 cm potrzebowała 20,9 sekundy.
Uznanie publiczności wzbudził
również Andrzej Muras, który
trzydziestokrotnie rozciągając grubą sprężynę okazał się najlepszy
w tej konkurencji.
W podsumowaniu najlepiej wypadła drużyna z Bolimowa I, która
w nagrodę otrzymała Puchar Wójta Gminy. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Bolimów II,
otrzymując Puchar pełnomocnika
Zarządu Gminy ds. Rozwiązywa
nia Problemów Alkoholowych.
Trzecie miejsce wywalczyli mieszkańcy Humina zdobywając Puchar
GOKSiR Bolimów. Wszystkie puchary wręczał obecny na zawodach
wójt Andrzej Jagura. Warto zaznaczyć, że drużyny swoich rodzinnych miejscowości wspierali także
radni: Stanisław Grzegorek - Humin oraz Wiktor Tarmanowski Sierzchów.
(aj)

Już przy udziale 20% środków własnych możesz zakupić

KOMFORTOWE MIESZKANIE
96·1 OO Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35, (Biały Dom)
Tel./fax. (046) 832-53-32, 0-601-937 ·622

KUCHNIE na T~oją

liliarę

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

Skorzystai z oferty P.B.H. FILAR i Banku PKO BP
informacje 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
Bliższe

R-1143

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

spróbuj i Ty !!!

WI
OKNA, DRZ_
•!• Wykonujemy
•!• Projektujemy
•!• Montujemy
•;• Zapewniamy sprzęt do zabudowy wraz zmontaiem

PCV, drewno, stal,
aluminium

PRODUCENT:

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 837-41 -38
837-32-79, fax 837-47-98
http: www.winkhaus .eom.pl/SIB
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SYDNEY NIE TYLKO OLIMPIJSKIE
Specjalnie dla czytelników N.Ł. z Sydney pisze szef polskiej ekipy telewizyjnej,
łowiczanin z urodzenia i sentymentu, Krzysztof Miklas.
Trzy dni lało jak z cebra. We wtorek
wieczorem burza stworzyła dodatkowe
iluminacje. Najpierw niebo rozjaśniały jak
co wieczór sztuczne ognie, po kilkudziesięciu minutach rozbłysły pioruny. Ale
już w środę przed południem chmury
odeszły na południe i znów zaczyna się
upał. Igrzyska w Sydney też powoli odchodzą. Jeszcze kilka dni i kilka medalowych szans dla Polski. Mam nadzieję, że
wykorzystanych. Opinia w kraju domaga się medali, a z tym nie jest łatwo.
Zadowoleni są przede wszystkim Australijczycy. Najpierw ze swoich sporto\llców, którzy nie zawodzą i zdobywają grad medali, potem z siebie, bowiem uważają, że zrobili najlepsze igrzyska w historii. Ja osobiście mam co do
tego spore wątpliwości. Z pewnością są
to igrzyska, z mojego punktu widzenia,
znacznie lepsze niż w Atlancie, ale nie
tylko ja najmilej wspominam Barcelonę.

Drugie centrum olimpijskie to przemiejsce w samym City, nad zatoką Darling Harbour obok wspomnianych
wieżowców i niedaleko słynnej opery. Do
późnej nocy przelewają się tam niezliczone tłumy Australijczyków i przybyszów z całego świata. W halach Darling
Harbour odbywają się zawody w podnoszeniu ciężarów, judo, szermierce, zapasach i boksie. Stąd niedaleko do Rocks,
najstarszej części City: kilku uliczek w
wiktoriańskim stylu, gdzie każdy budynek jest zabytkiem. W Australii bowiem
za zabytkowe uważa się wszystkie budowle, które mają co najmniej 90 lat. ·
Australia to kraj do niedawna jeszcze
bardzo otwarty dla imigrantów. Mówi się,
że to konglomerat 160 narodowości mówiacych wprawdzie po angielsku, ale na
ogół jest to angielski w wersji australijskiej, mocno uproszczony. W tej narodowościowej mieszance swoje miejsce
piękne

iy o(u,el
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Igrzyska mają swoje dwa centra.
Pierwsze, jakby podstawowe, to Park
Olimpijski. Na terenie kilkuset hektarów,
oddalonych od centrum o jakieś 20 km,
znalazła się większość obiektów. Centralny stadion olimpijski kilka hal, w tym
największa - Super Dome, pływalnia,
stadiony do hokeja na trawie, baseballa,
gdzie odbędzie się też pięciobój, tory
łucznicze, strzelnica, a pośrodku dworzec kolejowy z linią wybudowaną specjalnie na igrzyska. Na obrzeżach dwa
olbrzymie centra: telewizyjno- radiowe
i prasowe. Przejazd autobusem z jednego do drugiego to co najmniej 20 minut.

IV f'
mają też Polacy, ale nie jest to miejsce
eksponowane. Nieliczni zrobią kariery,
wielu myśli o powrocie do Polski. Mit
Polaka z Australii - milionera, wykreowanego kiedyś przez film ,,Żona dla
Australijczyka" okazuje się być tylko
mitem, choć Australia to kraj bardzo
bogaty, o najwyższym „współczynniku"
milionerów na świecie (chodzi oczywiście o proporcję).
Zapewniam jednak, że dość liczni turyści z Polski, jacy przyjechali do Sydney na igrzyska (w tym także kilku mieszkańców Łowicza) wcale nie czuli się tu
jak ubodzy krewni.

Dopiero w najbliższych dniach zapaddecyzje, dotyczące dalszych form
działalności łowickiego hufca Związku
Harcerstwa Polskiego. Harcerze czekali na powrót z wojska komendanta hufca, Jarosława Urbańskiego, który w tych
dniach miał opuścić koszary. Na spotkaniu omawiane będą kierunki działa
nia, określona wielkość naboru, zadania jakie realizować będzie kadra pedagogiczna. Największym problemem
hufca ZHP w Łowiczu jest brak szerokiej kadry pedagogicznej, która mogła
by prowadzić zajęcia z młodymi harcerzami. Duża część starszych harcerzy
jest albo w klasie maturalnej, albo rozpoczyna pierwszy rok studiów, przez co
ma bardzo mało czasu na działalność
w harcerstwie - mówi Agnieszka Wróbel z ZHP. Z takim problemem harcerze spotykają się co kilka lat, kiedy odchodzi rocznik, z którego pochodzi
większość starszych·harcerzy.
ną

(awF

Gwiazdy
Olimpiada w Sydney zmierza - jak pisze Krzysztof Miklas w swej korespondancji - do ko1ica. Jednym z ostatnich naszych reprezentantów, który ma szansę
zdobyć medal, jest żeglarz, mistrz olimpijski i mistrz świata w klasie Finn, Mateusz Kusznierewicz. Czy uda mu się obronić tytuł? Kusznierewicza fotografował
na Okęciu przed odlotem do Australii, inny łowiczanin, Stanisław Garczarczyk.

1
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Harcerze czekaią
na powrót komendanta -

Przybysza z Europy, nie tylko z Polski, przerażają tu odległości. Ale Australia to przecież kraj - kontynent niemal
równy powierzchnią Europie. Sydney
to miasto 4-milionowe, w którym centrum leży na obszarze mniej wiecej Ło
wicza, a potem ciągnąsięjuż tylko cały
mi kilometrami dzielnice parterowych,
najwyżej jedno- lub dwu-piętrowych
domków. Z centrum na skraj miasta jest
co najmniej 40 kilometrów. To tak, jakby Warszawa zaczynała się w Sochaczewie, a kończyła w Mińsku Mazowieckim.
Są jednak na szczęście szybkie pociągi, w centrum jeżdżące pod ziemią i
na dodatek głęboko wrzynający się gąb
lądu fiord, który dzieli Sydney na dwie
części, ale dzięki temu do niektórych
dzielnic najszybciej dociera się promem, które w kilku kierunkach co parę

minut odpływają z dworca obok opery.
Australia to ciągle kraj o olbrzymim
potencjale wykorzystywanym na razie
w niewielkim procencie. Są tu olbrzymie złoża różnorodnych surowców, gigantyczne zapasy energii, a oprócz cią
gnących się setkami kilometrów pustyń
także gleby niespotykane nigdzie indziej
na świecie, z I O-metrową warstwą czarnoziemu. Poza tym to raj dla turystów
z tysiącami kilometrów przepięknych
plaż, a przede wszystkim z Wielką Rafą
Koralową.

Ciągle tu jednak daleko z Europy czy z

Ameryki. Ten dystans zmniejszy się radykalnie dopiero wtedy, gdy między
kontynentami zaczną latać samoloty kfasy i szybkości Concordów. Na ten moment przyjdzie jednak zaczekać jeszcze
pewnie co najmniej IO - 20 lat.
Krzysztof Miklas

ozdobiły ołtarz
12 mosiężnych gwiazd o średnicy około
14 cm każda, zostało w ostatni piątek, 15
września, umieszczonych w ołtarzu głów
nym kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu. Gwiazdy okalają wizerunek Matki Bożej.
Już niedługo do kościoła przywieziony zostanie pierwszy z trzech drewnianych żyrandoli o średnicy 1,5 m każdy,
które wykonuje rzemieślnik z okolic
Zakopanego.
(mwk)

„Stripes and stars"
nad ruinami zamku
Przez kilka ostatnich dni nad ruinami
zamku prymasowskiego powiewała
amerykańska flaga.
Zdziwionych tym widokiem pragniemy poinformować, że - jak się dowiadujemy - akcent ten wiązał się z prywatną
wizytą amerylfańskich gości u właści
ciela, Wojciecha Groneckiego.
(aw)

Tani kredyt
dla każdego!
od 0,5%

miesięcznie!

GOTÓWKOWY - bez poręczycieli
NA ZAKUP SAMOCHODÓW
- wszelkiego rodzaju i od każdego
- przyjmujemy auta w rozliczeniu
NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ - j.w
NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
LEASING - środków trwałych

oferuje

GWARANTUJEMY:

./

./

fachowość

bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,
węże wydawcze długości 40 m

MYZAJMIEMYSIĘ lłESZTĄ

SEFIT

jakość

./

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ SIĘ

'LIWAGA PROMOCJA/ AUTO ZA 200

iJ:.
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Agencja Kredytowo-Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice

046/832·18·74, 0601-250-004
R-7

TERRAZYT
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Łovvicz:

I Budownictwa w Łowiczu

OFERUJE PAŃSTWU:
• stropy teńva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe,
pustaki zasypowe
• galanteńę betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
(046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.c()m.pl;
internet: http://www.winkhaus.eom.pl/sib R

GAZY
•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
•:• PROPAN-BUTAN - 11 KG
do wózków widłowych
•:• PROPAN-BUTAN - 33 kg

Acetylen, argon, azot, dwutlenek węgla,
powietrze syntetyczne, tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

DUłl'ł'

teł.

'RABAT DOTYClY STOLARKI PCV· ZAMÓWIONEJ WE WRZEŚNIU ZTERMINEM REALIZACJI DO KOŃCA PAŻDZIERNIKA

s.c.

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

ZAPEWNIAMY:
• uprzejmą I profesjonalnę obsługq,
- pełny serwis finansowo-prawny "pod klucz",
• skuteczne I wypóbowane pt0eedury
- badanie /egalnoścl,

Seat znany jest ze swoich plusów. Jednak najnowszy
plus Seata to ... Minus. Jaki? Po prostu od cen
naszych samochodów odjęliśmy od 8000 do 2000 złl
Pospiesz się. Więcej minusów nie mamy.
R-ll90

„ KOPER"

! J)E'ł'AIA !

'ł'EIA• U!ł7-(;Lł-7!ł
R-3a
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ULICA KONOPACKIEGO
ZMIENIA SWOJE OBLICZE

Blichowiacy
w Gorzkowie
ostatnią niedzielę Zespół Pieśni

i
Blichowiacy wystąpił na koncercie z okazji inauguracji rbku kulturalnego na Ziemi Kazimierskiej. Obok łowi
czan w koncercie zaprezentowały się
Regionalny Zespół Szkolny z Zubrzycy na Orawie i Parafialny Zespół Pieśni
i Tańca z Gorzkowa. Organizatorem był
zespół z Gorzkowa, Kazimierski Ośro
dek Kultury i ksiądz prowadzący gorzkowski zespół - Andrzej Biernacki
(zbieżność nazwisk z łowickim artystą
przypadkowa).
Blichowiacy przed koncertem odbyli
autokarową pielgrzymkę przed obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasną Górę, tam zespół uczestniczył we
mszy świętej. Nie udało się dać koncertu dla pielgrzymujących czytelników
tygodnika Niedziela, jak zespół począt
kowo zakładał. Do Gorzkowa zespół dojechał sobotniego wieczoru, noc spędził
w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych. W niedzielę po mszy w miejscoW

Tańca

wym kościele o godzinie I O.OO zespół
W Wydziale Inwestycji i Remontów
na specjalnie zmontowanej scenie dał Urzędu Miejskiego w Łowiczu jest obeckrótki 15 minutowy występ prezentu- nie opracowywana dokumentacja mojąc oberki i polki ze swojego repertuaru. dernizacji ulicy Konopackiego. ModerPq obiedzie w domu parafialnym, arty- n.izacja oświetlenia, kanalizacji, położe
ści pojechali do Kazimierzy Wielkiej, nie chodnika, będzie możliwe prawdogdzie w pięknej sali w domu kultury podobnie już w 200 I roku. Większość
odbył się koncert inauguracyjny. W po- rosnących tam drzew będzie musiała być
nad dwugodzinnym występie zaprezen- prawdopodobnie wycięta ze względu na
towały się wszystkie zespoły ·prezen- ich wiek i wysokość - stanowią zbyt
tując polski folklor z Ziemi Łowickiej, duże potencjalne zagrożenie.
Ulica Konopackiego jest objęta ochroKrakowskiej i polskich gór.
Na zakończenie występu wszystkie ną konse1watorską ze względu na poło
zespoły wykonały pieśń finałową, któ- żenie w śródmieściu. Nowo powstające
budynki mają szczegółowo określone
rą była „Piękna nasza Polska cała". Arwarunki, jakie muszą spełniać. Jest to
tyści oddali też cześć papieżowi Janodla architektów prowi Pawłowi Il dedykując mu znany duże pole do popisu
jektujących budynki, które tam w przyutwór „Góralu czy ci nie żal". Zespół
szłości staną - uważa Anna Grotkowzostał bardzo dobrze przyjęty przez publiczność - ocenia prowadzący zespół

Stanisław Wiełec. Następny występ

zespół

12

da na

święcie szkoły

na Blichu,

października.

mi.

Nowe budynki przy Konopackiego
kondygnacji (w tym
przypadku parter, I piętro i poddasze),
mają określoną ilość

nachylenie dachu, nie mogą mieć lodżii.
Warunki te narzuca zapis w planie przestrzennego zagospodarowania, któ1y był
ustalony z uwzględnieniem wytycznych
konserwatorskich. Celem tych wymogów jest zachowanie zabytkowego charakteru zabudowy śródmieścia.
Pierwszy z takich budynków, o numerze 7, jest już kollczony, właści
cielem jego jest Zbigniew Walczak, na
parterze funkcjonuje już sklep ogrodniczy.
(mwk)
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Przedszkole

na zabezpieczenie kredytu
(aw)
Weksel podpisany in blanco oraz nieru-

Dobrzy ludzie pomogli
Termin operacji być może będzie znany

w tym tygodniu
Rodzina zgromadziła już pieniądze,
potrzebne na operację 35-łetniej Małgo
rzaty Warackiej. W tym tygodniu bę
dzie prawdopodobnie znany termin operacji, która ma się odbyć w Sheffield
w Anglii. O nagłej chorobie młodej kobiety, mieszkanki Małszyc, i akcji zbierania pieniędzy na kosztowną operację,
pisaliśmy w nr 31 NŁ z 3 sierpnia br.
Przypominamy, że Małgorzata Waracka przeszła 5 lipca br. tzw. podkomorowy krwotok mózgu. Szybka pomoc lekarska i diagnoza uchroniły ją przed paraliżem, ale zabieg jest konieczny. Bę
dzie kosztować około 60 tys. zł. Część
tej kwoty została zebrana dzięki prowadzonej przez rodzinę akcji - poprzez
konto Mazowieckiej Fundacji Społecz
no - Kulturalnej, lub drogą wpłat bezpo-

ska, specjalista ds. zabytków nieruchomych ze skierniewickiego oddziału Wojewódzkiego Biura Konserwacji Zabytków. Koncepcja, a później gotowy projekt, są opiniowane przez konserwatora
zabytków i jeżeli spełniają warunki,
mogą być realizowane. Inne, surowsze
wymagania dotyczą plomb, powstają
cych pomiędzy zabytkowymi obiekta-

na ręce rodziny pani Małgorza
zbierane w 3
kościołach: w Łowiczu na Korabce (obecna parafia pani Małgorzaty), w Łysz
kowicach (skąd pochodzi chora) i w Kiernozi. Pomocy finansowej udzieliły także zakłady pracy pani Małgorzaty i jej
męża - Byk Mazovia oraz Gumitex. Ponadto, jak powiedział Nowemu Łowi
czaninowi ojciec chorej, rodzina zacią
gnęła pożyczkę, aby pieniędzy na operację Wystarczyło. Jako.§ musimy sobie
poradzić - mówi.
Przypominamy numer konta MFSK, na które można wpłacać pieniądze na
pomoc dla p. Małgorzaty:
Bank Pekao SA I Oddział Łowicz
I 0801486-127446-27006-803000.
(mwk)
średnio

ty.

Pieniądze były również

chomość miejska, na której stoi Przedszkole

numer 3 przy ulicy 3 Maja w Łowiczu, jest
zabezpieczeniem kredytu na budowę infrastruktury technicznej na osiedlu Górki i Bratkowice w Łowiczu.
Przypomnijmy, że miasto zaciągnęło
kredyt w wysokości 450 tysięcy zło
tych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Bank zarządał jednak
zabezpieczenia tego kredytu. Miasto
zdecydowało się na podpisanie in blanco weksla wraz z deklaracją wekslową
o wartości 570 tysięcy złotych. Wła
śnie tyle będzie wynosiła kwota kredytu, powiększona o bankowe odsetki.
Deklaracja wekslowa upoważnia kredytodawcę do zajęcia kont bankowych
urzędu do właśnie takiej wysokości.
Bank jednak zażądał jeszcze jednego zabezpieczenia. Tego typu praktyki stosująjuż wszystkie banki i nie jest to dla
samorządów miejskich zaskakujące. I
Miasto postanowiło zabezpieczać kredyt (do wysokości 570 tysięcy złotyc~h) .
majątkiem nieruchomym o łącznej powierzchni 2130 metrów kwadratowych.
Działka, o której mowa, jest wykorzystywana przez Przedszkole nr 3, miesz(mak)
czące się przy ulicy 3 Maja.

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

Konkurs fotograficzny
rozstrzygnięty
Łukasz

Gardener i Urszula Hynka zostali wyw konkursie fotograficznym, zorganizowanym przez ŁOK pod hasłem „Portret miasta"
i „Przydrożne kapliczki". Na konkurs wpłynęły
83 prace. Oceniało je ju1y w składzie łowickich
fotografików - Jacka Foksa, Krystynę Kotebską
- Lewy i dziennikarza Bogdana Fudałę. Nie przyznano pie1wszych, a nawet drugich i trzecich miejsc
- jedynie wspomniane wyróżnienia. Większość
prac stanowiły zdjęcia, stanowiące „Portret miasta". „Przydrożne kapliczki" to temat trudniejszy,
wymagający większych poszukiwań i pokazania
obiektu w najciekawszym dla niego ujęciu. Nadesłane prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, jaka odsłonięta została w poniedziałek,
(a11)
25 września w Małej Galerii.
różnieni

SA
GLAZURA,
TERAKOTA

LODE
CEGŁY I KSZTAŁTKI

KLINKIEROWE
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CERAMIKA BUDOWLANA
NOWEJ GENERACJI

IZOLBET""""
WEŁNY MINERALNE

OTULINY

MASY IZOLACYJNE
STYROPIAN

BLACHODACHÓWKA
BLACHY TRAPEZOWE

Gł' PS

NOWOCZESNE
STROPY LEKKIE

DRZWI

SYTEMY

WNĘKOWE

GIPSOWE

BRAMY UCHYLNE
I PRZESUWANE

SYSTEMY
RYNNOWE

GAZOBETON

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

Dokładnych

Łowicz ,

ul. Mostowa 28, tel. 830-34-30 ,r
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GOSPODARSTWO ZUPEtNIE JAK W UNII·
Czyli o wizycie naszej reporterki, Anny Jatczak, w gospodarstwie państwa Gajewskich w Jasionnie Łowickiej
Waldemar i Elżbieta Gajewscy od 7 lat
MY JUŻ JESTEŚMY
(gm.
WUNll
Bolimów) na 180 hektarach popegeerowskiej ziemi. Na stale zatrudniają 6 osób.
Dziś obora państwa Gajewskich (jeGłówną gałęzią ich gospodarstwa jest prożeli chodzi o rasę Jersey) zajmuje pierwdukcja mleka ( 120 sztuk bydła), ale pro- sze miejsce w kraju w kategorii obór od
dukują również ziemniaki i truskawki.Stać
20 do 50 sztuk mlecznych oraz posiada
mnie na to, by inwestować w gospodarw swoim stadzie trzy najlepsze w kraju
stwo nie utrzymując się z niego. Gdybym
sztuki. Roczna wydajność od krowy tej
musiał, z pewnością bym się utrzymał lecz
rasy wynosi 4.000 I, przy 6% tłuszczu
inwestycje byłyby mniejsze i dh1iej rozcią
i 4% białka. Zdaniem gospodarza jest to
gałyby się w czasie. Cale życie marzyłem,
krowa idealna do pojedynczego chowu
żeby mieć duże gospodarstwo, więc kiedy
(dla ludzi, którzy chcieliby mieć świeże
nadarzyła się okazja i dowiedzieliśmy się
mleko na własny użytek). Nie jest
o możliwości wydzierżawienia dóbr po
wymagająca co do żywienia, łatwo się
zbankrutowanym Państwowym Gospozaciela i cieli, daje tłuste, bardzo dobrej
darstwie Rolnym wJasionnej, skorzystajakości mleko. Jest to krowa długoletnia
liśmy z tego. Gdy nadarzyła się możli
(w oborze pana Gajewskiego jest sztuka
wość kupna - kupiliśmy je -mówi Walde20-letnia). Rekordzistka przy wydajnomar Gajewski.
ści 4.500 I dawała mleko o zawartoś
Z rolnictwem jest on związany od zaci tłuszczu 7 ,8%. Jak się dowiedzieliśmy
wsze. Jego rodzice w latach 60 - 70 projest to doskonałe mleko do produkcji
wadzili gospodarstwo rolne niedaleko
serów. Polskie NCB w stosunku roczWarszawy, mieli jedną z największych
nym daje 6.500 1, przy 3,8% tłuszczu
w Polsce upraw grzybni pieczarki. W lai niewiele powyżej 3% białka. Cały
tach 80. już z żoną podjął się produkcji
czas poprzez krzyżówki dqjymy do zwięk
grzybni. Ponad 20 lat działał (również we
szenia wydajności mlecznej w stawładzach) w Warszawskiej Spółdzielni
dzie NCB. Dążymy do 8. OOO l i to nam
Ogrodniczej. Do Jasionny trafił dzięki
wystarczy, nie będziemy się starali przeżonie, która stąd pochodzi i chciała tu
kroczyć 1 O. OOO l, ponieważ nie jest to nawrócić.
turalne dla organizmu zwierzęcia - mówi
Gajewski.
Waldemar
SKARBONKA BEZ DNA
Obora jest prawie całkowicie zmechaW 1993 roku był tu obraz nędzy i roz- nizowana, do wykonania zostało jeszcze
paczy, wymorzone zwierzęta w chlew- zmechanizowanie usuwania obornika oraz
niach, zaniedbana do granic możliwości zakup wozu do nadawania pasz. Oba te
ziemia - niewapnowana i nienawożona. przedsięwzięcia są wpisane w plany inŻeby to miało „ ręce i nogi" przez trzy lata westycyjne gospodarstwa. Miały być
bez przerwy intensywnie inwestowaliśmy wykonane już w tym roku, ale anomalie
w to gospodarstwo - wspomina gospo- pogodowe odbiły się niekorzystnie na fidarz. Trzeba odczekać przynajmniej IO nansach i trzeba było zmienić plany. Barlat, żeby ziemię za stanu „ ciężkiego" doprowadzić do w miarę dobrego. Na naszym areale uprawa jest szczególnie tn1dna, ponieważ ziemia jest słaba, a jej klasy
się przeplatają, dlatepo plony również są
nierówne - mówi. Jak twierdzi, gospodarstwo rolne to „skarbonka bez dna".
Wrzuca się do niej i wrzuca, a nie można
wyjąć. Wprawdzie wartość majątku rośnie, ale o konkretnych zyskach trudno
mówić - dodaje.
Gdy obecni właściciele się wprowadzali wszystkie budynki były w stanie
agonalnym, pięć z nich zostało wyburzonych, pozostałe zostały otynkowane
i doprowadzone do stanu używalności.
Dziś dawne czasy przypomina jedynie
ogromna góra kamieni, których z pól przywozi się rocznie setki ton, i które najprawdopodobniej nigdy wcześniej nie
były stamtąd zbierane.
Ogrodzony plac, bogaty park maszynowy, poprawione budynki, \vyremontowany dworek, w którym mieszkają
gospodarze - bardzo zmieniły obraz cało
ści. Na miejscu 2-hektarowego wysypiska śmieci - piękny staw, strumyczek
i altanka z grillem. Niestety rzadko przychodzę tu posiedzieć, ponieważ mam za
mało czasu - mówi Waldemar Gajewski
spoglądając w stronę altany -ale znajomi
chętnie korzystają. Szczególnie ci, którzy
lubią powędkować, mamy w stawku karpie, liny i szczupaki - dodaje.
gospodarują w JasionnieŁowickiej

(o pojemności 3.000 I), skąd od- pszenżyto, otręby pszenne, śrutę rzepa- z efektów tego typu deszczowania, zużycie
bierane jest przez Okręgową Spółdziel kową oraz•sianokiszonkę - oczywiście z nawozów spadło o 50%. choroby się
mniej rozprzestrzeniają (przy jednoczenię Mleczarską w Łowiczu. Produkowa- domieszkami koncentratów.
Prace polowe są w pełni zmechanizo- snej zwyżce plonów). Jednak ostatecznie
ne w tym gospodarstwie mleko nie ma
problemów z zachowaniem wymaganych wane. Choć mechanizacja rolnictwa jest o tym, czy będziemy inwestować w zakła
nonn - ilość bakterii w I I nie przekracza bardzo droga, to na tej dziedzinie nie danie tego typu nawadniania na naszych
1O.OOO, natomiast komórek somatycz- oszczędzamy, ostatni nasz nabytek to opry- polach, zdecyduje kalkulacja finansowa.
nych jest średnio 100.000. Nasza pro- skiwacz „ Hardi", /,.1óry kosztowa/ 55. OOO Koszt tej instalacji jest bardzo wysoki i
dukcja odbywa się na zasadach unijnych i zł, alejest tak ekonomiczny, wydajny isku- trzeba się przekonać, na ile sezonów wyzgodnie z normami Unii -podkreśla Wal- teczny, że jego amortyzacja potnva 2 lata starczy zamontowana linia przepływowa
i węże. W tej chwili mamy jeszcze dwie
demar Gajewski.
- twierdzi Waldemar Gajewski.
dzącego

Przez trzy lata intensywnie inwestowaliśmy w to gospodarstwo - mówi Waldemar Gajewski.

Kilka lat temu z produkcji siana pań
stwo Gajewscy przeszli na produkcję sianokiszonki. Trawę na sianokiszonkę najlepiej jest ciąć wieczorem (do cięcia wykorzystywane są: kosiarka samobieżna
i kosiarka ciągnikowa), przy sprzyjającej
(ciepłej i suchej pogodzie) następnego dnia
rano można ją już owijać w tzw. baloty
prasą rolującą. Trzeba pamiętać, że trawa
nie powinna być podwiędnięta, ale podsuszona. Następnie baloty transportowane są w miejsce składowania, gdzie również maszynowo owijane są w specjalną
folię. Na razie jest to technologia mało
popularna w naszym kraju, ponieważ
wymaga ona pełnej mechanizacji, w związ
ku z czym zdaje egzamin tylko na dużych
powierzchniach, trzeba jednak zaznaczyć,
że jej coraz częściej dostrzegane zalety
powodują sukcesywny wzrost popularności - mówi gospodarz. Tak zabezpieczona sianokiszonka jest o wiele wartościow
sza odżywczo od siana, z którego podczas suszenia wypada część składników
odżywczych, proces jej zbioru jest krótszy, przez co także ekonomiczniejszy,
ponadto technologia takiego przygotowania kiszonki jest proekologiczna, ponieważ w odróżnieniu od tradycyjnych metod kiszenia, w tej produkcji nie Wydzielają się soki. Sporym mankamentem tego
typu produkcji jest duży koszt folii, uży
wanej do owijania balotów. Na owinięcie
jednej sztuki o wadze około 500 kg zuży
wa się folii za 12 zł. Dziennie do obu obór
w opisywanym przez nas gospodarstwie
podaje się 2,5 takich bel.

ZACZĘŁO SIĘ

OD 17 KRÓW

BEZ NAWADNIANIA
NIE MOŻNA MÓWIĆ
O UPRAWIE

Kiedy zacząłem tutaj dzierżawę dowiedziałem się, że bankrutujący PGR kolo
Grójca sprzedaje krowy. Pojechałem tam

i bardzo tanio kupiłem całą ich zamorzoną hodowlę, czyli 17 sztuk bydła rasy Jersey. Stado było tak zróżnicowane, że
w jego skład wchodziła zarówno piętna
stoletnia krowa.jak i dwutygodniowe cie-

dzo ważną inwestycjąjest wymiana dachu obory (pokrycie z eternitu będzie
zastąpione pokryciem z blachy) i likwidacja zarywającego się już strychu. Cał
liczki - opowiada właściciel. Aktualnie kowicie zmechanizowana i bardzo nowow gospodarstwie obok rasy Jersey jest czesna jest linia pozyskiwania mleka. Udój
NCB, a także mieszanki tych ras - łącz odbywa się za pomocą dojarki przewonie 120 sztuk bydła.
dowej. Mleko trafia do zbiornika chło-

Wiodącą gałęzią gospodarstwa jest produkcja mleka, więc głównym zadaniem
180-hektarowego areału jest zapewnienie
paszy dla bydła. Dobór upraw ściśle wią
że się z hodowlą. Stosowane pasze w
I 00% produkowane są we własnym zakresie, dokupowane są jedynie koncentraty. Zwierzęta otrzymują kukurydzę,

Na 7 ha p. Gajewscy produkują ziemniaki odmiany hermes. Tegoroczny plon
to 60 t/ha. W tym roku po raz pierwszy
w tej uprawie gospodarz zastosował tzw.
nawadnianie kropelkowe, polegające na
dostarczaniu nawozów, odżywek i środ
ków ochrony -. razem z wodą, bezpośred
nio pod korzeń. Jesteśmy zadowoleni

tradycyjne deszczownie, które nawadniataki klimat się utrzyma, bez
deszczowni nie będzie można mówić
o uprawie - uważa gospodarz.
Na 2,5-hektarowym areale uprawą truskawek zajmuje się syn państwa Gajewskich. Powierzchnia uprawy truskawek
ma ulec zwiększeniu. Przy małych areałach
jestproblem ze sprzedażą - mówi Waldemar
Gajewski. W produkcji truskawki p. Gajewski stosuje agrotkaninę, która szczelnie okrywa ziemię (posiada jedynie otwory, przez które sadzonki truskawek wydostają się na powierzchnię). Agrotkanina, dzięki swym właściwościom chroni
uprawę przed zachwaszczeniem, a także
ogranicza parowanie i utrzymuje temperaturę. Od tegorocznych przymrozków

ją łąki, jeżeli

chroniła uprawę również agrowłóklina.

NIE

BOJĘ SIĘ

UNII

I VAT-u
Ogólna sytuacja w rolnictwiejest zła, ale
częściowo winni są sami rolnicy. dlatego że
dali sobie narzucić likwidację spółdzielczo
ści. Pojedynczy rolnik dla kontrahenta nigdy

nie będzie atrakcyjny. Jestem członkiem Ło
wickiej Spółdzielni Mleczarskiej. Co miesiąc
pobierany jest ode mnie tzw. udział człon
kowski, ale dzięki temu mogę pozwolić sobie
na własne zdanie. Jestem pewien, że po wejściu do Unii Europejskiej sytuacja gospodarstw takich jak moje się poprawi, ponieważ my z produkcją już jesteśmy w Unii,
a poprawa może nastąpić tylko w dotacjach
- ocenia sytuację nasz rozmówca.
Vatrównieżniejestdlamniestraszny, oczywiście wolałbym stawkę 00/Ó. Rolnicy tacy
jak ja, sprzedający swoje produkty dużym
firmom, mają 3%-ową podwyżkę zagwarantowaną, ale pneciętny rolnik na „ Vacie" straci. Rolnik sprzedający pośredniko
winie ollzymapodwyżki wynikającej z wprowadzonego podatku, ale ten sam pośrednik
niewątpliwie przy sprzedaży produktu konsumentowi nie zapomni doliczyć podatku
i ostatecznie straci również sam konsument.
Ze swojej pracy jestem zadowolony. ponieważ ją lubię - podsumował Waldemar Ga(aj)
jewski.
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SP1

Jadq na wycieczkę
Ponad trzydzieścioro uczniów klas V i VI -ze
Podstawowej nr I w Łowiczu pojedzie
w poniedziałek, 25 września, na pięciodniową
wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. Dzieci będą
mieszkać w pensjonacie ,,Zbyszko" w miejse<r
waści Długopołnel.drój. W programiewyciec"l1ci,
poi.a zwiedz.aniem turystycznych atrakcji kotliny, tj: kaplicy czaszek, kopalni złota i masywu
Śnieżnika, planowane jest także przejście na stronę cz.eską, o ile ucz.estnicy wycieczki będą mieli
paszporty. Koszt wycieczki wynosi 220 złotych.
Szkoły

Kolegium Nauczycielskie

Nie wszyscy przyięci

Spotkanie seniorów _w Kiernozi
Do wzięcia udziału w Dniu Seniora w
Kiernozi rokrocznie są i.aprasi.ane osoby,
które skoczyły 70 lat. W tym roku rozesła
no 529 imiennych zaproszeń, w imprezie
wzięło udział ok. 200 osób. Niektórzy z
obe-cnych ż.artowali, że w tym roku „co
sprawniejsi" nie przyjechali, żeby pomóc
dzieciom lub wnukom w pracach polowych
Gminny Dzień Seniora organizuje GOK,
z prośbą o sponsorowanie zwrócono się do
mitjscowych firm. Pomimo, żenie sąto bardzo bogate instytucje, to jednak w tym roku
- zdaniem Bożeny Olei.ale, kierowniczki
GOK- były wyjątkowo hojne. Miejscowa
piekarnia podarowała na imprezę 150 pącz-

ków i l OO rogalików. SKR, Bank Spółdziel
czy, GS i Grzegorz Bogucki - zaofiarowali
gotówkę.

Dzień Seniora był okazją do odznac-zenia osób działającYch i współpracujących z

mitjscowymkołemZwiązkuKombatantów

W minioną środę, 13 września, zakończył się
nabór do Kolegium Nauczycielskiego w Łowi
czu. Tegoroczny nabór został wykonany i określiłbym go jako dobry - podsumował dyrektor
Kolegium, Bogdan Talarowski.
Takjak w latach ubiegłych rekrutacja odbywała się na następujące kierunki: język polski,
matematyka z infonnatyką, wychowanie fizyczne. Warunkiem przyjęcia było pozytywne zalic-zenie rozmowy kwalifikacyjnej, a w przypadku
wychowania fizycznego konieczne było przedstawienie badań lekarskich oraz zalic-zenie testu

RP i Byłych Więźniów Politycznych. Od:mac-zenia wręczał płk. Wacław Garaj. W
części artystycmej imprezy wystąpiły dzieci z koła recytatorskiego, miejscowa kapela sprawnościowego.
i zespół ,,Kiemozianie". Sprawdzoną forNa każdym kierunku przygotowano po 30
mą wypowiedzi zaproszonych gości jest miejsc, natomiast obsadzono po 25. W stosunku
,,mikrofon dla każ.dego". 2 osoby chętnie do lat ubiegłych i.ainteresowanie szkołąjest niezgłosiły się do śpiewu i wypowiedzi - Ma- co mniejs-ze, a ponadto nie wszyscy ubiegający
ria Kochanek i Stanisław Dałek. (mwk} się o możliwość nauki w niej, zostali przyjęci.

lato poiegnane, iesień powitana
Nawet konkursy z nagrodami i słonecz
na pogoda nie zachęciły zbyt wielu osób
do przyjścia o godz.14.00 na Stal}' Rynek
w ostatnią sobotę 23 września na ,,Poże
gnanie lata" - festyn organizowany przez
ogólnopolską telewizję TMT. A szkoda, bo
widowisko dla dzieci było zabawne, z momentami cyrlcowyrni - i tym, którzy przyszli bardzo się podobało.
Dzieci nie było wiele, te które przyszły
okazały się tak aktywne, że artyści po kilku
konkursach prosili, aby zgłaszały się tylko
te dzieci, które jeszcze w konkursach nie
brały udziału. Podobnie przyjmowali zgło
s-zenia do konkursów prowadzący imprezę
Halina Pietrnik i Artur Michalak-chcą, aby

Okna PCV
uchylno-rozwieralne

Okna PCV z

ponownie działa

Od dwóch tygodni działa już, po wakacyjnej
przerwie, świetlica rehabilitacyjna przy parafii
Świętego Ducha w Łowiczu. :zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku w
godzinach 15.00 - 18.00. Opiekę nad dziećmi
sprawują słuchaczki studium rehabilitacji, funkcjonującego przy Zespole Szkół Medycznych.
Dla dzieci pizybywających na zajęcia do swietlidziejwidocznebyłystoiskaOriflame,zwatą
cy, organiz.owane sągcy i zabawy, a także prowacukrową, mała karuzela i akcesoria rekladzona jest nauka Przychodzić mogą wszystkie
mowe firmy Coca-Cola Nie zawiodła tylko widownia na wieczornej, koncertowej chętne dzieci. Świetlica:majduje się na ulicy Dłu
części imprezy, ale o tym dokładnie pisze giej, w tym samym budynku co Stacja Opieki
Caritas.
(aw)
Boguś Bończak w Kąciku Muzycznym.

jedną

szybą nieotwieraną

1465x1435
643,-

Świetlica rehabilitacyina

jak najwięcej dzieci brało udział w konkursach.
Były też konkursy dla starszych: tatusiowie mieli uspokoić płaczące dziecko - zamiast dziecka kołysali i nosili na rękach podusz.eczkę z rączkami i nóżkami. Mamy
miały trudniejs-ze zadanie - miały nadmuchać balon, 7.eby pękł. Miała to być metoda
na rozładowanie złości na męża? Niewiele
było stoisk handlowych na tynku, najbar-

1465x1435
596,-

Okna PCV jednoskrzydłowe
uchylno-rozwleralne

1465x1435
509,-

Po prawo iazdy
iui tylko do powiatu
Dobiega

końca

czas, w którym możliwe było
komunikacyjnych w gminach

załatwianie formalności

Do końca roku kalendarzowego starostwo wbowiąz.ane jest przejąć wszystkie
i.adania wykonywane przez istniejące
dotąd w niektócych gminach filie Wydziału Komunikacji. Koniec:mość ta jest spowodowana ogólnopolskim programem
centralnego monitoringu obsługi wydawania praw jazdy i rejestracji pojaroów.
Powiat łowicki przygotował już !)ZJ;;"Zegółowy hannonogram przejmowania dokumentów z tej dziedziny zgmin.W pierwszym etapie przejmowane będą dokumenty dotyczące wydawania praw jazdy.
Gmina Chą.mo ma pnekai.ać dokumenty
9 października, Kiernozia 11 październi
ka, Domaniewice 16 października, Bielawy 18 października, Zduny 25 paź.dzier
nika i Łyszkowice 30 października Do
tych też dni można będzie prawa jazdy
załatwiać wgminach - później już tyko w
starostwie. Drugi etap obejmie przekazy-

wanie dokumentów dotyczących rejestracji pojaroów i w tym wypadku hannonogram z.ostał ustalony następująco: gmina
Chą,śno przekaże dokumenty 8 listopada,
gmina Kiernozia 15 listopada, Domaniewice 22 listopada, Bielawy 29 listopada,
Zduny 6 grudnia, Łyszkowice 13 grudnia
W tym przypadku jest podobnie: po tych
datach dowód rejestracyjny załatwimy
tylko w starostwie.
Do końca roku przejmiemy prowadzone dotychczas przez gminy zadania z zakresu komunikacji, natomiast na obiecane
przez nqd łącza satelitarne z ministerstwem
transportu i potrzebny do ich obsługi sprzęt
będziemy musieli poczekać. Mam nadzieję, że przedsięwzięcie to zostanie zrealizcr
wane w pierwszym kwartale przyszłego
roku. - a wtedy to skróci czas oczekiwania
na dokumenty-mówi Paweł Lisowski, czło
nek z.m:iądu powiatu.
(aj)

TIR z farbami
przewrócił

sit na ,,Dwóice''

Wczoraj, w środę 27 września około
godz. 6.40 na drod-ze nr 2 na wyskości
skrętu do Kompiny przewrócił się TIR
wiozący farby, lakiecy i rozcieńczalniki.
Samochód kierowany przez Piotra S. jechał w kierunku Warszawy. Do akcji ratowniczej wyjechały samochody gaśniczy
i ratownictwa technicznego Państwowej
Straży Poi.amej w Łowiczu, później włą
czył się samochód ratownictwa chemicznego. W wyniku przewrócenia się samochodu puszki z przewożonymi materiała
mi rozszczelniły się. Strai.acy posegregowali poszczególne asortymenty przewożonych towarów, każdy z nich został oddzielnie zabezpieczony. Akcja llwała do
godz. 8.15.
Drugim zagrożeniem był pęknięty
zbiornik z paliwem. Strai.acy przepompowali paliwo z wyciekającego zbiornika,
niewielka jego ilość dostała się do ziemi.

drewniane
zespolone

drewniane
ekon Im le

drewniane
nlskoemlsyjne

1470x1450
595,-

1470x1450
780,-

1470x1450
960,-

Wypadek był, zdaniem zastępcy komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Łowiczu Zbigniewa
Wójcika, rzeczywiście niebezpieczny,
ponieważ przewożone materiały i wyciekające paliwo były łatwopalne a ponadto toksyczne.
Bart.Iz.o częrtojesteśmy"HeyWani do usuwania z powierzchni jezdni płynów. które
znalazły się na niej w wyniku kolizji-mówi
Zbigniew Wójcik. W ostatnim czasie, gdy
z powodu prowadzonego remontu wiaduktu nad torami kolejowymi tworzą się
korki, kolizji jest znacznie więcej. Zniecierpliwieni długim staniem w miejscu kierowcy gwałtownie przyspiesi.ają przy
zjei.dzie z wiaduktu w stronę Warszawy,
a kolizje najczęściej zdarzają się przy
skrzyżowaniu z ulicami Legionów i ChełmońOOego.

(mwk)

tOWICZ, ul. Chełmońskiego 2
tel. /fax (046) 837·36·59

,,CENTROBUD''
ŁOWICZ,

UL. ARMII KRAJOWEJ 61 (za

Czerwoną Górą)

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

NASZA OFERTA ZAWIERA:
MATERIAŁY PODSTAWOWE:

i=> CEMENT, WAPNO
i=> CEGŁY CERAMICZNE
i=> CEGŁY SILIKATOWE

c:> BETON KOMÓRKOWY
c:> CEGŁY KLINKIEROWE

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE:

c:> PAPY IZOLACYJNE I POKRYCIOWE
c:> LEPIKI NA ZIMNO I NA GORĄCO
c:> STYROPIANY I WEŁNY MINERALNE
c:> BARWNIKI DO BETONÓW
c:> OKNA DREWNIANE KLEJONE

WARSTWOWO O WSPÓŁCZVNNIKU K-1, 1
WYROBY HUTNICZE:
c:> POKRYCIA (ONDULI NE, EUROFALA)
PRĘTY ŻEBROWANE I GŁADKIE
c:> OŚCIEŻNICE ORAZ DRZWI
PŁASKOWNIKI
c:> CEOWNIKI c:> GAZY TECHNICZNE
DWUTEOWNIKI
c:> BLACHY
c:> OPAŁ
KĄTOWNIKI
c:> PROFILE
c:> USŁUGI TRANSPORTOWE (27,5 T)
ORAZ SZEREG INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

i=> STROPY CERAMICZNE
i=>
i=>

c:>
i=>
i=>

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

JUŻ OD DZIŚ

SUPER
PROMOCJE NA:
~

KARMY DLA ZWIERZĄT
~PIWO LECH
~NAPOJE FORTUNA
Oferta ważna do dnia 30.09.2000 r. Losowanie nagród 05.10.2000 r.
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PRZEDSTAWICIELE SZTABOW
•
WYBORCZYCH JUZ WYBRANI
Zakończyło się zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez przedstawicieli sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta. Zgłoszeni przez sztaby kandydaci zostają członkami komisji, a ich zadaniem jest obiektywne przeprowadzenie wyborów i policzenie gło
sów.
Nie mogą oczywiście agitować i otwarcie popierać swoich kandydatów. Komisje wyborcze w dniu
wybor6w rozpoczynają pracę o godzinie 5.00, o
której to dostarczane są karty do głosowania. Prace kończą po podliczeniu głosów i zawiezieniu do
Urzędu Gminy. Dieta członka komisji wyborczej
wynosi około 120 złotych.
W urzędzie miejskim zgłoszeni zostali przedstawiciele sztabów wyborczych reprezentujący
kandydatów na prezydenta Dariusza Grabowskiego, Jana Olszewskiego, Aleksandra Kwaśniewskie
go, Jarosława Kalinowskiego, Mariana Krzaklewskiego, Andrzeja Olechowskiego, Lecha Wałęsy i

RENAULT

Janusza Korwin - Mikkego. W każdej z 18 powona terenie miasta Łowicz obwodowych komisji zasiądzie po jednej osobie reprezentującej
sztab wyborczy danego kandydata. Wycofał się
jedynie przedstawiciel Janusza Korwina - Mikkego.
W gminach mniej sztabów wyborczych zgłosiło
swoich przedstawicieli. W gminie Zduny zasiądą
przedstawiciele Mariana Krzaklewskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, Janusza Korwin - Mikkego,
Jarsława Kalinowskiego i Dariusza Grabowskiego.
W gminie Nieborów zasiądą osoby zgłoszone przez
sztaby Aleksandra Kwaśniewskiego, Dariusza
Grabowskiego, Jarosława Kalinowskiego, Jana Ło
puszańskiego, Andrzeja Olechowskiego. Do urzę
du gminy w Domaniewicach zgłoszeni zostali
przedstawiciele Jana Olszewskiego, Jana Łopu
szańskiego, Jarosława Kalinowskiego i Aleksandra

Łowiczanie

mieszkali w prywatnej kwaterze w
Zawoi, obok domu wczasowego „Górnik", w którym mieściła się główna siedziba rajdu, na który
przyjechało około 300 przewodników z kraju. W
pierwszy dzień rajdu w czwartek 14 września przewodnicy weszli najtrudniejszym szlakiem na Babią Górę. Szlak jest bardzo tmdny, do wchodzenia
potrzebne są klmmy i łmicuchy - wspomina Eligiusz Pietrucha. Z Babiej Góry zeszli do Markowych Szczawnie, do schroniska, w którym mieści
się muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego.

dok. na str. 19

W drugi dzień pobytu zorganizowany był wyjazd
na Słowację, gdzie zwiedzono między innymi jedną z najpiękniejszych jaskiń znajdujących się w
tym kraju, jaskinię Swoboda znajdującą się w Demianowskiej Dolinie, z malowniczymi wnętrzami.
Na Słowacji przewodnicy odwiedzili miejscowość Breszow z leczniczym basenem na świeżym
powietrzu. Trzeci dzień to wejście na 1111 metrowy Jałowiec , trasą z której rozciągał się piękny
widok na Turbacz. W sobotni wieczór odbył się
bal przewodnicki, zorganizowane było też spotkanie z dyrektorem Babiogórskiego Parku Narodowego oraz z alpinistą Krzysztofem Wielickim,
zdobywcą wszystkich ośmiotysięczników, który
ciekawie opowiadał o swoich wyprawach, prezen(aw)
tując również slajdy.

Łódź, ul. Pryncypalna 143/145 (1.300 m od ul. Pabianickiej)
tel. 684-95-90. 681-65-93 czynne 9-18, sob. 9-14
NAJWIĘKSZA EKSPOZYCJA W CENTRALNEJ
·':.. „

~'

- .....
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przyjemność.

••• patem

Zacznijmy od przyjemności. Dostaniesz od nas wprezencie pełny pakiet ubezpieczeń: OC, AC i NW.
A teraz ... prawdziwa przyjemność - do bezpłatnego pakietu ubezpieczeń dobierz odpowiadający
Ci model z gamy Renault: Clio, Kangoo. Megane. Scenic lub Laguna. Powaj także ofertę specjalną
na Renault Kangoo Express i Renault Master. .Kredyt na wszystkie modele - już od 5% rocznie,
Cała przyjemność - po Twojej stronie. www.renau!tcom,pl

Zamów Renault z bezpłatnym pakietem ubezpieczeń.
Renault Credit Polska

•

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

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

TO

HU
""~"

przyjemność ..•
OC, AC, NW gratis

Kwaśniewskiego.

Przewodnicy na re1idzie ·
Siedmiu łowickich przewodników
PTTK wzięło udział w 18 Rajdzie Przewodnickim, jaki w tym roku zorganizowany był na Babiej Górze.

Najpierw

łanych

-

•

.

~

„.

..._

-

POLSCE
.

~ZAKUP'( PQW\'ZEJ_. 2_.()00 :zł/netto PREMIOWANE NIESPODZIANKAMI Z AGD

wszystkie unądzenia wcenie producenta, realizujemy indywidualne zamówienia klientów, atrakcyjne raty, leasing, bezpłatny transport

. ZA KAŻDY ZAKUP TEL. KO,MÓ.~KQwY Z AKTYWACJĄ~ GRATIS!

l

ORGANIZUJE:

•Wesela

•Komunie
•Bankiety • Oraz imprezy
okolicznościowe
Profesjonalna obsługa, wysoki standard, atrakcyjne ceny

99-400 Łow_lc:, BI. Str:elecka 69
tel.lfax (IJ-46) 837-66-76

R-1147.

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

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

u nas wlewasz do swojego pojazdu
tanie i pewne oleje produkcji:

Rafinerii Gdańskiej

Petro Oil

Wysokie rabaty dla odbiorców hurtowych!!!
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126p, 1992rok-sprzedam. Tel.0604-832-792po20.00.

SAMOCHODOWE
CZ - 350, 1985 rok - niedrogo sprzedam.
Tel. 0646/837-10-04.

126 e~ 1996 rok, I właściciel,
Tel. 046/837-96-34.

126p, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/838-05-81.
Star 200, wywrotka na tuy strony + plandeka,
przp.epę Sanok 046, motocykl MZ-250 - sprzedam.
Tel. 046/837-08-41.
Polonez Atu 1,6 GLI, 1996 rok, ciemnozielony,
I właściciel. Tel. 046/861-16-22.
Ford Sierra 2,Jd, 1985 rok, elek1iyczne szyby, wspomaganie, felgi alwniniowe - sprzedam.
Tel. 046/83&-68-79, 0602-430--082.
Ford 9-osobowy do wynajl(Cia. Tel. 0606-764-742.
126p bis, 1990 rok - sprzedam. Parma 29.

garażowany-

sprzedam.

VW Polo 1,4, wnesień 1997 rok, grafit metalik
- sprzedam. Tel. 046/837-51-02. •
Fiat 126p, 1996 rok - sprzedam. Tel. 0603-514-785.
126p, 1987 rok, po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/837-70--07.

Polonez, 1994 rok, zielony metalik, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel 046/837-70-25, 0606-395-292.

Audi 80i, 1989 rok, uszkodz.ony lewy pt7.Ód,
cena 7.500 zł - sprzedam. Tel 0<i07-553-134.

Star 200, wywrot bzyslroruty, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0502-564-871.

Polonez Caro 1,6 GLI, 1995 rok, inslalacja gazowa
- sprzedam. Bobrowniki 103.

Fiat 126p, 1992 rok - sprzedam. Tel. 046/837-12-M,
0604-333-234.

126p

Fiat 126 eh, 1997 rok, kolor zielony - sprzedam.
Tel. 046/837-10-60.
VW Jetta, 1986 rok, koąllet kół zimowych, alufelgi,
szybettla&, stan bardro dobry - sprzedam. Łowicz,
ul. Bociania 8.
Fiat 126p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 046/837-25-56.

Skoda Favorit, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-74-36.

DAF, 1992 rok, podwyższony na
- sprzedam. Tel. 0604-354-349.

Ford EKort combi 1,4, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-46-59 lub 0601-773-279.

e~

zapłonu,

1995 rok, I rejestracja 1996 rok, odcięcie
radio - sprzedam. Zduny Nowe 70/6.

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/837-03-37.
Polonez, 1994 rok - sprzedam lub zamienię na Ursus
C-3(i() 3P. Tel. 046/83&-27-71.
CC 700, 1997 rok - sprzedam. Tel 046/837-27-72.
Polonez 1,S, 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/837-02-42,
0602-332-293.

Opel As1n, 1992 rok - sp=dam. Tel. 0601-946-295.

Spr=lam garaż ogm:wany, składak dl 3 X 6 m.
Wiadomość:

0602-462-119.

Sprzedam garaż - Szare S7.eregi. Tel. 046/830-21-61
od IO.OO do 18.00.
Sprzedam garaż z kanałem na os. Bratkowice obok
cmentarza. Tel. 046/837-24-10.

S2llkam garażu na Górkach, okolice l{czyckiej,
na działalność gospodan:zą. Tel. 046/837-31-36.
Sprzedam

garaż

na Bratkowicach. Tel. 046/837-80-92.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Dom 11 O m2, budynki gospodan:ze, garaż, okna PCV,
media, działka ł500 m'. Jackowice 111.
Tel. 0461838-76-69.

Sprzedam mieszkanie z kredytem 75, 1O m2
na os. Baczyńskiego. Tel. O(i()4-97S-264.
Sprzedam M-4, 73 m2. Tel. 046/837-4&-63,
0607-467-369.

Sprzedam lub zamienię 59 m2 cegla, IV piętro na
m'. Tel. 046/837-25-66.

ok. 40

Pawilon handlowy 220 m2 - Rawa Mazowiecka.
Tel. 0502-109-271.
Sprzedam 9 ha ziemi w całości lub na działki.
Świeryż li 44.

Sprzedam dzialke< o pow. ponad 4.000 m2 przy obwodnicy. Łowicz, ul. Korczaka IO. Tel. 046/837-92-36.

Sprzedam M-4 (j() m2. Głowno (osiedle Kopernika).
Tel. 0421719-30-49.

M-4, mpit<tro na os. Bratkowice - sprzedam.
Tel. 046/837-78-86.

Sprzedam działkę budowlaną 1650 m2.
Tel. 0421719-15-88.

Atrakcyjne mieszkanie na os. Bratkowice - sprzedam.
Tel. Q604.ó43-187 lub 046/837-70--09 wieczorem.

Tanio sprzedam atrakcyjną dzialkC< budowlaną 1410 m2.
Blisko zalewu. Osiny 53. Tel. 0421719-14-57.

Sprzedam

działki

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 7,3 ha
wraz z budynkami. Gm. Domaniewice. Kontakt
tel 0421710-80-67 lub Sapy 8.
Sprzedam działkę w Głownie 6500 m'.
Tel. 0601-596-573, 0607-220-200.

bliźniakach

Sprzedam poloWC< domu z działką 1000 m2
w Głownie. Tel. 0421719-12-14.
Sprzedam dom w

Polonez, Fiat,- sprzedam.

Sietźniki

63.

Robur, 1985 rok - sprzedam. Tel. 046/838-4&-94.
Cinqueunto, listopad 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-50-45.

ŻUkAll, 1981 rok, plandeka lub iz.oterrna-spu.edam.

Chąśno 59. Tel. 046/83&-13-14.

Ford Sierra comb~ 2L, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-07-90.

Opel Vectra 1,6, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-00-36.

Sprzedam mieszkanie własnościowe 53 m2, garaż,
telefon. Tel. 046/837-69-83 lub 837-49-20 po 18.00.

Polonez, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/837-03-06,
0608-364-321.

Sprzedam uzbrojoną działkę pod Bełchowem, 4.200 m2.
Tel. 046/837-24-19.

Fiat 126 el, 1996 rok, niebieski, przebieg 53 tys. km,
garażowany, bezwypadkowy, cena 6.150 zł- sprzedam.

Sprzedam dwupokojowe 50 m2, os. Kostka, Sejdak.
Tel. 0604-464-395.

Seat Toledo 2,0, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0461830-32-00, 0604-867-307.

Tavria, 1992 rok - sprzedam. Tel. 046/837-92-08.

Tel. 046/838-45-26.

126p po remoncie - tanio sprzedam. Panna 2a.

126p, 1985 rok, silnik po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/837-89-84 po 16.00.

Ford Transit 2,sd - sprzedam. Tel. 0602-725-118.

Micra 1,0 16V, 1997 rok, miedź me1alik, wspomaganie,
szyberdach, autofelgi - sprzedam. Tel. 0461837-2&-25,
0602-784-966.
Fiat 126p, 1994 rok, kolor błękit szmaragdowa.
Tel. 0461837-12-54.
Żuk z instalacją gazową; Mercedes 115 - 2200;
łódka

4-osobowa; silnik Merkury; laweta - sprzedam.
Tel. 046/837-11-52.
Polonez Caro Plus, 1997 rok - sprzedam.
ul. Łyszkowicka 51 po 15.00.

Łowicz,

Fiat J26p, 1991 rok, przebieg 60 tys. km, w bardzo
dobrym stanie_ sprzedam. Tel. 046/837-62•2 1.
Golf m, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/83&-66-73.

Skoda Favorit 136L, 1991/1)2 rok i ŻUk - sprzedam.
Reczyce 71.

Tarpan, w dobrym stanie, slcrzyniowiec, 3-osobowy
- sprzedam. Tel. 046/838-44-57.

Oltdt Club llRL, 1992 rok, srebrny metalik - tanio
sprzedam. Domaniewice, ul. Szkolna 2.

właściciel

Passat, cena 2.000 - sprzedam. Tel. 046/833-11-54.

Żuk, 1980 rok, slrninię biegów; Star 200, skrzynię
ładunkową

z plandeką; Star 28 - sprzedam.
Tel. 0461838-65-12.
Daewoo Lauos 1,S, listopad 1997 rok - sprzedam.
Tel. 0603-879-695.

126p, 1990 rok - sprzedam. Lipnice 46.
Honda Civic 1,4 16V, 1995 rok, serwisowana
- sp=dam. Tel. 046/837-23-87.

Peugeot 306, 1995 rok, cena 16.000.
Tel. 0605-948-7 51, 046/831-01-46.
Volvo, 1988 rok, diesel 1600, ~owy, cena 4.200.
Tel. 0461831-00-94.

anqueunto,

126p, 1991 rok, przebieg 65.000, cena 2.500
- sprzedam. Tel. 046/837-62-23.

Seat Cordoba, 1997 rok; żuk slcrzyniowy, 1987 rok,
z instalacją gazową - sprzedam. Tel. 046/837-47-77
po 19.00.

Cinquecento 704, 1998 rok, powypadkowy
- sprzedam. Tel. 046/838-72-70 po 20.00.

VW Golf m 1700, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-53-58.

CC 900, 1995 rok, 34.000 km, szary metalik,
szyberdach, zabezpieczenia - sprzedam.
Tel. 046/837-42-63 po 18.00.
126p, 1999 i 1998 rok - sprzeilarn. Tel. 046/83&-27-10.
Ford Transit 2,S D, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-81-81.

126 el, 1994 rok - sprzedam. Łyszkowice,
ul. Chruślińska 7. Tel. 046/83&-80-17.

Seatlbiza 1.3, 1994 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0502-116-998.

Żuk All;slcrzyniowiec - sprzedam. Klickiego 47.
Tel. 0461830-31-55.

126p, 1996 rok - sprzedam. Tel. 046/83&-87-32.

Peugeot 505, 2000d, 1985 rok, stan dobry + przycrepa,
4.900 zł. Tel. 046/838-64-33 po 17.00.

Avia, 1990 rok, 3,5 tony, kontener, wózelc widiowy
R I). tnny, przyczepkę campingową N 126 z przedsionkiem - sprzedam. Tel. 042nI0-83-83.

126p, I właściciel, garażowany, nadkole, alternator,
nowy lakier - pilnie sprzedam. Tel. 046/837-82-83
po 20.00.

- sprzedam.

Polonez 1,6 GLI, 1995 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 046/838-44-13.

Ford Escort 1,4 CLX, 1991 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0604-825-723, 046/83&-16-68.

Honda Conterto 1,4 Ll6V, 1992 rok.
Tel. 0461838-43-57, 0606-103-475.

żuka

126p, 1996 rok - sprzedam. Wygoda 45a.

126p, 1990 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0461838-68-25.

Polonez Caro 1500 GLE, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/83&-12-48 wieczorem.

Flat 126p, 1987 rok, cena 1.500 zł - sprzedam.
Tel. 0604-651-410.

Volvo 460, 1992197 rok, srebrny metalik, 65 tys. km
- sprzedam. Tel. 046/837-54-69.

Fiat 126p, 1985 rok - sprzedam. Bogoria Górna 43.

Renault Megane Oassic, 1998 rok, I
- sprzedam. Tel. 046/837-08-45.

Fiat 126p, 1983 rok - sprzedam. Tel. 046/837-79-39
po 19.00.

126p O, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/838-06-24.

Omega comb~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-41-24.

Renault Laguna 2,2 diese~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0604-246-067, 046/837-50-09.

Polonez 1988 rok oraz silnik od
Tel. 0461838-49-56.

budowlane. Tel. 0606-9S9-865.

ł996

rok - sprzedam. Tel. 0601-297-779.

Fiat Tipo, 1995 rok - sprzedam.
ul. Nadbzwzańska 38.

Łowicz,

Ford Escort 1,3, 1984 rok, garażowany, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/837-33-19.

Cinquecento 900, 1996 rok, przebieg 76 tys.
_ sprzedam. Tel. ()(j()(>.935-367.

Cinquecento 900, 1993 rok, Cinquecento 700, 1994
rok - sprzedam. Tel. 0421719-20-77, O(i()4-391-71 l.VW Polo, 1978 rok, cena 2000, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0421719-29-13.
Peugeot 405, combi 1.6 GRX, 1994 rok, kolor czerwony, przyciemniane szyby, centralny zamek, alann, immobilizer, podgrzewane fotele, podgrzewne lusterlca
zewnętrzne, wspomaganie, regulowana kierownica,
I właściciel, cena 13.500 zł - pilnie sprzedam.
Tel. 0421719-42-42.

Skoda Forman, 1992 rok, z wygodami, cena 9.500 zł
lub do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 046/838-80-90.

Seat Ibiza 1,9 diese~ 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0602-795-687.

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/837-58-28.

Polonez Atu 1,4, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-59-61.

Żuk, 1996 rok, skladak- sprzedam. Tel. 0421710-84-55.

Kupię samochody używane i powypadkowe:
Polonez, Cinquecento, I26p i inne.
Tel. 0461833-97-71, 0602-705-876.
Kupię

powypadkowe zdecydowanie: japońskie,
niemieckie i inne marlci, fachowe doractwo, rzetelność.
Tel. 0461837-46-96, 0606-854-452.
Kupię rozbite, zkorodowane: Fiat Uno, Punto
- wszystkie inne marki. Tel. 046/837-41-69,
0601-052-040.

Sprzedam do 126 p silnik bez osprzętu - nowy i cylindry do 126p 600 - kompletne. Tel. 0461837-92-19.

Renault 5, 1986 rok, cena 3.500 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-55-76.

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/838-59-03.

Kupię skorodowane, po wyp• . Tel. 0605-948-751,
046/831-01-46.

126p O, 1989 rok - sprzedam. Tel. 046/838-06-24,
0608-270-921.

Fiat Punto 1200, 1997 rok, 6.0, bogate wyposażenie,
atrakcyjny wygląd - sprzedam. Tel. 0603-940-267.

Kupie< domek w Głownie o powierzchni od 80
do 90 m'. Tel. 0421719-24-48.
Kupię działke< budowlaną z domkiem do remontu
(w Strykowie). Tel. 0421633-78-82, 0605-445-082.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Sprzedam działke< z domem i pomieszczeniami gospodarczymi w pobliżu Rydwanu. Tel 0501-213-261.
Sprzedam całą posesję ogrodzoną murem w tym jest:
budynek mieszkalny 120 m2, 1995 rok, wszystkie media; budynek 650 m2 , IV kondygnacje, 1998 rok,
wszystkie media; budynek mieszkalny 45 m2, wszystkie media; 5 garaży: 3 osobowe i 2 ciężarowe, ogrzewanie z kanału, szklarnia - ogrzewanie, woda, prąd + 700
m2 ziemia budowlana, cena 600.000 zł.
Tel. 046/837-28-96.
Sprzedam lub zamienię 38 m2. Tel. 0606-429-311.

.

Sprzedam domek drewniak mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodan:zymi +działka. Tel. 046/837-95-46.
~~~~~~~·-

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

działki

budowlane w

Bełchowie.

Wynajme< atrakcyjny lokal o pow. (j() m' na działalność
gospodarczą na ul. I-go Maja 15. Tel. 046/837-69-33.
Wynajmę

pokój dla studentów. Tel. 046/837-29-94. -

Wynajmę

mieszkanie lnem studentkom - studia
dzienne. Tel. 046/837-19-09 po 17.00.
Do wynajl(Cia lokal na biuro lub usługi budynku przy
ul. Browarnej IOa. Kontakt tel. 046/837-65-93 w godz.
9.00-11.00 lub 0461837-59-68 po godz. 14.00.

Kabina - star 200, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-28-88.
Kupię chłodnicę do Forda Sieny 2,30.
Tel. 0461838·68-79.

GARAŻE
Sprzedam

garaż

- Bratkowice. Tel. 0602-219-877.

Wynajmę

lokal w dobrym punkcie Łowicza o pow.
zaplecze, telefon. Tel. 046/837-08-41.

sanitaria~

Wynajmę 2 lub 3 studentkom mieszkanie w blokach.
Tel. 046/838-59-56 po 15.00.

Sprzedam wykończony dom w Sochaczewie.
Tel. 0604-286-424.

Wynajme< mieszkanie, pokój z kuchnią w
Tel. 0461837-80-95.

Sprzedam 58 m2 na os. Starzyńskeigo.
Tel. 0502-979-248 lub wieczorem 0221724-25-81.

Na Górkach wynajmę lokal na prowadzenie działalno
ści gospodarczej. Tel. 046/837-71-27 po 20.00.

Sprzedam gospodarstwo 4,(i() ha z budynkami.
Parma 94. Tel. grzeczościowy 046/837-75-85.
Zamienię kawalericę

na

większe.

Sprzedam M-4 IV piętro os.
Tel. 0461837-52-22.

Tel. 0501-786-972.

Dąbrowskiego.

śródmieściu.

Wynajmę pokój studentkom. Tel. 046/837-76-80,
024/266-64-38 po 17.00.
.

Pokój dla studentki. Tel. 046/837-59-21.
Przyjmę na stancję dwie dziewczyny.
Tel. 0602-178-462.

Sprzedam dom, komórki, pomieszczenie gospodan:ze
100 m' z działką, silnik elektryczny dużej mocy.
Złaków Kościelny 43.
Sprzedam kiosk na targowicy. Tel. 046/837-63-79.

Fiat Punto, 1995 rok, stan idealny, bogata wersja
- sprzedam. Tel. 0(i()6-407-078.
.126p, 1984 rok - sprzedam. Tel. 046/837-37-92.

Kupie< dom w Łowiczu z działką. Tel. 046/830-30-62
od 19.00 do 21.00.

40 m2,

Skoda Favorit, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 024/277-96-34 wieczorem.

Fiat Punto SSS, 1998 rok, 5-<lrzwiowy, czerwony,
garażowany, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-86-03 po 17.00.

Okazja! Sprzedam (lub wynajmę) M-5, 73 m'. za 7.500
zł, 3 pokoje, IV piętro, os. Konopnickiej.
Tel. 0604-457-636.

może być

Sprzedam M-4, os. Bratkowice. Tel. 046/837-70-92,
830-31-94.

Star 200 - sprzedam. Tel. 046/83&-33-42.

Fiat Punto do 3 lat - kupię. Tel. 046/83 7-13-43.

Sprzedam I ha ziemi (łąka) między Sludwią a Bzurą
w Niedźwiadzie. Tel. 0602-762-241.

Kupię domek parterowy w Łowiczu,
do remontu. Tel. 046/837-87-93.

Polonez, 1991 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0421719-48-17.

Ford Fiesta 1,1, 1987 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/838-67-04 od 16.00 do 20.00.

Skoda Felicia, 1997 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0601-694-170.

Łowicz,

Do wyjanęcia lokal biurowy o pow. 59 m' przy
ul. Podrzecznej 2. Tel. 046/837-41-72 lub 837-37-28.

Kuplę każdy osobowy, dostawczr rozbity
do remontu. Tel. 046/831-01-29.

Fiat 126p el, 1996 rok, zielony - sprzedam.
Tel. 0461838-73-14 wieczorem.

Sprzedam mieszkanie M-3. Wiadoroość:
ul Powstańców 12c m 2 - wieczorem.

Kupię mieszkanie dwupokojowe, widna kuchnia,
wygody, cegła, pierwsze lub drugie piętro, najchętniej
os. Broniewskiego lub Noakowskiego. Szczegółową
ofertę z planem, opisem, ceną przesiać na adres: Karwacki, 02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 7/1.

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

Sact Cordoba, 1995 rok, czerwony, kupiony w salonie - sprzedam. Tel. 046/837-66-07, 0602-594-443.

ŻUk do złomowania - sprzedam. Tel. 0605-636-187.

Sprzedam M-4 na os. Konopnickiej, m piętro.
Tel. 0602-627-705, 046/837-30-93, 837-08-73.

Zdecydowanie kupię tanie mieszkanie do 40 m'
w Łowiczu. Tel. 0604-802-250.

Seat Ibiza, 1992 rok, zielony metalik, stan idealny,
bogate wyposażenie - sprzedam. Tel. 0603-646-490.

Polonez, 1994 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0461838-25-79.

CC 700, 1994 rok - sprzedam. Tel. 046/837-27-27.

Sprzedam działkę budowlaną 11 OO m2 + fundamenty,
plan budowy + plany przyłączy. Nadbzwzańska 28a.
Tel. 0604-832-133.

Kupię domek, może być do remontu - Łowicz, Głowno.
Tel. 0461837-85-77.

Wynajmę dwa pokoje z kuchnią na os. Bratkowice.
Tel.. 0461837-36-70.

Mercedes 200 TI combi, 1982 rok, szyberdach,
radiomagnetofon. relingi dachowe, centralny zamek,
elek1iyczne lusterka, dodatkowo komplet alufelg,
cena 9.900 zł. Tel. 0602-245-961.

Fiat Punto 55SX, grudzień 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/856-73-20 po 20.00.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Fiat 125p, cena 500 zł - sprzedam. Tel. 0421719-83-80.

126p, 1993 rok, przebieg 62 tys. km.
Tel. 0421719-40-56 po 20.00.

126p, 1996 rok - sprzedam. Tel. 046/83&-90-63.

Sprzedam mieszkanie - nowe budownictwo, pow.
74,8m'. Tel. 046/837-49-38.

budowlane 2xl200 m', media w ulicy.
ul. Tuwima Tel. 0421642-55-42,

Sprzedam dom z ogrodem i 4 ha ziemi w Kalenicach.
Tel. 0502-941-047.

126p, 1996 rok - sprzedam. Świeryż n 17.
Tel. 0601-301-412.

Polonez Truck, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-72-11.

zł

Działki

piętro,

Głowno,

Sla!zyńskiego.

Sprzedam dom z ogrodem i 4 ha ziemi w Kalenicach.
Tel. 0502-941-047.

Tel. 0421616-50-54.

Sprzedam M-3, 37 m2 (dwa pokoje+ kuchnia), I
os. Swoboda, Głowno. Tel. 0601-09&-120.

M-3, IV piętro, os. M. Konopnickiej - sprzedam.
Tel. 046/837-31-56.
Sprzedam własnościowe M-5 na os.
Tel. 046/837-60-55, 837-77-00.

Głownie.

Sprzedam dom piętrowy, wolnostojący o pow. 120 m',
podpiwniczony z garażem + garaż wolnostojący.
Tel. 0421719-20-83 po 18.00.

Do

wynajęcia

M-4. Tel. 046/837-58-71.

Do wynajl(Cia mieszkanie - Bratkowice bi. 24.
Tel. 0461838-98-87.

Sprzedam działkę budowlaną 67 arów przy trasie Warszawa - Poznań, media. Jackowice. Tel. 046/838-76-69.

Do wynajl(Cia mieszkanie M-5, przy ul. Bolimowskiej.
Tel. 0503-967-842.

Sprzedam M-4, os. Bratkowice. Tel. 046/837-71-19.

Do wynajęcia 300 m' pow. biurowej.
Tel. 0461837-14-03.

Sprzedam 52,5 m' po kapitalnym remoncie, działka
500 m', budynki przynależne. Tel. 046/838-57-17.

Wynajmę

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1.500 m
Tel. 046/837-46-63 po 16.00.

Do wynajęcia lokal wolnostojący 85 m2, Łowicz,
ul. Chełmońskiego I, Tel. 046/837-63·10.

Sprzedam kiosk handlowo-usługowy.
Tel. 0461837-93-51, 0501-331-479 wieczorem.

Do wynajęcia 2 pojedyńcze pokoje d)a studentek.
Tel. 046/837-52-14 od IO. OO do 15.00.

Sprzedam domek na działce budowlanej koniec .
Annii Krajowej. Tel. 046/837-95-33.

Wynajmę pokój studentom,
Tel. 0461837-44-74.

2
•

pokój studentce. Tel. 046/837-68-11.

niepalącym.
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Mieszkanie do wynajęcia 50 m' w Łowiczu.
Tel. 046/832-56-55, 0605-100-610.
Wynajmę

pokój studentkom. Tel. 046/837-30-09.

Wynajmę

pokój studentce. Tel. 0461837-72-48.

pasującą

Sprzedam nową wysuwaną półkę pod klawiaturę,
dp każdego biurka; cena 150 zł.
Tel. 046/837-63-96 (wieczorem).

Sprzedam tapczan, biblioteczkę, kredens pokojowy.
Łowicz, ul. Warszawska 63.

Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-157-630.
.

Sprzedam trzy maszty stalowe, wysokość 4 m;
cena 70 zVsztuka. Tel. 046/837-63-96 (wieczorem).

Sprzedam telewizor Nokia 14" i 20", magnetowid
Panasonic Stereo 6 głowicowe, odtwarzacz Sony na
4 ĆD Pionier. Tel. 046/838-57-17.

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

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

Sprzedam maszyny pończosznicze Sabina 2.
Tel. 042/658- ł 0-22.

Sprzedam wózek trzyfunkcyjny 200 zł,
os. Dąbrowskiego 9/25. Tel. 046/837-21 -90.

Wynajmę dom (dom w użytkowaniu).
Tel. 0461837-06-85 (od 18.00 do 20.00.).

Sprzedam bramy duże, ocieplane, sz. 5.
Tel. 046/837-44-06.

Pralkę automatyczną, używaną

Wynajmę

Przyjmę

pokój studentce. Tel. 0461837-34-20.

na

stancję. Łowicz,

os. Bratkowice 1/16.

Do wynajęcia pokój dla studentki. Łowicz,
os. Konopnickiej . Tel. 046/ 837-46-62.
Przyjmę współlokatorkę

do mieszkania w Łodzi, może
studentka studiów zaocznych lub wieczorowych.
Tel. 046/837-71-77.
być

Wynajmę

pokoje studentkom. tel. 0607-137-563,
0441723-23-96.
Wynajmę

pokój studentkom. Tel. 046/837-45-11.

Wynajmę

Łowicz,

pokój studentkom.
os. Reymonta in od 14.00.
Pokój dla 2 pań. Łowicz,
Tel. 0461837-42-76.

Starzyńskiego

Tel. 046/837-62-23.

Sprzedam stylizowany mosiężno-ceramiczny
żyrandol i dwa kinkiety, stan bardzo dobry, 400
Tel. 046/837-63-96.

Tanio sprzedam szafę czterodrlWiową, lata pio;dziesiąte,
złota brzoza. Tel. 046/837-81-33.

Wideofilmowanie: cyfrowa jakość, niskie ceny.
Tel. 046/838-85-16.

Sprzedam instrument Roland El6. Tel. 0601-317-614
po 20.00.

Wideofilmowanie "FU Mewa", obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-83-96, 0601-323-562, 046/837-77-75
po 17.00.

zł.

Sprzedam silnik spalinowy S-301 D, 7 kM
i schładzarkę SM 20. Tel. 046/837-47-44.
Sprzedam ogrodzenie (dębowe).
ul. Motylińskiego ł 8.

Łowicz,

także

zaocznym.

Wynajmę mieszkanie studentom, os. Broniewskiego.
Tel. 046/837-14-99.

Pokój do

wynajęcia. Starzyńskiego

1/96.

Do wynajęcia pokój, os. Bratkowice 21.
Tel. 046/837-67-30 po 16.00.
Lokal do wynajęcia 55 m' Łowicz, Nowy Rynek 17
na działalność gospodarczą, przystępna cena.
Tel. 046/837-39-73 po 16.00.

Grzejniki aluminiowe włoskie - 28 zVI żeberko, kotły
miałowe i węglowe z Pleszewa, urządzenia sanitarne,
kształtki, rury stalowe i PCV, wszelkiego rodzaju podgrzewacze wody oferuje sklep hydrauliczny „łnstala
tor". Łowicz, ul. 3-go Maja 3 (była centrala węgła) .
Tel. 046/830-33-66.
suknię ślubną

dzieżowy, kożuch

za 200 zł, rower gón;ki mło
damski, długi. Tel. 046/861-23-76.

Sprzedam mini wieżę Goldstar, stan bardzo dobiy.
Tel. 0601-052-065.
Sprzedam maszt wojskowy teleskopowy.
Tel. 046/838-65-12.

Do wynajęcia mieszkanie samodzielne w blokach
2 pokoje, centrum dla 4 studentów. Tel. 046/837-25-48
po 20.00 lub 046/837-56-55.

Pilnie sprzedam kontener handlowy 6 x 2,30 oraz
regały sklepowe. Tel. 0608-143-436.

Szukam mieszkania. Tel. 0604-599-786.

Sprzedam overlock Yuki i stębnówkę
Tel. 0502-941-047.

Wynajmę dwa pokoje w jednorodzinnym domku dla
studentów dziennych i zaocznych. Tel. 0604-649-843.

Pianino - sprzedam. Tel. 046/838-27-1O.

Wynajmę

Sprzedam drzwi pokojowe, okna
Przezwiska 23 k/Soboty.

pokój studentom. Tel 0602-446-439
w godz. 9.00 - 18.00.
Przyjmę na pokój jedno- i dwuosobowy studentki,
os. M. Konopnickiej. Tel. 04(1'837-31-83.

pralkę.

przemysłową.

dwuskrzydłowe.

słupki

Tel. 046/837-73-46.

Tanio sprzedam wagę gospodarczą Sperling 300 kg,
stan bardzo dobry. Tel. 046/838-99-97.
wyposażenie

sklepu. Tel. 046/837-44-50.

P Il! 500, monitor Compa V70, 17", klawiatura,
mysz, 2.850 zł. Tel. 046/837-06-22, 0608-173-167.
Wypoczynki skórzane, materiałowe,
Tel. 046/837-32-82.

użyane

z Niemiec.

Fon! Escort ł ,4, ł 988 rok - sprzedam.
Tel. 0604-623-381.
Producent bielizny męskiej, dziecięcej.
Tel. 046/838-25-95 po 19.00.
Sprzedam segment pokojowy, wysokość 242 x 384.
Wiadomość: 0461838-98-3 ł po 20.00.
Sprzedam okna
po ł~.00.
Sprzedam:

po demontażu. Tel. 046/838-63-26

wieżę

Sony, telewizor Sony, Samsung 25,
komodę, ławę dębową i czarną, odkwzacz, wideo Grundig, komplet wypoczynkowy, lodówkę, łóżko dębowe
2 x 2, gril lektryczny, drzwi, barek, haki samochodowe.
Tel. 0461838-56-09.
Sprzedam sadzonki truskawek - nowe, rewelacyjna
odmiana. Teł. 046/838-87-51.
Sprzedam maszyny szwalnicze. Tel. 0606-989-865.
Sprzedam wózek inwalidzki. Tel. 0421710-80-85.

ogrodzeniowe. Tel. 046/837-88-15.

PRACA

Sprzedam drzewo budowlane - większą i!ość: topole,
brzozy i olchy. Kompina 36.

Wynajmę dwa

Tel. 046/838-57-36.

Przyjmę na pokój studentkę, os. Bratowice.
Tel. 046/837-72-86.

Cyrix ł 66 2,5 HDD, muzyka, grafika 2 MB, monitor 15
cyfrowy, CD x 32, ł.350 zł. Teł. 0502-853-587,
046/837-90-37.

Wynajmę samodzielne mieszkanie studentom.
Tel. 046/837-44-50.

Sprzedam wspomaganie do Stara 200.
Tel. 046/838-43-0 ł.

Praca chałupnicza, extra zarobki 8000 zł. Gwarantujemy dostawę materiału do domu i odbiór towaru. Materiał próbny i kontrakt po otrzymaniu znaczak za 7,20 zł.
,,Aston" Obr. Pokoju 4 skr. 20/B, 66-520 Dobiegniew.

Dom wolnostojący studentom
Tel. 046/837-10-82.

Sprzedam wózek głęboki + spacerówka.
Tel. 046/830-24-34.

Poszukuję samodzielnego handlowca do dystrybucji
ciastek. Tel. 0421710-72-02 po 20.00.

Sprzedam drzewka owocowe. Tel. 046/832-14-55,
06047-262-759.

stębnówka;

pokoje z kuchnią - centralne w Łowiczu.
Tel. 0605-695-927.

wynajmę.

Tanio - stancja. Tel. 0461837-74-12.

Drukarkę atramentową kolor Lexmark

IOOO - sprzedam.

Absolwentka 7. dyplomem sprzedawcy poszukuje
pracy. Tel. 046/837-69-65.
Po przeszkoleniu w dziale
046/837-32-26.

obsługi

klienta.

Teł.

Chałupnictwo

- przyjmę szycie overlock,
solidnie. Tel. 046/838-84-60.

Do wynajęcia M-4, 54 m2 z telefonem na
os. Dąbrowskiego„Tel. 046/838-51-24.

Sprzedam

Do wynajęcia w Głownie, ul. Strażacka 7, lokal na działalność (piętro). Tel. 042/719-12-59.

Sprzedam overlock Juki i stębnówkę
Tel. 0502-941-041.

Wynajmę M-3,

55 m' i garaż w Ziewanicach k/Głowna.
Tel. 0421710-83-93.

Sprzedam hydrofor Ocynk 300 I, bojler 80 I, podgrzewacz wody 4 kW, nowy. Tel. 046/839-21-10.

Kierowca kat. A, B, C, T, świadectwo kwalifikacji,
podejmie pracę. Tel. 0241277-94-88.

Posiadam mały pawilon do wydzierżawienia, 24 m'
- Głowno, os. Kopernika 12. Tel. 0421719-24-38.

Szkółka

Zatrudnię młodą fryzjerkę

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

Łowicz,

Klickiego 66.

Odkupię

zaginione skarpety włoskie i niemieckie.
Tel. 046/837-43-62, 837-11-61.
Kupię umywalkę fryzjerską; dużą, stojącą suszarkę

do

włosów;

Pianino -

fotel fryzjerski. Tel. 046/837-84-47.

kupię.

Tel. 046/833-11-54.

Drewno kupię: topola, sosna, brzoza o śr. 15-25 cm,
dł. 120 cm. Tel. 0461838-40-18 po 15.00.
Kupię

500 szt. sadzonek

świerku.

Tel. 046/838-67-42.

SPRZEDAŻ-RÓŻNE
Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek, łat,
na zamówienie. Partyzantów 9. Tel. 046/837-ł 7-07,
837-96-69, 0602-633-667.
Kotły miałowe z Pleszewa, węglowe z Olsztyna,
wysoka wydajność, niska cena. PHU Domitech,
11!. Klickiego 66. Tel. 0461837-61-09.

Sprzedam używany wózek głęboki 3-funkcyjny.
Łowicz, ul. Korczaka IO. Tel. 046/837-92-36.
Pilnie sprzedam wieżę Hi-Fi Panasonic SA-CH72;
autoreverse, dolby NR, tuner cyfrowy, CD x 3,
equalizer, V.Bass, odtwarzanie i nagrywanie
z timerem, funkcja ,,sleep", funkcja edycji nagrywania,
pełna obsługa z pilota, moc 2 x 70 W, możliwość
podłączenia tdewizora, instrukcja po polsku; 1300 zł.
Tel. 046/837-63-96 (wieczorem).

gitarę elektryczną. Teł.

0461837-87-37.
przemysłową.

drzew owocowych. posiada: śliwy, wiśnie,
czereśnie, jabłonie, grusze - materiał kwalifikowany.
Czatolin 216. Tel. 046/838-89-05 (wieczorem).
Drzewka sosny czarnej, świerku srebrnego i pospolitego na żywopłot i zadrzewienie - sprzedam.
Tel. 046/837-58-60.
Grzejniki Punno i aluminiowe - tanio.
Tel. 046/838-74-83, 0607-ł 72-778.
Sprzedam Ange 3-c. tel. 0461 837-84-24.
Sprzedam "skrzynki uniwersalne sosnowe, drewno
opałowe pocięte na krótkie kawałki. Goleńsko 69.
Tel. 046/838-15-27 po 22.00.
Mikser, generator znaków - sprzedam.
Tel. 046/837-52-23.

Wideofilmowanie. Krzysztof Bielecki.
Tel. 042/672-23-20, 0603-287-456.
Wideofilmowanie. Bejda Andrzej. Tel.

0461837-40-ł

NSTAL.-BUD.-REM.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki
z płyt gipsowych, gładź. Tel. 0603-787-353 .
Układanie kostki brukowej. Tel. 046/838-36-10
wieczorem, 0606-1 13-228.

Hydrauliczne. Tel. 0606-838-972.
Ocieplanie: dachy - także
046/863-3 ł-74.

materały.

Tel. 0502-228-972,

Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Docieplanie, gładź,
Tel. 0604-390-962.

Zaopiekuję się

dzieckiem. Tel. 046/837-89-46.

Poszukuję
Teł.

pracowników do kwiaciarni.
046/837-71-36 po 18.00.

Łowicz,

ul. Podrzeczna 8.

Przyjmę

szycie na

z doświadczeniem.

stębnówkę.

Tel. 046/838-80-90.

Zaopiekuję się

dzieckiem. Tel. 046/837-30-09.

Zaopiekuję się

dziackiem.

montaż płyt

Teł.

046/837-04-04.

Zaopiekuję się dzieckiem lub
Tel. 046/837-73-10.
Zatrudnię

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

mechanika samochodowego.
046/837-36-92.

Zlecę

Usługi

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

Glazury, terakoty- 20 zVm', malowanie- 3zVm', remonty łazienek i inne. Rachunki VAT. Tel. 046/837-19-29.
Budownictwo jednorodzinne, tynki, posadzki,
YTONG, faktury VAT. Tel. 0461837-33-61,
0604-962-885.
Ełekryczne - projekty,
Tel. 046/837-47-42.

przyłącza,

instalacje.

Usługi: parkie~ schody, mozaika, panele, boazeria,
cyklinowanie. Tel. 046/837-06-43.

Malowanie
Gładź

mieszkań.

Tel.

046/839-60-ł 2.

gipsowa, malowanie. Tel.

046/839-60-ł 2.

Montaż

boazerii, paneli ściennych, podłogowych,
paneli PCV, szafy, pawlacze, zabudowa wewnętrzna,
schody, tralki, poręcze, łuki, sufity podwieszane,
ścianki działowe, płyty GK, wymiana okien, drzwi.
Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.
Kompletne wykańczanie wnętrz, technologia
gipsowa, gładź, glazura. Tel. 0604-580-213,
046/838-12-00 po 20.00.
Kompleksowe budownictwo jednorodzinne i nie
tylko. Tynki, gipsy, posadzki, Ytong, porotenn.
Faktury VAT. Teł. 046/837-33-61, 0604-962-885.
Sufity podwieszane, ścianki z płyt k.g„ boazeria,
panele ścienne i podłogowe, glazura, terakota,
usługi malarskie. Tel. 046/837-85-44, 837-46-00.
Cegielnia - Kalenice oferuje cegłę paloną pełną
w cenie 0,35 zł + VAT. Tel. 046/838-88-40, 838-82-59.
elektryczne, naprawy, instalacje, automatyka,
pomiary. Piotr Wójcik. Tel. 046/837-77-05,
0608-124-443 .
PHU - układanie glazury, terakoty - 20 zV I m'.
Tel. 0461837-19-29.

przedstawiciela handlowego - informatyka
z prawem jazdy. Tel. 046/830-00-34.

Hydraulika - usługi bieżące i instalacyjne.
Tel. 046/837-19-29.

Sprzedam akordeon Weitmaister 80. Zawady 58.

Zatrudnięzsamochodem.

Sprzedam migomat spawalniczy 180 po serwisie.
Tel. 046/838-67-11.

Zatrudnię

Domofony, alarmy, bramy garażowe, ogrodzenia,
montaż napędów. Teł. 046/837-15-85.

Sprzedam komplet palników nowych do spawania
gazowego. Tel. 046/837-15-54.
Sprzedam nowy piec co - węgiel oraz używaną
betoniarkę 150. Tel. 0601-63 ł-727.
150. Tel. 046/837-32-81.

Sprzedam myjkę gorącowodną Kacher, HDS 895,
1996 rok. Tel. 046/837-28-88.
Tanio piece: 8 i 4 m, beczki 800 i 200 ł, okna 3- i 2skrzydłowe, balkon kompletny, pompa pływająca.
Teł. 046/837-69-32.

na 2-3 godziny w tygodniu lektora znające
go dobrze język angielski. Głowno. Teł. 0601-245-927.
Oriflame - wrzesień - wejście gratis i prezenty.
Tel. 0421719-19-86.
Avon poszukuje konsultantek. Tel. 042/719-44-47,
0608-256-691.
Młody, staż

pracy, wykształcenie średnie - szuka pracy.
Tel. 0606-826-080, 0421710-81-79.
Oriflamo - wejście promocyjne. Tel. 0421719-21-92.

USŁUGI

WIDEO

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

gipsowa, sufity podwieszone,

ścianki

malowanie, boazerie, panele, glazura, terako-

ta, podłogi, parkiety, cyklinowanie, siding, podbitki.
Tel. 046/ 838-98-40 po 20.00.
Montaż

okien. Tel. 0502-049-478.

Ver1al : żaluzje - wewnętrzne, nawierzchniowe, verticale - materiałowe, antystatyczne oraz do pracowni komputerowych (atesty), rolety - tekstylne, zaciemniające (antywłamanioowe, 50 wzorów).Produkcja, montaż,
naprawa - rachunki VAT. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
Cyklinowanie,

układanie,

panele. Tel. 046/837-07-90.

Panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota, malowanie, zabudowa z płyt GK, sufity podwieszane, gładzie
gipsowe, wymiana drzwi i okien, docieplanie strychów
i poddaszy. Faktury VAT. Tel. 046/837-02-59,
0602-584-06 ł.

Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysowanie.
Tel. 046/837-78-38.
Cięcie ścian

pokrycia dachowe,
GIK, paneli podłogowych i ściennych,
naciąganie gładzi, malowanie. Tel. 024/285-ł 6-50,
0601-703-244.

Zatrudnię

Tel. 046/838-25-95 po 19.00.

Gładź, płyta

działowe,

betonowych. Tel. 0461838-68-45.

Usługi reomtowo-budowłane,

Usługi

Zatrudnię
Teł.

Elektroinstalacje, przyłącza, pomiary, domofony.
Edward, Łowicz, os. Kostka 2 ł/28. VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/ 837-50-84.
Cieślak

Elektryczne - projekty, wykonastwo, nadzory."
Tel. 046/837-47-42.

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

starszą osobą.

elektryka. Tel. 0461837-47-42.

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,
glazura, terakota, gładź, panele, płyty GIK, VAT.
Tel. 0-601-303-858; 046/ 837-50-84.

gipsowych, okien.

Zatrudnię

osoby z bardzo dobrą znajomością języka
angielskiego. Tel. 046/830-20-76, 0604-954-131.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 43. Teł. 0604-334-891.

Glazurnictwo. Tel. 0421710-81-61.

Hydrauliczne, ogrzewanie podłogowe.
Tel. 046/837-11-75, 0606-838-~72.

Remonty łazienek, mieszkań, budynków i budowli.
Tel. 046/837-19-29.

Produkcja i sprzedaż k-0stki brukowej w różnych
grubościach i kororach, różne wzory, kręgi studziennei
przepustowe kaptury słupkowe, tralki, krawężniki,
kamień łupany - tanio. Wygoda 24 kl Łowicza.

betoniarkę

I.

USŁUGI

wykonanie stanu surowego domu
jednorodzinnego. Tel. 0606-447-777.

Sprzedam

Usługi hydrauliczne. Tel. 046/837-80-39,
0606-227-164.

Nagrania VHS, cyfrowe. Tel. 046/837-52-23.

30 i więcej miejsc noclegowych, przyjmę
studentów zaocznych na noclegi. Plac Przyrynek 11.
Tel. 0461837-99-16.

Wynajmę

Nagrania VHS, cyfrowe. Tel. 046/837-52-23.

montaż płyt

Sprzedam pustaki stropowe. Tel. 046/837-14-03 .
Sprzedam

046/837-59-32

Usługi hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne; kotłow
nie olejowe, miedź, plastik. Tel. 046/838-74-83
po 20.00, 0607-172-778.

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

Sprzedam meble pokojowe. Tel. 046/837-73-47.

Sprzedam

Sprzedam

Teł.

Sprzedam tanio piec olejowy niemiecki, wielofunkcyjny - używany. Tel. 046/837-92-67.

Sprzedam

Sprzedam srebrne lisy długie, modny krój - nowe,
roz. 38-42. Tel. 0501-850-852.

PlayStation plus gry. Tel. 0461837-11-52.

pokój studentkom,
Starzyńskiego 7/46.

Tel. 046/837-25-48

Sprzedam bale topolowe. Tel. 046/838-06-81.

Wynajmę
Łowicza.

biały.

sklepowy

Dachy, konstrukcje, naprawa i konserwacja.
Tel. 046/839-18-37, 0603-879-721.

Instalacje wodno-kanalizacyjne z PVC i PCV (plastik)
60 zł/punkt. Rachunki VAT. Tel. 046/837-ł 9-29.

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

Sprzedam piec akumulacyjny..
od 17.00.

Tanio sprzedam tapczan, półkę, szafę 2-drzwiową
z nadstawką. Tel. 046/837-57-81 po 17.00.

Wynajmę

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

Sprzedam betoniarkę 1501 i części zamienne.
Tel. 046/837-38-81.

regał

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

Efekt - usługi hydrauliczne, nowoczesne technologie
zgrzewcze, najniższe ceny. Tel. 0604-674-641.

Sprzedam
po 20.00.

Student studiów zaocznych poszukuje pokoju
do wynajęcia na czas sesji. Tel. 022/793-19-21.
lokal na gabinet lub biuro w centrum
Tel. 046/837-63-74 wieczorem.

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

Sprzedam meblościankę młodzieżową Gasny dąb), stan
dobry, cena 500 zł. Tel. 046/837-63-96 (wieczorem).

Sprzedam maszynę szyjącą Autolap.
Tel. 046/837-27-86.
4/43.

- tanio sprzedam.

Usługi

kotłownie

Panele podłogowe, ścienne, PCV, boazeria, szafy, pawlacze, drobne usługi stolarskie. Tel. 0606-472-613
Żaluzje poziome, pionowe, rolety materiałowe i antywłamaniowe. Montaż

i naprawa. Cena konkurencyjne.
Tel. 046/838-78-24, 0603-753-973.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki,
panele, schody. Tel. 0461837-42-55, 0502-202-371.

Usługi

hydrauliczne

pełny

zakres. Tel.0461837-21-66.

Wszelkie usługi stolarskie. Otolice 39.
Tel. 046/837-15-54.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/838-20-56.

Tynki tanio - wolne tenniny. Tel.

0608-ł 68-ł 08.

Pokrycia dachowe, monzaż - podbitki, niskie ceny,
solidne wykonanie. Tel. 046/837-46-06 po ł 9.00.
Kominki - budowa, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243„
Montaż paneli ściennych, podłogowych,
pawlacze, szafy. Tel. 0603-324-860.

płyty

GK,

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

Kompleksowe

wykańczanie wnętrz,

remonty (terako-

ta, glazura, panele, płyty kartonowo - gipsowe, sufity

podwieszane) - szybko i solidnie, ceny konkurencyjne. Porady architekta wnętrz, aranżacje - gratis!!!
Tel. 0601-359-374.
Wypożyczanie rusztowań.

INNE

Tel. 042/719-17-20.

USŁUGI

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

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

Podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerek samochodowych, środek piorący szwajcarskiej finny „Taski"
Szczepaniak, Bratkowice ł 9/9.Tel.(046) 837-73-07.
Usługi

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

Zespół

- wesela, kaseta demonstracyjna.
Tel. 046/837-91-83.
Zespół

muzyczny, bale, wesela, zabawy - oryginalna
oprawa folklorystyczna. Tel. 046/838-ł ł-74,
837-79-73, 837-76-08.

Pianina - naprawa, renowacja mebli.
Tel. 0461833-11-54.
Pracowałeś legalnie - Niemcy, Europa Zachodnia.
Odzyskujemy podatek. Tel. 071/385-20-18.

Kredyt gotówkowy dla osób zatrudnionych
na umowę o pracę. Tel. 0602-418-179.
Wypożyczę taśmociąg, długi.
Zespół

Tel. 046/838-82-71.

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

Twoje oczy. Twój optyk. Realizacja wszystkich recept
na okulary. Zniżki - rabaty, os. Dąbrowskiego 24.
Zapraszamy. Tel. 046/837-57-93.
Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe badanie
wzroku - niezrównana doskonałość. Łowicz,
os. Dąbrowskiego 24. Tel. 046/837-57-93.

Usługi remontowe, gładź. panele, malowanie.
Tel. 0606-226-121.

Twoje oczy„. Twój okulista + Twój opytk - lepiej
widzisz. Łowicz, os. Dąbrowskiego 24.
Tel. 046/837-57-93.

Terakota, glazura,· gipsy, panele - wykonam.
Tel. 0605-385-489.

Stomatologia - sprawożdania, tanio, szybko, solidnie.
Tel. 0608-889-314.
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Ubezpieczenia dla dzieci: stypendjalne i posagowe.
Ubezpieczenia inwestycyjne. Tel. 046/837:45-68,
0605-553-621.

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Język polski - korepetycje; nauczycielka.
Tel. 0604-563-275.

Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Tel. 0461837-05-22.

Język

Kombajn Anna, 1988 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0241277-93-89.

Student udzieli korepetycji z angielskiego.
Tel. 0603-401-076.

Kwy o7.dobne - sprzedam. Tel. 838-7(}.38 po 17.00.

Prywatny Ośrodek Nauki Ję_zyków Obcych ,,Perfecf'
ul. A. Mickiewicza 16 przyjmuje zgłoszenia na kurs
języka niemieckiego i fiancuskiego.
Tel. 046/837-05-00.

Tel. 046/833-11-54.

Dezynsekcja solidnie, tanio. Tel. 046/837-80-78,
0608-574-762.
Usługi koparką

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy
w bardzo dobrym stanie. Tel. 0602-709-962.

polski - wypracowania, korepetycje.
Tel. 046/837-32-18, Oli02-434-546.

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

Sprzedam Cyklop. Tel. 046/838-74-59.
polski - korepetycje. Tel. 046/837-91-39.

Język

Szamba polietylenowe - szczelne od 2000 do I0000 1
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tel. 0461838-74~83, 0607-172-778.

Wyplatanie

Sprzedam kombajn ziemniaczany Karlik; rozsiewacz
nawozów; wentylator i dmuchawę Q<> ziarna, poziomą,
stan dobry. Tel. 0461838-72-21 po 20.00.

Język

Os!Iówek. Tel. 046/837-44-06.

i

Lekarz Tybetu w gabinecie Akumedu - skuteczne zabiegi ziołowe w dniach 30.09, 7.10, 14.IO. Łowicz,
ul. Krakowska 4. Zapisy: 046/837-15-61.

Ję_zyk

Zabiorę się

jako pasaż.er do Niemiec.
Tel. 046/837-35-12.
Transport 7-osobowy lub towarowy; kraj i zagranica;
cena konkurencyjne. Tel. 0602-245-961,
0602-507-215.
Unieważniam

zagubione zaświadczenie na działalność
Firma DAGMARA s.c. z dnia I0.08.1999
rok, J. Szcześniak, J. Machnikowska, Łowicz.

niemiecki i angielski dla początkujących
zaawansowanych. Tel. Oli05-370-017.

średnio

Profesjonalne instalacje alarmowe oraz systemy
dozoru telewizyjnego. Tel. 0601-207-689.
Alexander- Med - gabinet odnowy biologicżnej. Czynny
od poniedziałku do soboty. Tel. 0601-226-862. Nastawianie kręgosłupa, zwalczanie bólów pleców, głowy
stawów, rwy kulszowej, rwy barkowej, zwalczanie
skoliozy u dzieci, uzdrowienia organizmu przy innych
chorobach. Stosujemy specjalistyczny masaż, refleksoterapię. Głowno, ul. Wojska Polskiego IO, godz. 16.00
- 18.00. tel. 0421719-19-56. Koluszki, 11 Listopada
41, IO.OO - 12.00 i 1830 - 20.00 044nI4-36-27.

Język

polski - korepetycje. Tel. 046/837-56-84.

Urbańszczyzna

siewnik

14.

żyto.

ciągnikowy.

Bobrowniki 41.

- sprzedam.

Sprzedam

Il nr 26.

Wytłoki jabłkowe

- sprzedam.
tel. 046/837-15-25 po 17.00.

Komputeropisanie. Tel. Oli03-401-076.

Rozrzutnik obornika jednoosiowy - sprzedam.
Tel. 0461838-90-05.

budowlane,

W ciągłtj sprzedaży jęczmień, otręby oraz szeroki
wybór dodatków paszowych, Kocierzew.
Tel. 046/838-48-28, 838-48-94.

Sprzedam Cyklop Bizon Z0-56, 1990 rok, przyczepa
wywrotka 4,5 t i 6 ton, pług 4 i 3 skibowy.
Tel. 046/838-79-27.

litrową.

.

.~

Tel. 046/838-2(}.50.

Sprzedam foksteriera 5-miesic;cznego. Tel.

na kamie-

838-57~9.

Sprzedam owczarka niemieckiego I(}.miesięcznego po
dobrze ułożonych rodzicach, 3 razy odrobaczany,
wszystkie szczepienia. Tel. 0604-ó03-209,
046/838-58-06.

ZWIERZĘTA
.
.

szczenięta.

Sprzedam 6-miesięcznego owczarka niemieckiego
(suczka), szczepiona, częściowo wyszkolona.
Tel. 0461837-58-67.

Ursus C-330, 2 przyczepy i brony 3. Tel. 719-41-94.

Sprzedam rozsiewacz wapna RCW5, 1987 rok
i wagę inwentarzową. Tel. 046/837-28-88.

Sprzedam rotwailera. Tel. 046/838-44-46.

• ..

Sprzedam trzy konie gniadosrokate. Tel. 861-16-22.

Karp - kroczek. Tel. 046/874-76-13.
Sprzedam ciągnik C 330, rozrzutniK do obornika
dwuosiowy, dojarkę dwukonwiową Alfa Lavel, pług - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dwuskibowy. Tel. 046/837-53-67.
Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. Klewków 37.
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym katdy mote wpisać treść
Sprzedam ciągnik Ursus C-360, nowe ogumienie, nowa tyczeń, jakle z rółnych okazji: Imienin, urodzin, jubileuszu, czy tet tak po prostu .od serca" -chce
komuś przekazać. Życzenia ukazywać slę będą- wskazanym przez zamawiającego numerze Nt.
kabina; przyczepę wywrotkę Autosan, 4 tony.
Al7f się ukazaly, nal ety: -wypełnić kupon, utywając nie więcej nit 12 słów. Prosimy przy tym pisać Otl~1""211..
Kocierzew Południowy 15.
pełne Imiona, gdyt Inicjał także Uczymy jak słowo, - dostarczyć kupon do naszego głównego biura
ogłoszeń przy ul. Pijarskiej 3a, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych
Sprzedam ciągnik S-320 oraz maszyny i urządzenia (wymienione w stopce redakcyjnej), a w Głownie do redakcji .Wieści z Głowna I Sbykowa", ul. Swoboda 4.
rolnicze. Dzierzgówek 62. Tel. 046/839~8-79.
.llWA!iA; Życzenia zamieszczane.są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz. 13.30.

z NAJ LE p SzV M I

INNE

Zdrowia, szczęścia, pomyślności 1OO lat radości
w dniu urodzin Hali naszej życzą Basie i Bogdany
z rodzinami.

Sprzedam przyc~ Sanok D55 6 ton, wywrot,
1990 rok; Zetor K-25A. Tel. 046/838-79-59.
czarną ziemię

Ż VC Z EN IAM I

URODZINOWE

Tura do C-31iO, 1994 rok; przyczepę D-633, 6 ton, 1988
rok; kabinę do C-31iO - sprzedam. Tel. 0608-42(}.169.

Kupi<;_

Sprzedam kombajn buraczany Stoll-VSO.
Tel. 024/282-23-45, 0602-256-459.

śrutowonik

Tel. 046/838-2(}.50.

Oddam pieski - owczarki niemieckie.
Tel. 046/838-59-32.

T-25 i dwukółkę
Tel. 0421719-83-80.

Siewnik konny zawieszany i
niach. Tel. 0461814-76-16.

Wiadomość:

Sprzedam dobermany

ciągnik Władimiirec

ciągnikową.

Sprzedam kombajn Bizon. Tel. 046/861-17-14.

Tel. 046/838-05-81.

działki

zbożowy przedłużony

Rogóźno

Sprzedam dajarkę Alfa - Lava!, chłodziarkę 40
Tel. 0421719-13-20.

szczenięta.

5-miesięcznego.

Sprzedam foksteriera
Tel. 046/838-57-69.

Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak, Mazur,
wyorywacz buraków, przyczepę wywrotkę, przetrzą
saczo-zgrabiarkę. Tel. 046/838-87-51.

Sprzedam IO ton rzepaku. Tel. 0421719-57-02.

Sprzedam olchę na pniu plus trzy
Skaratki 21. Tel. 046/838-36-33.

Błogosławieństwa

i dużo Łask Bożych na dalszą
w 30 rocznicę ślubu Wasiakom z Piodzieci i wnuczęta.

drogę życia

trowic

ślą

do ogrodu. Tel. 046/837-13-43.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

Sprzedam ciągnik Ursus 914 i C-3li0, 1986 rok,
stan bardzo dobry. Tel. 046/861-25-51, Oli06-989-475.

D
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Sprzedam motoreduktor do wyciągu obornika.
Tel. 046/838-83-33 wieczorem.

D

„ .. „ .. „ „ „ ..•••......

NAUKA

Sprzedam Star 1142, 1989 rok; Star 28 z nową
kabiną i basen na mleko 8001. Tel. 046/838-79-27.

Maturzysto - kurs matematyki. Tel. 0461837-85-96.

Pług

podorywkowy, 7-skibowy, grudziądzki,
nowego typu - sprzedam. Tel. 0601-348-897.

046/837-53~3.

Śrutownik bijakowy ssąco-tłoczący, basen 550 1

- sprzedam. Tel. Oli02-725-118.

~L~

-

tel. 042 719-27-84, 719-39-99

Imię i nazwisko ...... •....... „

Sprzedam pług dwuskibowy i trzyskibowy.
Tel. 0461838-47-29.

................. „ •............. „ . ....... „.„ .... .

• opony nowe do samochodów osobowych,
dostawczych • opony używane
•felgi aluminiowe i stalowe

MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ

PCV - poltrokal

.Pt

..Dł1JV.QJ.

1 - 24 lokale
2 - 12 lokali
o powierzchni 34-74 m 2
• CENA: 1650 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana)
• RATY (współpraca PKO SA Głowno) do końca budowy
•INNE FORMY ROZLICZEŃ (mieszkania, grunty itp.)
•TERMIN ODDANIA: budynek nr 1 - luty 2001 r.
budynek nr 2 - czerwiec 2001 r.

·

OKIEN

Opony zimowe
do SEICENTO i MAT/Zfł

•LOKALIZACJA: Głowno, ul. Swoboda nr 17, 19
• OSIEDLE Z GARAŻAMI I OGRODZONE
• ZABUDOWA: 2 budynki wielorodzinne czterokondygnacyjne

t§

Adres .... „ ...........•....... .. ................... „ .. . .............. . .. „ ............ .

Największy
wybór

OSIEDLE
POD KURANTEM

=
-= =
Głowno,

Sprzedam dobermany

.

Sprzedam rozrzutnik jednoosioowy. Tel. 71(}.72-97.

Komputerowe przepisywanie tekstów - szybko,
solidnie, skanowanie, ję_zyk polski, angielski.
Tel. 0461837-46-85.

angielski - korepetycje. Tel.

do kukurydzy, jednorzędową
polska lub Z-305. Tel. 046/838-64-02 po 21.00.

przedłużany.

Dwukółkę ciągnikową, przyczepkę samochodową,

4011.

Sprzedam owczarki niemieckie, szczeniaki, po rodzicach sprowadzonych z Niemiec, z rodowodem.
Tel. 0461838-47-78.

Tel. 046/838-33-41.

Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 tony
lub zamienię na większą. Tel. 0241285-39-73.

Sprzedam chłodziarkę do mleka poj. 1601.
Lisiewice Małe 16.

Język

sieczkarnię.

Kupię sieczkarnię

Matematyka, angielski. Tel. 0421719-12-88 po 17.00.

ciągnik

Sprzedam małe kozy i kozła 5(}.70 zł.
Tel. 0602-214-265.

kosiarkę konną, wialnię, młockarnię,

Sprzedam C-360 3P. Tel. 0461838-78-29.

Komputeropisanie. Tel. 046/837-78-91.

Komputeropisanie. Tel. 0461837-31-83.

Sprzedam

sieczkarnię

Sprzedam siewnik zbożowy, zawieszany,
Jamno4!.

ciągnik

Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 0421719-31-43.

Sprzedam nasiona pszenicy ozimej, wysokojakościo
wej odmiany Aspekt i Pegassos. Tel. 0461838-72-94.

Komputeropisanie. Tel. 0461837-78-91.

ny;

Sprzedam przyczepę wywrtotkę 4,5 ton, stan bardzo
dobry. Tel. 0241285-39-73.

Z-224. Tel. 046/838-79-27.

Sprzedam chłodziarkę trzyszufladową,
i wialnię. Reczyce 80.

Sprzeadm szczeniaki jamniki. Łowicz, ul. Korczaka I O.
Tel. 0461837-92-36.

Z0-56, 1984 rok; przykonC-31iO 3P, 1986 rok. Tel. 046/838-98-24.

Sprzedam pług 4-skibowy i 7-skibowy podorywkowy, siewnik zbożowy. Tel. 046/838-11-58.

Sprzedam ciągnik C-355, rozrzutnik obornika
jednoosiowy. Tel. 046/838-75-99 po 20.00.

Komputeropisanie. Tel. 046/ 837-7(}.63.

prasę

zbożowy

czepę samozbierającą + dmuchawę; przetrząsacz

Matematyka - korepetycje. Tel. 046/837-51-94.

Sprzedam

Komputeropisanie - tanio. Tel. 046/837-81-84.

Sprzedam kombajn

6 ton. Tel. 046/837-43-96.

Sprzedam C-330,

angielski - korepetycje. Tel. 046/837-64-35.

Sprzedam kultywator
Tel. 0461838-51-87.

Komputeropisanie: prace dyplomowe, CV, listy
motywacyjne. Tel. 046/837-45-68.

przyczepę

Korepetycje - niemiecki. Tel. 046/837-56-25.
Język

Sprzedam T-25 A z kabiną i sprężarką, 1995 rok.
Tel. 046/838-43-42 wieczorem.

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

Kompina 39.

Korepetycje - język niemiecki. Tel. 046/837-85-22
po 15.00.

Sprzedam

KOMPUTERO
- PISANIE

zbożowej.

Sprzedam klacz gniadą IO lat; chłodziarkę do mleka
poj. liO I; siewnik do nawozu Kos oraz 3 tony buraka
pastewnego. Małszyce 6.

ROLNICZE

Sprowadzam samochody osobowe, ciągniki siodłowe,
naczepy oraz lodówki z Francji - nowe i używane.
Tel. 042/719-25-37 wieczorem.

Sprzedam 2 t mieszanki

Sprzedam liście buraczane i wysłodki, 1,5 ha.
Tel. 0241277-95-79, 0601-359-241.
Sprzedam

angielski. Tel. 046/837-03-63.

Korepetycje z języka niemieckiego.
Tel. 046/837-47-02, 0604-988-846 po 18.00.

gospodarczą.

Sprzedam T-25, 1988 rok. Wygoda 56.

-panorama
- rebau-veka

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

BAR UM

Sugerowany rozmiar

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

• OSTATNI ROK ULGI BUDOWLANEJ
• OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT

R
R
R
R
R

R
R
R

R
R

12
13
13
13
13
14
14
14
15
14„C"

-

137,161,183,199,219,254,243,315,266,-

Ceny producenta ·Kabaty

DĘBICA

SA

134,146,163,187,224,235,273,275,336,265,-

DRZWI
ZAPRASZAMY
S.U.H„DONAW
ul. łęczycka 3, tel. 837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42A
tel. 862-22-21

Łowicz,

CENY REGULOWANE

R-1210

TANIE KREDYTY
-!!otówkowe

• TO MOŻE BYĆ DLA ŁODZIAN SPOSÓB NA NOWE ŻVCIE:
- PIĘKNY WIDOK NA JEZIORO

-10 MINUT DO LASU

- DOSKONAŁE POWIETRZE

- 20 MINUT DO ŁODZI (BUS-EXPRES)
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- mieszkaniowe
- samochodowe
Łowicz

ul. Napoleońska 6,
tel. (0-46) 837-37-40

R-1184
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Biuro Kredytowe „TARA"
Targowica Miejska paw. A
Tel. 046/ 830-21-61
Łowicz,

R-4

21
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Zakład

Handlowo - Usługowy

PPHU „KOSMO"

„Meblomax"
Łowicz,

Łowicz,

_„

posiada atrakcyine oferty
mieszkań, działek i domków
do sprzedaży i· wynaięcia
Tel. (0-42) 719-10-37
Głowno, Plac Wolności 11113

Plac Koński Targ

OLEJ OPAtOWV
LEKKI EKOTERM PLUS
OFERUJE FIRMA ECO-TRANSs.c.
- najwyżŚza jakość produktu
potwierdzona świadectwem jakości
- węże wydawcze do 60 m
- upusty dla stałych odbiorców
- krótki czas oczekiwania na dostawę
- możliwość negocjacji cen
Tel. 0461837-61-81, 0461837-94-98, ....
0-601-15-75-95, 0-601-30-32-51 ~
HURTOWNIA PALIW PŁYNNYCH
I OLEJÓW SMAROWYCH
Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
(046) 837-45-44, 837-36-82, 0-602-682-609, 0-602-182-107

OLEJ OPAi.OWY
ZDOSTAW.4

• OTRĘBY
• PASZE. KONCENTRATY
Sklep spożywczo-przemysłowy
SPRZEDAŻ

GAZU
R-1218

~ ~ BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA
ff\~ INFORMACJAGOSPODARC'LA
~ ~ O HANDLU, USŁUGACH I PRODUKCJI

~

Wydajemy

własny katalog wielobranżowy

promujący

województwo. Zapraszamy do
i korzystania z naszych usług. 0
tel./fax _(0-46) 8322-555
.
~
E-marl: rnfo@c1kt.com.pł.www.os1m.pl.
ci:
. ,
współpracy

'

-.

Oferujemy doskonałej jakości
dania kuchni polskiej
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZAPEWNIAJĄC

.~ J

~

Łowicz,

s.;.
z drzwiami
składanymi

RATY

KUMULATOR

STALBUD

STAL: •

• ~ • kształtowa
• walcówka
gfO\\SCENY KONKURENCYJNE

RATY

gr121

RATY

Zakres mocy: 10-200 kw. ~: komora zasypu, spa Inia dwie konwekcyjne, ruszt obrotowy, katalizator spalania wentylator wyciągowy w czopuchu, automatyka na
kotle, regulator temperatury w pomieszczeniu. ~
~:miał - 80%, drewno odpady- 88%, olej 91%.
CENY PRODUCENTA.

fil

CS

BIAŁKOWE firmy NEOROL i SANO

DOM/TECH, ul. Klickiego 66, tel. 837-61-09
(obok Punktu Skupu Metali Kolorowych)

~

,

a:

BIELENIE

~

.!

OPRAWĘ KSIĄŻEK

Łowicz,

USŁUGI

ul. Ciemna 3

na rok szkolny 2000/2001
~

R-1216

Specjalizujemy
dzieci od lat 7.

się

w nauczaniu

HuRTOWNiA MATERiAłów BudowlANych

,.

.

NOWO OTWARTY SKLEP
SPO'Ż.YWCZO-MONOPOLOWY

./ j. angielski ./ j. niemiecki

porady, pomiary, serwis gwarancyjny
(Cena usługi 14 zł m obw.)

Firma „Progress",
tel. (046) 837-59-75, 0-606-64-05-17

SYRENKA ofERVjE:

~

• usługi transportowe od 6 do 28 ton
•materiały budowlane (cement, wapno, smoła,
papa, lepik, piasek, żwir, płyty gipsowe,
styropian)
•nawozy, węgiel, koks, miał.

PRzy wi~kszyck ilościAck dowóz GRATis
t;S

~

Tel. (0-46) 837-44-79, 0-601-239-804 ~

Głowno ,

~

'

-

'

ul. Sikorskiego róg Fabrycznej "'
tel. 042/719-26-89
~

Atrakc"tjne ceny

~=========- .
TEGO JESZCZE NIE BYŁO).

R-1177

v' tłumaczenia
v' kursy dla zakładów pracy
(business English)
v' lekcje indywidualne
v' skuteczne przygotowanie do egzaminów
maturalnych, wstępnych, FCE, CAE i Proficiency

o

NA UL MOSTOWEJ 28
CZVNNY CAŁĄ DOBĘ (budynek Łowiczankil

Tel. (0-46) 837-62-64, 0-608-554-707

ANGIELSKI

I SPYCHARKAMI

kopanie stawów, kucie betonu
młotem hydraulicznym

Obcych

ORGANIZUJE ZAPISY

~

"'
"'
~

KOPARKAMI

łADOWARKAMI

MONTAZ OKIEN
PCV I ALUMINIUM

JĘZYK

ZUH „PAPIRIJS"
Domaniewice, Szkolna 15, tel (046)838-33-80

TEL 130-J0-55, tel. domowy 837 -41-57
~
• regulacje gaźników polskich , rosyjskich,
czeskich, niemieckich, francuskich;
• zbieżność kół : osobowe i dostawcze wszystkie typy;
•naprawy zawieszeń i hamulcy,
• naprawy rozruszników - wszystkie typy.

Szkoła Języków

os. Dąbrowskiego 20139,
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90,
tel. kom. 0-603-506-931, 0-608-179-313

dystrybutorów~
eł

~

towicz, Browarna 1 O.

R-1182

~

11, tel. (046) 838-72-94

Poszukujemy lokalnych

ini. nusch. Marek Strembski

Z4PR4SZ4 !

Łaźniki

· oferuje:

„~.4-l!OL"

•

Hurtownia:

r'2

LAMINOWANIE, BINDOWANIE,

budynków inwentarskich,
pomieszczeń gospodarczych i innych

ALU·PLAST S.C.

r'1

()

i

i DEZVNFEKCJA
tel. (0-46) 838--48-55,
tel. kom. 0-602-704-855

2l

1

Tel. (042) 719-18-47, 0-603-208-993
Głowno, Ułańska 12

PASZE, KONCENTRATY,
PREMIKSY, PREPARATY
MLEK~ST~PCZE, ŚRUTY

kotły

wielopaliwowe drewno + miał,
odpady, olei; 3 lata gwarancii

zbrojeniowa

"tfO"~

Nowy Rynek 16

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

J

95·0 l OSTRYKÓW· tel. (042} 719-80· l l

<:?<!'

MEBLE
•

rodukcia i sprzedai
budowlanych

materiałów

Transport do Klienta gratis

NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVCHENNE NA ZAMÓWIENIE

do szycia skór

Janusz Ślusarek

"Ć

ą~

Zatrudnię doświadczonych

CEGIELNIA STRYKÓW

111

~

""'

Szafy wnękowe
przesuwanymi i

P.P.H.U„ ncERAMIK" s.c.

~ <o

DA'JY

~

R-1169

NIEPOWTARZALNĄ ATMOSFERĘ

11

<l)l"J

Niedźwiada 84, tel. (046) 838-95-43 er:~
R-1242

Grudze Stare 60
Alicja Foks
tel. 838-91-57

,(_ ~

\)<

Punkt sprzedaży pasz, koncentratów,
dodatków paszowych, preparatów
mlekozastępczych firmy lNB

LUB ODBIÓR NA MIEJSCU

.~
c...'V">

b)

Punkt usługowy czynny w piątki
od 8.00 do 17.00 ul. Warszawska.56
p Tel. 046/837-48·15; 022/667-42-83;
()-602-654-184

P.l!.P.n.

i>.4-li10 s.c.

Łowia, tel. 046/837-78-38
lub837-61-99

.

1r-31

ślró

""

• 'W'ES'EL'J{'E
• I:MI'E'J{J'J{O'WE
• 'B~'l(J'EPY

• Projektowanie budynków mieszkalnych, inwentarskich, magazynowych oraz rozbudowy budynków istniejących
+ nadzór budowlany wycena nie·
ruchomości, kosztorystowai·

KOZUłlHY

GR-130

ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIA:

PROJEKTY BUDOWLANE

CAŁĄ DOBĘ

rF1JT--Ri„

14 PAŹDZIERNIKA 2000

R-1082

ARTYKUtY
MONOPOLOWE
Łowicz,

OTWARCIE

.

• Blachodachówka ~L':.'Q.~
ofoliowana 26 zł+ VAT
• Blachy trapezowe i płaskie lakierowane
• PROMOCJA!ll blachodachówka K°'.f.!!. •
Niemiecka
• Blacha szwedzka z LUTOMIERSKA
- ceny producenta 24 zł z VAT
• Folie paroprzepuszczalne
.•Systemy rynnowe z PCV -!'JłM21iJ9dl
lm;mf.,.....,I
~~
•Siding
-rfłb1-~
•Boazeria PCV
~
• Okna PCV z Węgrowa 5 -komorowe R-1150

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

f ~L:O.R)~N

oferuje:

•!• meble na indywidualne zamówienie
•!• zestawy kuchenne
.f
•!• biurka pod komputer
6.1~
•:• pawlacze
•!• szafy z drzwiami przesuwanymi
•!• kompleksowe wyposażenie biur
i sklepów

RESTAURACJA W ZDUNACH
· pod nową nazwą
i w nowym stylu „RUSAŁKA"

s.c.

ul. Jana Pawia 1123, tel. 830-21-11

Dealer Huty

ut. 3 Maja 5

17

AUTO-KREDYT - 8,, %
-

s~mochody

nowe i

używane

Sprzedaż

z ręki do ręki
oraz od DEALERA lub z KOMISU
Biuro Kredytowe „Tara"
Targowica Miejska, tel. 046/830-21-61

R-1231

PROJEKTY BUDOWLANE
•powtarzalne - INWESTPROJEKT; ARCHETON
(600 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości

FHU.

Łowicz, ul. Klickiego22A,

~

tel.04618374742

'·

.

~

„

REKLAMA

18

28.09.2000 r.

eanK GOSPooaRKI mvnosc1oweJ s.a.
w ZWIĄZKU z WPROWADZENIEM

PODATKU

Gminy w Kocierzewie Południowym
powiat łowicki, województwo łódzkie

Zarząd

OGtASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

VAT w ROLNICTWIE

„na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznei
mieszankami mineralno·bitumicznymi" na terenie Gminy
Kocierzew Płd. we wsiach: Róiyce Żurawieniec, Osiek I, li, Ili,
Weisce, Boczki, Gągolin Płd., Płn., Zach., Lipnice • Poprzeczka

OFERUJE

ROLNIKOM

''Termin realizacji zamówienia do 30.10.2000 r.

[PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH]

PAKIET GOSPODARZ
lub
UNIWERSALNY RACHUNEK INTEGRUM

v Przetarg odbędzie
o godz. 10.00

się

w dniu 12.10.2000 r. w

Urzędzie

Gminy Kocierzew

Płd.

v Oferty należy składać do dnia 11.10.2000 r. do godz. 15.00 w sekretariacie
Urzędu Gminy.
'' Oferta powinna zawierać:
-

cenę

1 m2 remontu czstkowego nawierzchni bitumicznej

- termin gwarancyjny
- referencje

Zyskujesz:
- możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT,
- zwolnienia z prowi7ji i opiat na okres 6 miesięcy,
- ułatwienia w założeniu rachunków,
- wygodę i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej Rodziny

'' Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3000 zł
w gotówce lub w obligacjach państwowych, poręczeniach instytucji kredytowych,
wekslach i innych formach przewidziany w ustawie o zamówieniach publicznych
do dnia 11.10.2000 r. do godz. 15.00 w Pekao S.A. I O/Łowicz 10801486-206978-36080300.
v Bliższych informacji na temat zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Kocierzew
Płd., pok. nr 14, tel. (046) 838-48-25.
R-1230

ZAPRASZAMY
Oddział wŁowiczu,

ul. Starościńska 1, tel. 837-56-18, fax 837-53-65

R-1236

OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE, TIR
1Q
ROLNICZE
N ~

/;~~OPONY~\
~~
~~
SPRZEDAŻ , SERWIS

~o

Rajstopy

-

\

•

soki owocowe

„

płytki

.

32

Ex

To R

SCHIESSER
. .. ......

.........

99-400 Łowicz
ul. Armii Krajowej 22 a
tel. (0-46) 837-45-34

l:a:zienek HURT DETAL

ceran:iiczne - import Hiszpania - 30.0 wzorów
- kraj - 1OO wzorów

Ceresit

REALIZUJEMY KAŻDE ZAMÓWIENIE

1RANSPORT NA TERENIE tOWICZA GRATIS!!!
ZAPRASZAMY
NABYWCÓW INFORMUJEMY, ŻE SIEDZIBA FIRMY „TOREX" UL. SOCHACZEWSKA 1
ZOSTAŁA PRZENIESIONA NA UL. ARMII KRAJOWEJ 22 A OD DNIA 01.10.2000 R

OCIEPLANIE
PIANKĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OGŁASZA

Zduńska

DEN

•wanny, brod~~i,:, ~~~jnY łazienkowe, umywalki WC kompaktJIJ<A armatura
,_,
łazienkowa
• glazura: terakota do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach!!!

- Piątek 8.00-16.00, Sobota 8.00-12.00

Rada Nadzorcza Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
w Domaniewicach zis Krępa 158

ciepłe,

•
• gresy
• fugi, kleje, zaprawy, listwy -

Tylko w Firmowym Sklepie ~,AGROS - FORTUNA" Sp z.o.o .
O~dział w Łowiczu, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5

-

ul.

Wyposażenia

30% taniei
Poniedziałek

grubość 40

--------

.

~

wytrzymałości

Łowicz,

PHU

PROMOC JA

R-1226

-,;-.:;_•::~---

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

irG

z mikrofibry,

DEN
~~i:~ o wzmocnionej

99-400

ZIMOWE OPONY
JUŻ W SPRZEDAŻY
Głowno,

kryjące

grubość 40

Bielizna VIOLA s. c . •

AKUMULATORY

R-1219

Rajstopy

przeciwżylakowe,

KRYLAMI NOWĄ

Chłopska"

KONKURS NA „STANOWISKO • PREZESA

./domy mieszkalne./ warsztaty
./budynki gospodarcze./ chłodnie
./ przechowalnie./ rurociągi

ZARZĄDU

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujace warunki:
• wykształcenie wyższe lub średnie z 5 letnim stażem na stanowisku kierowniczym
•ogólna znajomość zagadnień z zakresu organizacji handlu i skupu
• zdolność kierowania ludźmi oraz łatwość nawiązywania kontaktów
-V Zainteresowane osoby zapraszamy do złożenia pisemnej oferty wraz z życiorysem na
w/w adres do dnia 10.10.2000 r. z napisem „Konkurs"
-V O zakwalifikowaniu do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.
-V Zastrzega się możliwość niedokonania wyboru bądź unieważnienia konkursu na
dowolnym etapie jego przebiegu.

Pianka kry/aminowa

wtryśnięta

pod dśnieniem

w szczelinę znajdującą_ się w śdanach zewnętrz-

nych i

położona

na stropie zapewnia znakomitą
i akustyczną.

R-1222

profesjonalnie doradzi i wykona w Twoim domu
instalacje wodn.-kan . i C.O. wg najnowszych
technologii (instalacje z miedzi i plastyku)

KOTtOWNIE:
.+OLEJOWE
.+MIAtOWE

SZVBKO

.+W~GLOWE
95-015 Głowno, ul. Świerkowa 23
tel./fax (042) 719-26-01
kom. 0-602-882-617

ZNICZE, IAMPIONY,

GR-133

WKłADY

izolację cieplną, termiczną

./

<")

~

~

montaż

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

POLECA PRODUCENT
.
ZAPRASZAMY HURTOWNIKÓW
I DETALISTÓW
Łowicz,

ul. Blich 20
tel.lfax_ 837-48-72

R-1213

Przeczytaliśmy u

~·:EszKANIA NA SPRZ:E:n~

ifV1ych

OFERUJE n·EVELOPEK

Prawdziwy wizerunek

PJ:Ił.I\4Ą DARIUSZ KAR.SIO

Kwaśniewskiego

Łowicz,

ul. Klickiego 22e/f

Nagranie z Kalisza przedstawia'(. .. ) lepiej niż cokolwiek innego, sposób myślenia i działania prezydenta i kandydata Kwaśniewskiego oraz jego ludzi.
Ujawniło ich prawdziwe postawy i dało wgląd
w hierarchię wartości. Dostarczyło wyjątkowego
materiału do oceny prezydenta i jego wiarygodności
jako kandydata do urzędu. Od dłuższego czasu Aleksander Kwaśniewski prezentował sięjako odpowiedzialny, wyważony mąż stanu, który potrafi być
„prezydentem wszystkich Polaków" - wbrew insynuacjom zagorzałych antykomunistów. W dodatku jako ten, który umiał wykorzystać swój urząd
dla godnego reprezentowania Polski i jej żywotnych
interesów na międzynarodowej scenie politycznej.
A choć jest reprezentantem postkomunistycznej,
lewicowej i ateistycznej fonnacji,jawił się dotąd zarazem jako człowiek najdalszy od obecnej w SLD
frakcji chorobliwego antykatolicyzmu i to takiego
prosto jak z komunistycznych, antykościelnych
czytanek jeszcze z lat przedwojennych.
I oto za sprawą tego filmowego materiału ten obraz, jeżeli nie całkowicie legł w gruzach, to został
stanowczo i na trwałe zachwiany. Właśnie ze wzglę
du na prawdę o rządzących państwem ludziach,
którą przedstawia filmowy zapis z Kalisza, jego
publiczne ujawnienie - jak sądzę - było obywatelskim obowiązkiem.
Obrazy z Kalisza zamieniają męża stanu i jęgo
dostojnych ministrów w bandę zwykłych smarkaczy, którym w dodatku na tyle brak odpowiedzialności i tak się czują pewni wśród swoich, że pozwalają sobie na wykpienie jedynego chyba w Polsce
moralnego autorytetu, jakim jest Jan Paweł II.
W dodatku kpinie podlega jeden z tych gestów Jana
Pawła II, który stał się ikoną we współczesnej kulturze, gestem niezwykłego szacunku dla ziemi, po
której stąpamy i dla ludzi, którzy ją zamieszkują,
gestem pokutnej zgoła pokory. Widziałem wiele scen
wykpiwających papieża, a prowokowanych przez
środowiska, które mają Janowi Pawłowi II za złe
jego nauki, ale nie widziałem, aby ten gest papieża
całującego ziemię został wykpiony.
Tymczasem występ ministra Siwca miał miejsce
w roku 1997, niedługo po papieskiej wizycie, która
miała niezwykle wzruszający charakter dla więk
szości Polaków, również tych do Kościoła zdystansowanych - miało się wówczas wrażenie, że Jan
Paweł II żegna się ze swoją ojczyzną. Wyszydzanie
papieskiego gestu wówczas, i to w dodatku w czasie kampanii wyborczej własnego ugrupowania, cał
kowicie kompromituje aktorów tegoż przedstawienia. Nie tylko nie można im ufać. Wolno wątpić, czy
zwykłe zasady przyzwoitości i dobrego smaku

O Cena gwarantowana 1850 zł za
O Ulga podatkowa
O Mieszkania z widokiem na Pałacyk Klickiego od 25 do 58 m2
O 100% własności
O Kredyt - współpraca z PEKAO S.A.
O Zakończenie inwestycji 31.07.2001 r.
m2

Telefon kontaktowy 0-601-926-577

''W081''
FARBY
LAKIERY
-

DOBRZE TO R.081 •••
et!
~~

~&:Tl:tłJUIAa~

<$> @~S~
A._•m.· e~

AUTORENOLAKI (SZPACHLE, I.T.P.)

NAJNIŻSZE CENY-RABATY

•
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KLEJE· ZWYKŁY 25 kg - 16,80 zł.
PLUS 25 kg - 41,90 zł.
.
SYSTEMY DOCIEPLEŃ
Łowicz ul. Powstańców 1863 r.
(0-46) 830 21 56 od strony szpitala

2a

EP eko-plast

W gminie Chąśno zgłoszone zostały osoby przez
przedstawicieli Aleksandra Kwaśniewskiego, Dariusza Grabowskiego i Jana Łopuszańskiego. W gminie, w której największe poparcie w skali kraju okazywane jest Polskiemu Stronnictwu Ludowemu nie
zgłosił się przedstawiciel sztabu przewodniczącego
stronnictwa. Małym zainteresowaniem przedstawicieli sztabów wyborczych cieszyła się gmina Bolimów, w komisjach-zasiądą przedstawiciele Aleksandra Kwaśniewskiego i Jana Łopuszańskiego. Innych
członków komisji wskazał wójt, a uzupełnił zarząd

•!•Świadczenie wszelkich czynności

ALUPLAST2000

księgowych i administracyjnych
w zakresie: • rachunkowości

SKORZYSTAJ ZE
SPECJALNEJ OFERTY
PROMOCYJNEJ

• prawa pracy • prawa gospodarczego

•!•Udzielanie porad w zakresie:
• podatkowo-skarbowych
• administracyjnym • prawa pracy
• działalności gospodarczej
odwołań:

ZADZWOŃ - SPRAWDŹ

•:•Redagowanie umów, pism i

Producent-okien
Stryków, ·ul. Piłsudskiego 33
tel. (042) 719-86-80
Głowno, ul. Łowicka 19,
tel. (042) 719-31-52 R-1220

• Biuro posiada licencję Ministra Finansów.
• Gwarantowany fundusz ubezpieczeniowy OC.

•skarbowych • cywilno-prawnych
• administracyjnych i gospodarczych
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,f najnowocześniejsze
wiązanek ślubnych
,f dekoracje pojazdów,
I stołów

wzory
sali weselnej

(aw)

Geodezyjnych

JNI E

~

"""- Konłtłkłtelefonic:n31:

gminy. Komitety wyborcze mogą także powołać
tzw. mężów zaufania, którzy będą czuwać nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Mężowie zaufania nie muszą być wcześniej zgłaszani, wystarczy,
że zgłosza się z odpowiednim pismem w dniu wyborów do okręgowej komisji wyborczej. Ich zadaniem jest pilnowanie, czy głosowanie przebiega
w sposób prawidłowy oraz ewentualnie zgłoszenie
!!Chybień i nieprawidłowości w pracach komisji
wyborczej.

Przedsiębiorstwo

~ Cz3111ne od poniedziałlłu do sołJot,
·.. ;.od 8.oa do 11.ao .
le ;; -

BIURO OBROTU

'""-1~1

***

Pod helikopterem w Kaliszu Kwaśniewski odsłonił bezw~tydnie szczere oblicze. Teraz już możemy domyślać się nieco lepiej, co czuł, kiedy Papież zapraszał go do papamobile. Albo kiedy wraz
z małżonką udawał się na pielgrzymkę do Rzymu.
Albo kiedy powoływał się na Jego nauczanie.
Pokrętne, pełne hipokryzji zaklęcia na nic się nie
zdadzą. Urzędujący prezydent .RP w istocie nie
obraził Ojca Świętego, ponieważ ten wielki autorytet moralny jest poza zasięgiem tak małego, tak nikczemnego plugastwa. Aleksander Kwaśniewski
wystawił świadectwo sam sobie. Okrył wstydem
i hańbą sprawowany, wysoki urząd i własną osobę.
Skompromitował Polskę, w imieniu której występuje.
Może nie przeszkodzi mu to w wygraniu wyborów.
Niechże jednak 8 października miliony Polaków - nie
tylko wierzących, ale po prostu ludzi przyzwoitych zadadzą sobie przed urną wyborczą pytanie: czy przypadkiem ten człowiek nie napluł w twarz każdemu
z nas z osobna i nam wszystkim razem?
Tomasz Wołek, red. naczelny „Życia ",
25 IX2000
(tytuł i śródtytuł od redakcji NŁ)

Usług

·

: (0-46) 83.Z-:4~-46; .§ł..7~?!·09; 0·6'!_5-~!8::..502 '

Tel. (0-42) 719-10-37

W środowiskach intelektualnych zdaje się obecnie przeważać opinia, że z komunistycznej mentalności dawno już nic nie zostało. Sądzę, że obrazy
z Kalisza dostarczają kontrargumentów dla tego
przeświadczenia. Komunistyczna filozofia polityki nie znosiła jakiegokolwiek autorytetu, poza wła
snym i własną siłą; nie liczyła się też z żadnymi
innymi regułami, poza własnymi. Zwłaszcza z powszechnymi regułami moralnymi, które mogłyby
stanowić ograniczenia dla zamierzonych działań.
Religia i Kościół, szczególnie katolicki, zawsze były
w tej tradycji traktowane jako przeciwnik w dąże
niu do wpływu na ludzkiego ducha. Nigdy też nie
było tam rzeczywistego szacunku dla ludzi, dla ich
potrzeb i wartości. Obrazki z Kalisza sugerują,
że prezydent i jego ludzie są jednak wychowani
w owej filozofii rządzenia, a w każdym razie warto
się zastanowić nad mentalnym dziedzictwem komunizmu, przejawiającym się w postawach prezydenta i jego ekipy.
Ireneusz Krzemiński,
profesor socjologii
Rzeczpospolita, 25 IX 2000

Przedstawiciele sztabów
wyborczych iui wybrani

z niemieckich profili

M&M
poszukuje mieszkań, działek
do wynajęcia i sprzedaży

Dziedzictwo komunizmu

dok. ze str. 13

NAJTAŃSZE OKNA

NIERUCHOMOŚCIAMI

w stosunkach międzyludzkich oraz elementarny
szacunek do ludzi są im znane i przez nich należy
cie respektowane.

~·Ltd.

-·

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

POLECA SWOJE USLUGI

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

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

...
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Kierownica GENIUS z pedałami
oraz gra Need For Speed Ili GRATIS

BIURO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ MIKROKOMPUTERÓW

KOMPUTERY • KASY FISKALNE • INTERNET
OPROGRAMOWANIE DLA FIRM • SERWIS

DOM
•• POD PELIKANEM ••
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

OŚRODEKKSZTAŁCENIA

8

HURTOWNIA

ZAWODOWEGOWŁOWICZU

_ _

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

•

ELEKTRO·MONnR

ORGANIZUJE KURSY:

SKIERNIEWICE, UL. BATOREGO 23
tel.Hax (0-46) 833-63-55

1. KWAUFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:

Poleca ro.in.:

~sprzedawca

• Oferujemy wygodne mieszkania: • Lokalizacja: Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6
• Budynek w technologii tradycyjnej, 4-kondygnacyjny
•Teren zagospodarowany, ogrodzony, parking
• Uwaga! Pozostało już tylko:
2

-parter 51, 18 m
- I piętro 59,65 m 2
- 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 (lip.+ poddasze) 81,20 m2
• Cena 1.850 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana do końca budowy)
• Raty (współpraca PKO SA Łowicz)
•OSTATNIROKULGIBUDOWLANEJ
• Termin oddania - czerwiec 2001 rok

•OSTATNI ROK STAWKI 0% VAT

~betoniarz
~stolarz

2. PRZYUCZAJĄCEGO DO ZAWODU:
~spawacz

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

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:
~kierowców przewożących ładunki

niebezpieczne

TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

Informacje i Prezentacje
na terenie Łowicza:
Przedstawicie/ firmy
p. Andrzej Pomarański
tel. (0-46) 837-62-28
R-1185

~elektromonterów

(grupa SEP)
dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
~obsługi komputerów
~uprawnienia budowlane
~pedagogiczne

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

~kroju,

•

Powstańców

~

*"'

o.

o

~
.g

o

·--

"'„

~

.r::.

u

?io
..,,
o

~-

il" .PN
••
3:

-g

ł

„

~

.l9

~

Księżacka

f©l@'.Q). Łowicz,

...

Nowy

ul. Zgoda 16
R-1196

:> NAWOZY :> W~®O@~
:> MIAŁ :> CEM@rrmi

@ifRAKCYJNE CENY
Niesulków Kolonia 61
tel. 042/719-71-84, 0605-731-767

GR-13

COMMERCIAL UNION POLSKA SA

li i 111 filar, polisy

dla dzieci i
Łowicz,

dorosłych

ul. Podrzeczna 37 (przy PKO BP)
tel. (0-46) 837-47-89, 837-35-8~,
601 30-32-59
R-1171

UWAGA! KLIENCI, KTÓRZY
POWOŁAJĄ SIĘ NA POWYŻSZE

~dla

pracowników na stanowiskach
robotniczych
~dla pracowników administracji I kadry

OGŁOSZENIE OTRZYMAJĄ

RABAT ZA DOJAZD

Inżynieryjno-technicznej

osób

kierujących

pracownikami

r------------„
Zapraszamy

R-1049

R-1193

OKNA ZPC/
DREWNO

ZATRUDNI~ ~MNRJ ~~?J~j
SPECJALIST' DO SPRAW
HANDLU I MARKETINGU

034 .- 599 zł netto
Naiwięksi producenci
Nainiższe ceny

w braniy maszyny rolnicze
• dobra znajomość
lub włoskiego

if 830-20-91
- ~~~

modelowania I szycia

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

ZAPRASZA!

To

RABATY DLA FIRM
ELEKTROINSTALACYJNYCH

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

~dla

Największy

-

• Kabel YAKY 4x25 - 7,40 zł
• Kabel YAKY 4x35 - 9,30 zł
•Kabel YKY 5x10 -10,60 zł
• PrzewódASXSN 4x16· 6,70 zł
• Przewód ASXSN 4x25 - 9,40
• Przewód YDYp 3x1 .5 (750 V) • 1,07 zł
• Przewód YDYp 3x2,5 (750 V) - 1,50 zł
•Wył. inst. S301 816 FAEL - 8,70 zł
• Wył. inst. S303 825 FAEL - 38,60 zł
•Wył. różn.-prąd. 40A/30 mA - 100.00 zł
•Ochr. przepięć WO 460/15 • 84,00 zł
• Rozdzielnia RW 2x12 FAEL • 79,20 zł
•Rozdzielnia 2x13 IP 55- 75,00 zł
•Oprawa OKN 2x36 FAREL • 69,50 zł
•Oprawa OPFA 2x40 ELGO - 88,00 zł
•Oprawa OVSE 70 ELGO · 223.00 zł
•Oprawa rastrowa AGAT PLUS 4x18-95,00 zł
•Wyłącznik BINGO - 5,15 zł
• Gniazdo podw. z uz. BINGO· 5,60 zł
•Licznik 3-faz. polski -118.00 zł
•złącza: SYPNIEWSKI, EMITER, ELPAKS, SAKS-POL

. ~murarz

jęz.

angielskiego

KIEROWNIKA PRODUKCJI

.

w braniy maszyny rolnicze
•
•

Łowicz, ROL-PLAST

znajomość obsługi

komuptera
i rysunku technicznego

: PRACOWNIKÓW DO MONTAŻU
I
MASIYN ROLNICIYCH
I • wykształcenie średnie mechaniczne
I lub mechaniczno-rolnicze
I Oferty prosimy składać: PPHU BURY
I Urbańsczyzna 18 A, 99-400 Łowicz,
tel. 838-91-89 tel./fax 838-90-88
I
R-1176

„ ____________ „
AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe,
Łódź,

ciężarowe

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

CZĘŚCI VW BUS T~4
BLACHY, LAMPY I INNE~
t?

ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 0421719-34-24
R-1095
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NIEPUBUCZNY ZAKł.AD DIAGNOSTYKI MEDYCZN&J
Laboratorium Analiz Lekarsk.ieh

r

OKULISTA
Lek. spec. MARIA WRONIECKA

,,MEDILAB''

Łowicz.

u: Mukowskiego

t/ł9

t!837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30

WYKONUJE:

poniedziałki 9.00·11.00czwartki15.00-17.0
l

.DERMATOLOG

Jako jedyne laboratorium w Łowiczu otrzymaliśmy międzynarodowy
certyfikat jakości badań wymagany w krajach Unii Europejskiej

~ek. spec •. ZBIGNIEW WRONIECKI
towi11. u. Nukowskie(o 1/ł9

tel. '837-25-20, 'wtorki, P,iąfki 16.00·1Ś.OO

Głowno. ul, WysplańsJ1„o 1. 1zfupitalem1

ul. Stanisławskiego 22; tel. (0-46) 830-22-77
CZYNNE: pn. - pt. od 8.00 do 16.00
R-1175

poniedziatki~.oo-11.oo;avlartki 1s.00.11 .oo

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

Market ,,Max"

Tel. 0-602-276-728„_ 1

Q,

zaprasza na cotygodniowe PROMOCJE
od 28 września do 5 października polecamy:
Czekolada Wedel truskawkowa
Sok pomarańczowy Tarczyn - 11
Kinder niespodzianka
Kawa Pedros
Szampon Timotei
Papierosy Męskie

1,79
3,19
1,99
4,50
4,44
2,05

cena
cena
cena
cena
cena
cena

oj--. .

. vty.

%ł

zł
zł

PAWEŁ
Łowicz,

- chirurgia stomatologiczna
- stomatologia zachowawcza i kosmetyczna
- protetyka
- ortodoncja

przy ul.

Długiej

21
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v
v
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• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY

WOJ - KAT s.c.
OKNA PCV, drewniane
ROLETY ZEWNĘTRZNE

ł

v
v

NA TERENIE MIASTA
TRANSPORT GRATIS !

MAGAZYNÓW

WOJ - KAT s.c. Łowicz, ul. Nowy Rynek 29
tel.lfax(046) 837-47-67

w

tel.(046) 834-83-95
tel./fax(046) 834-83-96

I

s

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,

• PODŁOŻA ORGANICZNE
kokosowe firmy CERES),

~

•NAWOZY OGROBNICZE
- szeroki asortyment,

INTERWIST

Ceny producenta!
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838:f4-36
R-~

11

TELE-RADIO-MECHANIKA
RRTUR WRÓB€l
naprawa

sprzętu

audio-video

ul. Niciarniana 27
(dojazd od ul. Bolimowskiej)
tel. 0-46/83 7 -44-32
tel. kom. 0601-365-422

R1128

T

l:..ódt ul. Brukowa 6
(0-42) 640-70-43

http://www.lnterwlst.com.pl

OKULISTA

R-1130

PAULINA BIAŁEK
Łowicz, ul. Pijarska 1A
tel. (046) 837-00-84, 837-54-10

LEKARZ STOMATOLOG

URSZULA MACIĄGOWSKA·SINIARSKA
Specjalista ORTODONCJI

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

BARBARA
FENC-BIELECKA
przyjęcia:

• poniedziałek, środa, piątek: 900-12 00 i 15 30-17 00
• wtorek, czwartek: 900-12 00

BADANIE KIEROWCÓW

PRZYJMUJE:
poniedziałek środa piątek od

15.00do20.00

ul. Spokojna 10,
tel. 0461837-02-66

Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76R_ 5

Łowicz,

R-1149

LOKAL DO WYNAJ~CIA
na gabinet lekarski
lub rehabilitacyjny (przy gabinecie

•

PIOTR CZYZ

p~zyjmuje
Łowicz,

Tel. 837-25-48po20.00, 837-56-55
R-1211

GABINET NEUROLOGICZNY
specjalista neurolog

EWA GUZOWSKA-BAR'INIAK

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

czynny:

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK
• badania kierowców

16.00-17.00
sobota 11.00-13.00

• EKG

PRZYJMUJE CODZIENNIE

W GODZ.

10-12, 15-19

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

głowy

<{ choroba Parkinsona

Czynne od poniedzialku do

<{ .bóle kręgosłupa
<{ nerwice

°'o

;f

SPECJALISTYCZNY GABINET

Łowicz,

środa

<{bóle, zawroty

w środy 17.30-19.00,
ul. Podrzeczna 28 b

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

stomatologicznym obok szpitala)

Łowicz ul. Ułańska 2

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

R-638

piętro,

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK

113, tel. 837-38-30
R-ms

lek. med .

oraz pełen zakres usług stomatologicznych

I
N
T
E

Iłowska

poniedziałek, godz. 15Jf1

Leczenie wad zgryzu u dzieci młodzieży

R

Skierniewice, ul. Kopernika 3

(włókno

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

Łowicz,

Zapraszamy codziennie od 8 -17
w soboty od 8 -13

WYPOSAŻENl.E

Academos,

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

Hurtownia mieści się naprzeciwko
stacji benzynowej Haczykowscy

ł ŻALUZJE PIONOWE,
POZIOME
ł MOSKITIERY
ł MARKIZV
ł MATERIAŁY BUDOWLANE

Dr JANUSZ
specjalista-ginekolog-położnik

Znicze
Tanie płytki do pomieszczeń
gospodarczych

Aluminium, PCV

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

MALARSKI

i zagraniczną
Farby i lakiery
Kleje, fugi, listwy wykończeniowe
Gipsy, gładzie, masy wyrównujące
Artykuły sanitarne:
./ wanny, umywalki, baterie
./ zlewy, kabiny prysznicowe itp.
krajową

OFERUJEMY:

ł

Glazurę, terakotę

Zapisy pod numerem telefonu
837-44-12 {bezpośredni)
837-62-44 wew. 118
lub 0-605-061-383

MARCIN FAFLIK
specjalista
ch4rurg onkolog

Jl

Oferuje po atrakcyjnych cenach:

wtorek 16.00-21.00
środa 14.00-20.00

Lek. med.

ul. Poznańska 42
Tel. (046) 830-33-88

Łowiczu,

}} 'PE!l('3 'I.lg)

ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW

8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00

piątki

R-1217

MARKET

MARTYNIAK

ul. Kaliska 5 (Hotel Zacisze) pok 118

czwartki

Nowo otwarta hurtownia
CERAMICZNO-BUDOWLANA
w

1155

Leczenie dorosłych i dzieci

R-1115

LEWl~ATAN

R-

Gabinet Stomatologiczny

'I~,,

zł

Pl. Koński Targ 9

Łowicz,

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

poniedziałki

'~c<JV l\'Ąs

zł

KRZYSZTOF

Gabinet czynny:

kotv. 'l~h<

zł

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

UMOWAZŁÓDZKĄKASĄCHORYCH

Łowicz,

Specjalista
ginekolog - położnik

~no.ul. Wyspiańskiego 81zaSlpltlk!m1

•badania biochemiczne
•wskaźnik protrombinowy
• i inne

•analizy krwi i moczu
•badania hormonalne
• próby ciążowe

../
../
../
../
./
../
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<{ wizyty domowe
R-958

piątku

w godz. 8-14; 16-17

WykonuJemy badania w pełnym zakresie,
Jak równie! w kierunku alergii.
Tel (0-42) 719-46-37 i po 18.00 719-30-96 Ę

22

28.09.2000 r.

ZOSTANĄ W PAMIĘCl NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH
0

ANTONI HOMKA <1929-2000>
Antoni Homka urodził się w Łowi
czu w 1929 roku i z tym miastem zwią
zany był przez całe swoje życie. Ojciec
pana Antoniego, Jan, był robotnikiem,
matka - Helena zajmowała się wychowywaniem dzieci. Zmarły miał młodszą
od siebie siostrę, Annę.
W Łowiczu pan Antoni rozpoczął
naukę, którą przerwała wojna. W czasie
wojny dla całej rodziny rozpoczął się
koszmar, najpierw Niemcy aresztowali
mojego dziadka, a później na roboty wywieziono babcię z dwunastoletnim wtedy
moim ojcem i jego siedmioletnią siostrą
- opowiada córka zmarłego, Regina. Nastoletni Antoni do końca wojny pracował na rampie przeładunkowej na stacji
w Hamburgu. Po zakończeniu działań
wojennych pan Antoni wraz z matką
i siostrą wrócił do Polski. Tu okazało
się, że ojciec Antoniego nie żyje i na niego, jako najstarsze dziecko i jedynego
w rodzinie mężczyznę, spada obowią
zek utrzymania rodziny. Antoni Homka był murarzem, na budowach pracował od 17 roku życia. Potrafił robić wiele rzeczy; stawiał mury, ale robił także

stoi.arkę, prowadził prace wykończenio
we, malował. Ojciec mawiał - „żeby
w życiu sobie poradzić, trzeba umieć
robić wszystko" i tak było w jego przypadku. Budował domy, ale potrafił ugotować obiad i naprawić buty. Wszystkiego uczył mnie i mojego młodszego brata, bardzo dbał o naszą edukację- mówi
córka.
Ożenił się z Haliną z domu Walczak,
poznali się w sylwestra w l 955r., rok
później byli już małżeństwem. Mieli
dwoje dzieci - córkę Reginę i syna Janusza. Razem z bratem mieliśmy wspaniale dzieciństwo, ojciec zajmował się pracą, aby zapewnić nam dobre warunki
pracował po godzinach, na prywatnych
budowach, był fachowcem, dzięki temu
ludzie go często „ wynajmowali". Matka
zajmowała się naszym wychowaniem
i prowadzeniem domu. Ojciec zawsze był
pełen optymizmu i chęci do życia, nigdy
nie narzekał na zdrowie, brak pieniędzy,
niczego nikomu nie zazdrościł - mówi
córka. Pan Antoni bardzo kochał swoje
dzieci i poświęcał im każdą wolną chwilę. Nawet po usamodzielnieniu się dzie-

ci, pomagał im we wszystkim, w czym
tylko mógł. Bardzo cieszył się ze swoich
wnucząt, uwielbiał chodzić z nimi na space1y, opowiadał im bajki, one odwzajem-

-

redaktor
odpowiada krytykowi

ODESZLI OD NAS (16.09 - 25.09.2000 r.)

września: Kazimierz Miziołek, 1.48, Łowicz; Władysław Pawłowski, 1.83,
Boczki; Waleria Siekiera, Osiek; Mirosław Antosiak, 1.37, Głowno; 17 wrze·
śnia: Weronika Klimkowska, 1.82., Złaków Borowy; Józefa Bura, 1.86, Łowicz;
18 września: Władysław Rcczulski, 1.89, Zawady; Bronisław Stasiak, 1.90,
Głowno; 19 września: Stanisław Korda, z Bełchowa; 20 września: Włady
sław Trojanowski, Waliszcw Dworski; Wanda Róża Sochanowska, Bolimów; 21
września: Włodzimierz Szymajda, 1.28, Czatolin; Genowefa Domiclak, 1.81,
Głowno; 23 września: Teofil Gajek, 1.79, Czatolin; 24 września: Jan Plewka, 1.70, Karnków; 25 września: Jan Różycki, 1.78, Boczki;

16

niały się bezgraniczną miłością, jaką

dziadkowi - mówi córka.
W 1995 roku pan Antoni bardzo
przeżył ciężką chorobę i śmierć swojej
żony Haliny. Byli szczęśliwą parą, nigdy się nie sprzeczali, wszędzie chodzili
we dwójkę, nie mieli zbyt wielu znajomych, kontakty utrzymywali raczej z rodziną - siostrą ojca i rodzeństwem matki
- mówi córka. Podczas choroby żony
pan Antoni opiekował się nią troskliwie
i cały czas żył natlzieją, że wszystko
zakończy się dobrze. Był bardzo czynnym człowiekiem, nie lubił siedzieć i nic
nie robić, trudno było go zastać w domu,
wiele czasu spędzał na działce. Nigdy
nie uskarżał się na nic, dlatego jego nagła śmierć była dla nas wielkim zaskoczeniem i bardzo wielkim przeżyciem
- mówi córka Regina. Antoni Homka
zmarł 16 czerwca 2000 roku. Pochowany został na cmentarzu katedralnym
w Łowiczu.
(aw)

Koledze STANISŁAWOWI BIEGUSZEWSKIEMU
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

r-1244

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Administracji i Obsługi Gimnazjum nr 1
i Szkoły Podstawowej nr 6 w Łowiczu

Podhalańskie
Wystawa
Starosta Cezary

Bożeny Gąsienica
Dzierżek otworzył

w
muzeum
wystawę prac góralskiej artystki Bożeny
Gąsienicy Byrcyn. Artystka pochodzi z
Podhala, ojciec był cieślą tworzącym rzeź
bione meble, matka szyła ubiory damskie. Bożena malować zaczęła w połowie
lat siedemdziesiątych, mając dwadzieścia
lat. Pierwsze prace wykonywała na szkle,
później także na drewnie i płótnie.
Tematem jej obrazów, malowanych
często na małym formacie, jest przyroda
i krajobrazy Tatr w różnych porach roku,
także kapliczki i kościoły oraz tradycyjne góralskie obrzędy. Osobną kategorię
tworzą portrety: malarka tworzyła już kolekcję portretów różnych rodów podhalańskich oraz pracowników Tatrzańskie
go Parku Narodowego.
sobotę 23 września w łowickim

w domu się nie przelewało, jakiś upominek zawsze wygospodarowała, (najczę
ściej było to ciasto własnego wypieku).
Gdy obdarowywani podziwiali ją, za
pamięć i trud, zazwyczaj mówiła: Bóg
dał mi tylko jednego syna, widocznie
chce, bym więcej zajmowała się wami.
Kiedy Maria - przybrana matka Marianny, podupadła na zdrowiu, nie było
mowy, by zajął się nią ktoś inny. Marianna była serdeczna, wrażliwa i bardzo uczynna - te cechy zjednywały jej
ludzi. Opiekowała się starszymi i chorymi. Był to wla~ciwie jedyny zarobek
żony, ale ona często widząc biedę, rezygnowała z zapłaty - wspomina mąż.
Marianna była wyjątkową pedantką,
zawsze w domu m11sialo być wysprząta
ne i wszystko miało swoje miejsce. Miała ogromne poczucie humoru i jeszcze
większą cierpliwość dla swoich domowych bałaganiarzy, bo tak nazywała mnie
i syna - opowiada pan Hipolit.
- Uśmiechnięta, wesoła, schludna i serdeczna - to zawsze mnie w niej zachwyca/o - dodaje.
Największąradościąjej życia był syn

Jednak jej oczekiwanie zostało nagrodzone. Kiedy ukochany jedynak przyprowadził do domu narzeczoną, obie
panie od razu przypadły sobie do gustu. Kiedy przyszły na świat wnuki,
Marianna mówiła, że już nic jej do szczę
ścia nie brak.
Zmarła 8 marca 2000 w otoczeniu
najbliższych. Będzie mi jej brakowało,
ponieważ to ona sprawiła, że czasy, któSTRZELANIE O ODZNAKĘ
re były dla nas biedne i trudne, były dla
STRZELECKĄ
mnie pełne szczęśliwych chwil, radosne
Komenda Powiatowa Związku Strzeleci latwiejs~e do przeczekania. Teraz, gdy
kiego w Łowiczu urządza w sobotę
i
pod względem materialnym niczego mi
niedzielę, dnia 27 i 28 września 1930 r.,
nie brak, nie potrafię być szczęśliwy bez po raz pierwszy strzelanie o odznakę strzeżony- mówi ze łzami w oczach pan Hi- lecką.
polit.
(aj)
26 września 1930 r.

przede wszystkim z czystej ludzkiej

odwołaniu

ułomności spotęgowanej często pośpie

Samorządowy

ir

okazywały

MARIANNA BRODECKA (1930·2000)
Marianna Brodecka urodziła się
w podkutnowskiej wsi Wojszyce, 25 lipca 1930 roku. W wieku 4 lat została osierocona i od tego czasu opiekowała się
nią ciotka, Maria Politowicz z Łowicza.
Ciotka żony, mając na utrzymaniu piąt
kę swoich dzieci, ani przez moment nie
wahała się, czy zaopiekować się dzieckiem swojej siostry. Trzeba podkreślić,
że zarówno Maria, jak i jej mąż Tade11sz, byli dla Marianny, a potem także
dla mnie, jak rodzice. Nigdy nie faworyzowali swych dzieci -mówi mąż zmarłej,
Hipolit Brodecki.
Marianna poznała swego męża latem
1948 roku i jeszcze w tym samym roku
wyszła za niego za mąż. Wychowali jednego syna, Piotra. Jak mówią znajomi
i rodzina, był on ich „oczkiem w gło
wie". Ostatnimi czasy jego miejsce zaję
li wnukowie - Karol i Hubert, których
dziadkowie rozpieszczali ponad wszelką miarę. Pani Marianna była kobietą
bardzo rodzinną, nie było świąt, czy
uroczystości, by zapomniała o swoim
przybranym rodzeństwie, ich bliskich,
czy rodzinie siostry męża. I choć

.JL

chem. Zapewniam, że te nie dotyczy
tylko mojej redakcji ale niemal każdej,
włącznie z tą, która tekst Biernackiego
wydrukowała jak i tej której sam kiedyś
przewodził ( ... ) (skrót red.)
Jest w tej sprawie jeden pozytywny
kontekst. Mianowicie Biernacki nie stawia mi zarzutów kłamstwa, manipulacji, co w wykonywaniu zawodu dziennikarza jest istotą.
Ortografia, choć ważna, w zestawieniu z prawdomównością powinna ustę
pować pola. Mam nadzieję, że czytelnicy dostrzegają to w gazecie „Ło
wicz" przeze mnie kierowanej. Mam
też ten komfort, że w przeciwień
stwie do Biernackiego, nie mam nad

W poczuciu szacunku wobec Czytelników zmuszony jestem zareagować
na tekst Andrzeja Biernackiego, który sobą żadnego zespołu cenzurującego.
ukazał się w ostatnim numerze Nowe- Nie mógłbym
sobie na to pozwolić z
go Łowiczanina z 21.IX br. Przepra- dziennikarskiego punktu widzenia.
szam Czytelników gazety „Łowicz" za Jemu to najwidoczniej nie przeszkabłędy stylistyczne, gramatyczne i or- dzało skoro wydał kolejnych 5 numetograficzne, które zdarzyłP mi się po- rów „Łowicza" przy udziale „cenzupełnić w ciągu ostatniego roku, które w ry'', jak sam pisze po czym dopiero
tak złośliwy i niewybredny sposób złożył rezygnację uprzedzając Zarząd
wypomina Biernacki. Zapewniam, że Miasta, dzięki informacji wyciekłej z
nie .wynikają one z niewiedzy, ale obrad te o remium o lanowan m

Piotr. Była dumna, gdy w szkole, czy
od znajomych, słyszała słowa pochwały na jego temat.
Piotr po studiach na politechnice pozostał w Warszawie, ponieważ tam
otrzymał bardzo dobrą pracę. W każdy
wolny dzień odwiedzał jednak rodziców.
Kiedy skończył 30 lat i jeszcze nie uło
żył sobie życia rodzinnego, Marianna
zaczęła się martwić.

ŁOWICZANIN
70 lat temu

go z funkcji naczelnego.
Wybrane przez Biernackiego fragmenty, które opatrzył nagłówkami: „wyrażenia", „nowomowa" - są wyrwane z
kontekstu sugerując czytelnikowi błędy.
W innych przypadkach przytacza sło
wa osób, które dosłownie cytowałem.
Podejrzewam nawet, że domniemanej
nieprawidłowości w przytaczanych
fragmentach nie jest w stanie dostrzec
sam Czytelnik. Tak bowiem mądry jest
Biernacki, że doszukuje się niepoprawności w zdaniu „cena książek uzależnio
na była od ich wartości" .
Ale jeżeli opatrzymy to zdanie kpią·
cym nagłówkiem „odkrywcze" - jakiego
to zbiegu dokonał Biernacki, to Stęp
niewskiego stawia już w śmiesznej sytuacji. Podobnie jest ze zbitkami wyrazowymi: wypadek, przypadek. Przy:
kładów można by mnożyć, ale po co.
Biernacki i tak się nie da przekonać, potwierdzają to jego znajomi potwierdzam
i ja, do kiedy nim byłem. Zestawienie
jakiego dokonał (ależ trzeba było determinacji aby to uczynić) miało ośmieszyć
mnie. Czy do końca mu się to powiodło? Przy założeniu, że w 100 podanych przykładach, połowa to naciąga-

pisał

tchnienie
Byrcyn w muzeum

Do najcenniejszych prac artystki naleNa łowickiej wystawie
zobaczyć możemy gobeliny przedstawiające przyrodę, ale i prace i innej tematyce
np. portret Jana Pawła II na tle Giewontu.
Bożena Gąsiennica Byrcyn zajmuje się
rówież projektowaniem tkanin ubraniowych i haftów. Artystka odtworzyłam.in.
oryginalne wzory ubrań, noszonych
przez gaździny podhalańskie przed wiekiem. Projektowała również okładki do
książek, np. do „Boskiego Młyna" Józefa Tischnera. Jej obrazy i gobeliny znajdują się w Muzeum Tatrzańskim, Muzeum Watykańskim oraz u licznych kolekcjonerów w kraju i zagranicą. Łowicka
wystawa czynna będzie do połowy paź
dziernika.
(aw)
żą także gobeliny.

BIEG HARCERSKI
W niedzielę 21 bm. pod Arkadią odbył
doroczny bieg harcerski na przełaj z
przeszkodami o mistrzostwo Chorągwi
Mazowieckiej.
26 września 1930 r.
się

OBCHODY 25-LECIA
WALKI O SZKOŁĘ POLSKĄ
Uroczysty obchód 25-lecia Walki
o Szkołę Polską w Łowiczu odbędzie się w
dniu S października 1930 roku, tj. w niedzielę, w gmachu Państwowego Gimnazju~ Męskiego

3

października

1930 r.

ne, wynik 50 błędów na 50 numerów nie ortograficzne: możnaby, napewno,
jest zły. Statystycznie I błąd przypada ćwierćwieku. Pominę interpunkcyjne.
na I numer. Biernacki miał mniejsze pole
Zapewne usłyszę, że język sztuki
manewru.
jest inny od języka dziennikarskiego,
Nie tylko ze względu, że wydał o 41 albo że pośpiech towarzyszył w przynumerów „Łowicza" mniej ode mnie, ale gotowaniu katalogu.
także dlatego, że były one bardziej obAle czy w przypadku tak eksklurazkowe niż pisane i siłą rzeczy tych zywnych wydawnictw do jakich zdą
błędów musiało być mniej. Nawet chęć żył nas przyzwyczaić Biernacki poewentualnego odwetu, nie przekonała winno to się zdarzyć? A i w samym
mnie, żeby tych błędów szukać, a są one tekście „Przystępniak", (sam tytuł nana pewno, o czym świadczy chociażby daje się do klasyfikacji wyrażeń) moż
ostatnie wydawnictwo Biernackiego to- na na upartego wyszukać niepoprawwarzyszące wystawie prac Zdzisława ność językową: „Zbrzydzony do graPągowskiego. Na 6 stronach luźno na- nic estetyką i treścią".
Nie myślę kontynuować dalej polepisanego tekstu także można znaleźć
miki, od której wiele osób mnie odwoparę błędów.
Odniosę się do zaproponowanych dziło. Oddaję ocenę mojej osoby Czysłów· wytrychów. Wyrażenia: odmalo- telnikom i Zarządowi Miasta, który dewywał naturę tradycyjnie, widz pobież cyduje o odwołaniu red. naczelnego piny, kontrast temperaturowy. Nowomo- sma samorządowego.
Robert Stępniewski
wa: intuicyjny charakter prowokował do
albo, jak chce Biernacki
skupienia się i wyłączności. Masło maRachunek Sumienia
ślane: przedmiot zmienia się w mental- jego sumienia.
ny i powstaje nowa wartość - dzieło
Robert Stępniewski
sztuki (czy nie powinno być odwrotnie?) Odkrywcze: skala, tego wkładu
Od redakcji: Tekst publikujemy
były zawsze wysokiej próby, podno- w oryginale, bez redakcyjnych korekt
sząc miasta do poziomu. Są także błędy - dostarczon został na d skietce.
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Telefon zaufania dla kobiet z chorobami noworworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07, czynny
w poniedziałek od 13.00 do 15.00, w czwartek od
15.00 do 17.00

INFORMATOR
ŁOWICKI

Informacje:

Telefony:
Taxi osobowe 837-34--0 I
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837--04-20; 837-03-73
Urząd Miejski: Sekretariat 837-69-51, 830-91-07,
830-91-08
Wydział Geodezji 837-50-15;
Urząd Stanu Cywilnego 837-34-81;
Ksic;gowość 837-34-09;
Skarbnik miasta 83(}.91-16;
Wydział Spraw Komunalnych 837-43-94, 830-91-43,
830-91-46, 830-91-47, 830-91-45, 830-91-48;
Wydział Spraw Społecznych 830-91-19, 830-91-IO;
Wydział Spraw Obywatelskich 830-91-25,
830-91-26, 830-91-27;
Wydział Spraw Lokalnych i Działalności
Gospodarczej 837-37-47, 830-91-20, 830-91-21,
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;
Wydział Analiz i Promocji 830-91-18;
Wydział Organizacyjny 837-43-04, 830-91-09;
Sekretarz miasta 837-41-63
Urząd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. 3 Maja 2, tel. 837-66-92, czynny: codziennie
w godz. 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie (siedziba
RKA „Pasiaczek'', Łowicz, ul. 3 Maja 2), czynny:
pn., czw., pl w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w
czwartki o godz. 18.00

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI
I STRYKOWSKI
Telefony w
Filia Powiatowego

Głownie:

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-40-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urtąd Skarbowy
71 9-1 9-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeti 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Urzędu Pracy
w Zgierzu 719-84-22
Urząd M iejsk1 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacja PKP 837-63-11
Infonnacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon infmmacyjno-problemowy (dla osób mających
problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie
w godz.16-22, poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08,
837-41-02, 837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-20-37, 837-47-77, 837-44-44
\lkrsztat konserwa!. ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21
Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48, ul. Chełmońskiego,
tel. 837-35-24

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

Ceny

Apteki:
Łowicz- dyżury

nocne:
czw. 28.09. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
pt 29.09. 3 Maja 15
tel. 0601-781-708
sb. 30.09_ Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
ndz.
I.IO. Stary Rynek 14
tel. 837-4(}.91
pon. 2.10. Sikorskiego I
tel. 837-42-64
"t.
3.10. Kostka I
tel. 837-51-32
śr.
4.10. Pijarska 3
tel. 837-36-56
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Bełchów: pn. - pt 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00, sb. I0.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-pt. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Msze święte
w niedziele i święta:

Dyżury

przychodni:
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
•Dzia!PomocyDoraźntj,ul. Ułańska

- Ambulatorium Pomocy

Doraźnej

28, tel. 837-56-24
czynne: w dni

Naprawa telefonów 924

Pogotowia w Glownie:
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
Pogolowie 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 719-80-1 O

Dyżury

Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- Lekarz ogólny:
pn. - pl. 8.00-19.00
- Pediatra:
pn. - pt. 8.00-19.00
- Okulista:
pn., śr., pt. 8.00-13.00
- Ginekolog:
pn., 9.00-16.00,
wt. 8.00-12.30,
śr., pt. 8.00-16.00,
czw. 12.00-18.00,
- Stomatolog:
pn., czw. 8.00-18.00,
śr., pt. 8.00-13 .OO
wt. 8.00-15.30
pn.- pl. 8.00-19.00,
- Gabinet zabiegowy:

żywności:

(dane z 26

•Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pastena: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek 8.00, IO.OO;
sb. 8.00-12.00
wt., czw. 8.00-12.00,
- Dermatolog:
śr. 12.30-16.00
- Neurolog:
pn., śr. 15.00-19.00
pn.15.00-18.00,
- Laryngolog:
śr. 8.00-12.00
pn. 12.30-15.00;
- Rehabilitant:
śr. 12.00-15.00
- Urolog:
śr. 13.30- 15.30
- Chirurg:
codziennie 10.30-14.30
- Ortopeda:
pn. 13.00-15.00
- Reumatolog:
czw. 8.00-13.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul.
Kopernika 19,
tel. 719-10-27

Informacje w Strykowie:

Filia Powiatowego

Informacje w Glownie:

robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i święta
od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci obji;ci opieką medyczną Niepublicznych Zaklaclów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pedianyczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej, ul.
Św~tojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne: przyję
cia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w godz. 16-8;
przyji;cia dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zaklaclów Opieki Zdrowotntj - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatiycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.
•Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6, tel. 837-36-51

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
pon., wt. 8.00-18.00,
śr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
czw. 8.00-14.00
pl 8.00-12.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
- Pediatra:
pn. 8.00 - I I.OO
wt.,śr. cz. 8.00-10.00, 13.00-16.00
pt.8.00-I0.00, 13.00-15.00
- Okulista:
pn„ pt. 14.00-19.00
- Ginekolog:
pn., czw. 8.00-12.00
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00; pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-15.00; wt. 8.00-1 6.00
- Stomatolog:
śr. 8.00-15.00; czw. 8.00-16.00,
protetyka
r::zw. 8.00-15.00

września)

w

•Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
• Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30

KRONIKA
,
WYPADKOW
MIL08NYCH

Imprezy sportowe:
• Wszystkie informacje sportowe umieszczamy
w Łowickim Informatorze Sportowym na str. 28.

Kino Bzura
Czwartek. 28 września:
• godz. 18.59 Dyskusyjny Klub Filmowy „Bez
nazwy" - „Być jak John Malkovich" -komedia USA;
Pjatek. 29 września·
• kino nieczynne;
Sobota- niedziela. 30 września - I października:
• godz. 17.00 - „The Flintstones: Niech żyje Rock
Vegas" - komedia prod. USA;
godz. 19.00- ,,la, Irena i Ja" -komedia prod. USA;
Poniedzja!ek,2 pat.dzierniką:
• godz. 19.00 - ,,la, Irena i Ja" - komedia prod. USA;
Wtorek- środa. 3-4 października:
• godz. 17.00 - „The Flintstones: Niech żyje Rock
Vegas" - komedia prod. USA;
godz. 19.00 - ,,la, Irena i Ja" - komedia prod. USA;

urodzili się w Łowiczu
i w (jfownie: ~
r"1'łto~

CÓRECZKI

- państwu Olejniczakom z Łowicza
- państwu Karwatom z Sobiecka
- państwu Ryłkom ze Zdun
- państwu Fudałom z Tydówka
- państwu Żaczkiewiczom z Łowicza
- państwu Słowińskim z Łowicz

Inne:
SYNKOWIE

Piatek. 29 września·
• godz. 20.00 kawiarnia Dziupla: „Kabaret
Moralnego Niepokoju" z Warszawy. Program
„Czamy kot", gdzie obok głównego nurtu satyl)'
społeczno-obyczajowej ~dzie nawiązanie do
humoru Monty Pytona, warszawskich piosenek
Stanisława Grzesiuka, kabaretów przedwojennych.
Staranna oprawa muzyczna. Cena biletu - 15 zł.
Poniedzjalek. 2 października·
• godz.18.00,kawiamiaDziupla-spotkanie ztrenerem
Piotrem Kw;złykiem i piłkarzami RTS Widzew Łódź
- Sławomirem Gulą i Tomaszem Augustyniakiem.
Wstęp wolny.
Wtorek. 3 oaździernika:
• godz. 15.00, Galeria - rozstrzygni«eie i orwarcie
wystawy fotograficznej „Portret miasta"
i ,,Kapliczki przydrożne". Wstęp wolny
godz. 20.00, Dziupla - spotkanie Klubu Jazzu
Tradycyjnego. Wstęp wolny.

- państwu Politom z Domaniewic
- państwu Dałkom z Wiskienicy
- państwu Mika z Niedźwiady
- państwu Walczakom z Domaniewic
- państwu Kędziorom z Łowicza
- państwu Boguszom z Kocierzewa

BLIŻNTĘTA
- dwóch synów państwu Sokołom
z Łowicza

ś(uóowali so6ie:
- Agnieszka Flisiak z

i/:i
Władysławowa U

Popowskiego
i Robert Nieczaj ze Zgierza

- Dermatolog

wt. 8.00-14.00;

pt. 8.00-13.00

- Anna Dudka z Popowa

- Neurolog

wt. 14.00-19.00;

i Maciej Jagielski z Głowna
- Anna Zalewska z Użanowa
i Robert Ślepecki z Woli Stępowskiej

czw. 14.00-19.00
wt. 13.00-19.00;
- Laryngolog
r::zw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
pn. 13.00-16.00;
- Chirurg
śr. 13.00-16.00
pl 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn nieczynne; wt., śr. 11.00-13.00; czw„ pt 10.00-11.00
Dyżury

- Anna Kostrzewa z Reczyc
i Wojciech Bodek z Mszczonowa
- Maryla Guzek z Domaniewic
i

aptek w Glownie:

czw. 28.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
pl 29.09- ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
sob. 30.09. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
ndz. l.o9. ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
pn.
2.09. ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
„t
3.09. ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
śr.
4.09. ul. Zgierska 27
tel. 719-24-84
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. pt. 9.00-17.00, ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

ze Zdun

- Katarzyna Majewska i Mariusz Pokom
- Aneta Olszewska z Łowicza
i Ireneusz Bolimowski z Łowicz.a
- Karolina Elżbieta Klimczak z Łowicza
i Jacek Soja z Łowicza
- Aneta Stasiak z ŁowiC?.a
i Wiktor Maciej Mazurkiewicz z Łowicz.a
- Sylwia Kocbuch z Łowicza
i Zbigniew Wróblewski z Łowicza
- Agnieszka Wojciechowska z

Łowicz.a

i Marcin Kowalik z Łowicz.a
- Małgorzata Anna Węglik z Jamna

Kino

Łowicza

i Krzysztof Szykowski z

Poniedziałek. 2 października:

• godz. 16.30 - „The Flintstones: Niech żyje Rock
Vegas" - komedia prod. USA;
godz. 18.15 - „60 sekund" - film sensacyjny;

Łowi~zu

Wiesław Białas

- Anna Pudłowska z Krępy
i Mariusz Sitkiewicz z Kołacinka
- Aneta Żałoba i Sławomir Zarzycki

- Monika Grzegorek z Kęszyc
i Artur Kępczyiiski z Hwnina
-

Bogusława

Lendzion z

i Jarosław Bluszczyk z
- Beata Koza z Łowicza

i w Głownie
i w St kowie

i Jacek Fudala z

Dąbkowic

Górnych

Łowicza

Łowicz.a

- Sylwia Gorąca z Głowna
i Mirosław Cierbikowski z Rudniczka
- Anna Aneta Walewska z
i Robert Piotr Osiński z

ASORTYMENT

Głowna
Głowna

ROLNIK SPRZEDAJE
cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki

349
2,30
1,50

400
2,30
1,30

schab
wołowe

bez kości
wołowe z kością (antrykot)
opa

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
pa~ówki

kaszanka
słonina

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

19,00

7 50

7 40

960
11,40
7 50
440
2,60
5,89
13,60

1060
10,70
770
440
2,60
14,40

1,30
2,85

1,40
2,90

masło roślinne

165

olej
jaja

4,20

1 70
4,20

315-3 2
2,20
1,50
0,50
1,00
13,00
12 oo
9,50
10 oo
18,50
6 70
10 80
11,00
7 50
4 oo
3,30
5,30
12,00
9,00

8;80

3,58
1,93
1,50

650
800
10,00
7 50
400

1 50
4,20
0,2-0,4

3,00
2,80
1 70
4,10
• 0,40
7,80

358
2,30
1,40

18,00
13 90
10.30
7 70
19,20
920
840
9,80
6 70
4 70
2,70
6,50
12,40
8 20
1 29

2,60

masło śmietankowe

-0,38
7,72

3,60
2,80
1,30

0,35

7,73

1,29

0,36
7,80

3,49
2,30

350

2,30
1,50
1,40/2kg
13,50
1520
11,60

14,60
13 70
690

770
19,90
950
880
10,30
700
490
2,70
6,50
12,50
900
1 29

o 37
776

1839

7 90
650
508
2,90
6,60

21,00
10,60
11,40
7,00
4,40
2,60
5,39

14,00
12,50
8,5-10,0
11,00
19,40
6,50
8,70

3,20

3,25

2,05
1,35
0,60

2,40
1,35

3,20
2,20

4,20
0,45•
7,72

3,50
2,35

3,20
2,20

1,45
0,40
0,80

067
1 oo
12,00
12,00

• Mirowski (25.09); 4,40 zł/kg;
• Domaniewice (25.09); 4,40 zł/kg; maciory
2,60 zł/kg;
Żywiec wołowy:

• Domaniewice (25.09); krowy 2,60 zł/kg;
byki 3,50 zł/kg; jałówki 3, 1 O zł/kg;
• Mirowski (25.09); byki 3,50 -3,60 zł/kg;

8,50

7,60
9,80

2060
7,80
7,80

7,60
5,00
3,00
6,20

9,00
15,50
6,50
9,40
9,00

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 26.09.2000 r.)

8,40

7,00
420
3,00
5,60

9,00
1,35
2,85

3,60
2,20

Żywiec wjeprzowy:

1,35

1,29

2,95

2,07

2,50
2,70
160
3,40
0,46

6,40
13,50
8,20
1,30
2,70
160
4,20
0,35
8,00

6,85
12 60

2,80
2,80
1 70
3,70
0,35
7,70

11,00
850
1 25
2,30
2,20
1,55
3,30

0,3-0,35

sprzedawca ze znajomością kasy fiskalnej
szwaczka
dziennikarz - prezel)ter
sprzedawca - branża metalowa
sprzedawca z grupą inwalidzką
operator koparl<i
handlowiec ze znajomościąjęzyka angielskiego, komputera. prawo jazdy kal B
• kierowca mechanik, prawo jazdy kal B, C, D
• księ!pNa
• specjalista do spraw marketingu
• pracownik fizyczny - praca dla absolwentów
•
•
•
•
•
•
•

Odnośnie »w. ofert PUPnie udziela lelebnicznieiadnyr:h
infr:nna<ii. Zainteresowaniproszenisą o kontal<tosobistj(

25

28.09.2000 r.

•

SKARB ROLNIKA

• POŻEGNANIE LATA

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZODRBIELICE

· NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU

-PRZEBOJE ClX PODBOJE?

z dnia 22.09.2000 r.
jęczmień

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

pszenica
ziemniaki młode
'aja fermowe
'aja wiejskie
brokuł

buraki
cebula
czosnek
fasolka
gruszki
·abłka

kalafior
kapusta czerwona
kapusta gł. młoda
kapusta kiszon.,a
kapusta pekińska

marchew
ogórki
papryka czerwona
papryka zielona
pa pryka żółta
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
rzodkiewka

50,00
60,00
0,50
4,20
5,00
1,50
1,00
0,80
1,00
2,00
2,50
1,50
1,50
2,00
1,00
2,50
1,50

sałata

seler
śliwki

JerseyMac
Paula Red
miód:
wielokwialCMIY

szt
szt
kg
kg
kg

1,00
2,00
3,00
2,00
3,00
6,00
4,00
1,00
0,70
1,20
1,80
1,00
2,00
1,00
1,60

0,901

20,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt
pęczek

NOTOWANIA CEN SPRZEDAŻY NAWOZÓW (18-19.09.2000 r.)
Nazwa

GS

Łowicz

GS Zduny

GS Bielawy

GS Kocierzew

GS Chąsno

GS Nieborów

Mocznik
Sól potasowa

54,50/dt
60,00/dt

52,00/dt

54,00/dt
60,00/dt

54,50/dt

54,50/dt
58,50/dt

54.50/dt
58,00/dt

Audycia abstynencka
wróciła do radia
Po wakacyjnej przeiwie została wznoiona lokalna radiowa audycja abstyencka „Dziękuję, nie piję". Na antenie
Radia Plus" program będzie emitoway w każdą niedzielę w godzinach od
2.30 do 23.00. Program prowadzi Walemar Plichta z Łowicza, członek zaządu stowarzyszenia abstynenckiego
Pasiaczek". Przed wakacjami przez kila miesięcy program prowadził Zbyszek
e Zdun, członek tamtejszego stowarzyzenia. Na treść audycji mogą mieć

wpływ słuchacze,

w czasie trwania audycji można dzwonić pod nr tel. „Radia
Plus" - 837-60-20. Z propozycjami do
audycji można dzwonić również w dni
robocze po godz. I 6.00 do siedziby „Pasiaczka" pod nr tel. 837-66-92. Prowadzący audycję bardzo zachęca do takiej
formy kontaktu osoby z problemami
alkoholowymi, ich rodziny i znajomych.
Każdy z nich może sygnalizować problemy warte poruszenia w audycji.
(mwk)

Praktyczna lekcia
rozpoznawania grzybów
Ligi Ochrony Przy- dyrektor placówki w Błędowie Zbigniew
dy w zespole szkół w Błędowie poje- Mostowski. Podczas wycieczki odbył się
hali w piątek 15 września na rowerową też konkurs w zbieraniu grzybów, którecieczkę do lasu w Mastkach. Cztema- go celem było nauczenie odróżnienia grzy. cioro dzieci z klas IV-VI pod opieką bów jadalnych od trujących. Wycieczka
yrektora szkoły badało jak zmienia się rowerowa połączona była z rekreacją.
rodowisko wodne w okresie jesieni. Za- Dzieci bawiły się w podchody, na boisku
aczenie z bliska przyrody i zmian jakie w Mastkach grały w piłkę, zorganizowav niej zachodząjesl o wiele ciekawsze niż no też dla nich ognisko z pieczeniem kie(aw)
1auka z podręcznika w klasie - mówi łbasek.

ostatnia sobota lata (czy pierwsza jesieni?), a w naszym, pięknym,
dzieje. Oto Łowicki Ośrodek Kultury
we współpracy z telewizją TMT zorganizował na głównym placu miasta pożegnanie najcieplejszej pory roku, a w kinie Bzura wyświetlano jeden z najciekawszych filmów sezonu „High
Fidelity" (w delikatnie mówiąc niefortunnym tłumaczeniu · „Przeboje czy podboje")
To

już

nadbzurzańskim mieście wciąż coś się

Zacznijmy od tego pieiwszego wydarzenia, z tego choćby powodu, że na imprezę na Starym Rynku przyszło znacznie więcej ludzi niż do przybytku X
Muzy przez miesiąc.
Pożegnanie lata to pomysł niezbyt oryginalny, ale jak najbardziej potrzebnyJudzie zawsze chcą przychodzić na tego
typu przedsięwzięcia choćby z tego powodu, że są .„ za darmo. Dosyć przyjazna aura gwarantowała niezłą frekwencję,
choć tak naprawdę Judzie zjawili się przed
Ratuszem dopiero około godziny I 9, kiedy to przewidziano występ gwiazdy wieczoru - zespołu Zdobywcy Pewnych
Oskarów. Ale zanim na skromną scenę
wszedł znany z telewizji Polsat wspomniany rockandrollowy ensamble, Stary
Rynek należał do dzieci. Były piosenki
dla naszych „ milusińskich'', były popisy cyrkowe, gry i zabawy. Póżniej na scenie występował parodysta Andrzej Dyszak, rozbrzmiewały dźwięki tak miłe
cowboyom ( „ Country Boad"), a Artur
Michalak i pani Halina Pietrzak z właści
wą sobie gracją przeprowadzili kilka konkursów. Dopiero po godzinie 19 .30 na
scenie pojawili się znani już w naszym
mieście muzycy z kapeli Zdobywcy
Pewnych Oskarów. Trudno coś nowego

napisać o tym zespole, zwłaszcza, że to
nie pieiwszy jego występ w naszym pięk
nym mieście. Nie dalej jak cztery miesią
ce wstecz, w ramach Juvenaliów słuchali
śmy tej grupy. Wówczas Zdobywcy...
mieli trochę większe możliwości sprzę
towe i czasowe, ale i w sobotę dobrze
wywiązali się z roli „ rozgrzewacza". Ich
występ miał zakończyć się tuż przed planowanym, premierowym u nas pokazem·
najnowszego filmu Toma Cruisa - „ Mission Impossible II", ale oczywiście się
przedłużył. Myślę, że choć „ Oskarowi"
nie należą do ekstraklasy polskich graczy, solidnie pożegnali w Łowiczu Jato, a
jak znam „ bogactwo" polskiego showbiznesu to zobaczymy ich nad Bzurąjesz
cze nie raz.
O ile piknik na Starym Rynku zgromadził przyzwoitą ilość speknltorów, o tyle
znakomity film Stephena Frearsa zobaczyło zastraszająco niewielu miłośników
dużego ekranu. Twórca m. in. „Niebezpiecznych związków" zrobił rzecz lekką, przyjemną ale mądrą i niesłychanie
inteligentną. Oto bowiem właściciel sklepu z płytami (wini Iowymi a nie compactowymi) rozstaje się ze swoją dziewczyną, dając sobie i przy okazji widzom powód do „ Curriculum vitae". Układa wzo-

rem listy przebojów ranking pięciu swoich najboleśniejszych rozstań, analizując
czy znalazłaby się na nim Laura. Począt
kowo nie wydaje mu się, by ten fakt specjalnie go pogrążył ale z czasem .. Ten miły
facet ma swoje wady, z których świetnie
zdaje sobie sprawę, ale jednocześnie ma
patent na psucie sobie życia. Nie potrafi
się bowiem tak naprawdę zaangażować.
A jeśli to uczyni, to lokuje uczucia nie
tam gdzie powinien. Laura jest idealna.
Ale jak sięjest luzakiem ... W filmie „Przeboje i podboje" swoją najlepszą rolę w
karierze zagrał John Cusack. Jego spowiedż do kamery jest znakomita, prawdziwa, jakby wyjęta z życia każdego 30to latka w każdym zakątku świata. A przy
tym cała ta historia okraszona jest znakomitą ścieżką dzwiękową - w końcu bohaterowie filmu to prawdziwi koneserzy
rockandrolla.
Niestety ten jeden z najlepszych filmów tego sezonu obejrzało w Łowiczu
bardzo niewielu widzów, a gdyby nie
uprzejmość Zbyszka Stelmachowskiego
wśród ignorantów znalazłby się i niżej
podpisany. Pamiętajcie - im mniej znany
film tym może być ciekawszy. Choć to
też nie jest zasada ...
B.B.

Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpi w „Dziupli"

Członkowie koła

Warszawski „Kabaret Moralnego Niepokoju" wystąpi w ranna oprawa muzyczna. Kabaret Moralnego Niepokoju pre29 września o godz. 20.30 w kawiarni „Dziupla" w zentuje wysoki poziom artystyczny, co stawia go w ścisłej
Łowickim Ośrodku Kultury. Kabaret wzoruje się na twórczo- czołówce kabaretów młodego pokolenia. Na swoim koncie ma
ści STS i Kabaretu Starszych Panów. Jedną z jego głównych liczne nagrody na przeglądach i festiwalach m.in. Grand Prix na
cech jest różnorodność prezentowanych form scenicznych: XII Przeglądzie Kabaretów Paka '96, a także r miejsce na XIII
skecz, monolog, parodia, pantonima. Obce sąjego twórcom Przeglądzie Kabaretów Paka '97. Kabaret zrealizował kilka
treści polityczne, chętnie natomiast sięgają po satyrę obycza- programów autorskich dla telewizji. Bilet na łowicki występ
(aw)
jawą. Niepowtarzalny charakter przedstawienia dopełnia sta- kosztuje 15 złotych.
piątek
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• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
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• Autofyzowany serwis samochodów osobowych, transporterów,
dęzarowych, autobusów.
• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.
• Sprzedaż pojazdów - nowe i używane.
• Sprzedaż autobusów.
I;..
• Sprzedaż części zamiennych. ·
• Holowanie pojazdów do 3,5 t.
=

.. ~ ~ .... „

w OKRESIE OD 15.09 DO 31.09.200o'r:NAsl KLIENCI
Z KUPONEM RABATOWYM OTRZVMAJĄ WYSOKI
STANDARD USŁUG ZA NIŻSZE CENY!
•.''

Kupon rabatowy dla użytkowników samochodów osobowych
i dostawczych
- 1O % zniżki na części
- 15 %zniżki na robociznę
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Nasze okna świadczą onas.
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KOLOR

PLN

PRZEBIEG

1.

FIAT 126 P

1994

czerwony

5.100

73.500 km

2.

FIAT 126 P

1996

zielony

7.100

41.520 km

3.

FIAT 126 P

1995

czerwony

6.500

43.806 km

4.

SKODA FAWORIT

1991

beż

9.200

78.425 km

5.

FORD TAURUS

1991

biały

15.750

124.668 km

6.

FIAT SIENA 1,6

1997

czerwona

19.000

76.000 km

7.

FIAT PUNTO 75SX

1995

czerwony

17.500

66.600 km

8.

CC 700

1996

czerwony

11.000

56.000 km

9.

RENAULT MEGANE

1997

zielony met.

25.000

80.000 km
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iedy ponad sto lat temu chemik i fabrykannt z Lyonu Au
gust Lumiere wraz ze swoim bratem Ludwikiem zaprosili kilkudziesięcio osobową grupę znanych paryżan do Bulwaru Kapucynów nikt z gości nie przypuszczał, że będzie
uczestniczył w historycznym wydarzeniu. Tego wieczoru 28
grudnia 1885 roku bracia Lumiere zaprezentowali swój kinematograf oraz p6łgodzinny pokaz krótkich filmów. Od tamtej
chwili kino i wszystko co z nim związane przeszło prawdziwą rewolucję. Cudowny rozwój myśli i techniki sprawił, że
dźwięk, barwa, montaż, zdjęcia, aktorstwo stworzyły z filmu
sztukę. Dlatego też członkowie Dyskusyjnego Klubu Filmowego Bez Nazwy chcieliby, aby dzięki ukazywaniu się tej strony wzbudzić w Was miłość do sztuki filmowej .. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do zwiększenia wrażliwości, wyobraźni i zainteresowania kinematografią, którą zwykło się nazywać dziesiątą Muzą.

Artur Michalak

„Bez Nazwy" wKazimierzu
W dniach 4 -13 sierpnia w Kazimierzu Dolnym nad Wisłąjak co roku odbywał się Festiwal Filmowy i Artystyczny. Uczestnicy 6 edycji Lata Filmów mogli obejrzeć ponad 150 filmów:
fabularnych, dokumentalnych~ animowanych oraz spektakli teatralnych. Pokazom filmowym towarzyszyły liczne
koncerty i imprezy artystyczno - kulturalne.
Festiwal rozpoczął wieczorny koncert formacji Milo Curtisa „Drum Freaks" oraz występ cygańskiego zespołu
„Fanfare Ciocarlia". Szczególnie Rumuni rozgrzali publiczność do tego stopnia, że przez następne kilka dni poruszała się ona w rytmie żywej, bałkań
skiej_ muzyki. Właśnie odpowiednie tępo
i rytm były potrzebne z powodu dużej
ilości bardzo dobrych filmów wyświe
tlanych w kilku miejscach. Jednym z
nich był ogromny 700-osobowy namiot
z klimatyzacją, gdzie prezentowano filmy w większości fabularne. Seanse odbywały się również w kinie „Wisła" oraz
w plenerze na Małym Rynku.
Organizatorzy Lata Filmów, a w
szczególności Gutek Film, zadbali o bardzo interesujący repertuar. Wymienię
tylko kilka tytułów: „Nazwij to snem"
w reżyserii L. Ramsay; „Beczka prochu" r. G. Paskaljevic; „Tango" r. C. Saury; „Wieczność i jeden dzień" r. T. An-

„

gelopoulosa; „Happy Together'' r. Wong
Kar-Waia; „Dive Bar Blues"r. Ch. Doyle'a.
Należy zaznaczyć, że podczas festiwalu można było zobaczyć wszystkie
filmy (poza ostatnim) Larsa von Triera
(sic!), dokonania innych twórców manifestu „Dogma"(m.in. „Festen" i „Mifune"), oraz filmy animowane Zbigniewa Rybczyńskiego.
Lato Filmów obfitowało w spotkania
z licznym gronem twórców filmowych.
Publiczność festiwalu spotkała się z Jerzym Stuhrem (po premierze jego filmu
„Duże zwierzę"), Krzysztofem Zanussim (premiera „Życie jako śmiertelna
choroba... "), Zbigniewem Rybczyńskim
(laureatem Oscara),twórcami filmów
„Dług" i ,,Kallafiorr''.
W słynnej willi Kuncewiczów odbyło się seminarium naukowo-literackie p.t.
„Nowa Sztuka" zakończone koncertem
duetu Trzaska-Świetlicki oraz wieczór
„Wszystko jest poezją" po którym wystąpiła Renata Przemyk.
Festiwalowi towarzyszyły także licz-

Tom Waits -ostatni beatnik
Koncert Toma Waits'a w ramach T P S.A. Music & Fihn
Festiwal już uznawany jest za
jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych mijającego
roku.
Tom Waits, zanim wspiął się na sam
szczyt, musiał przedtem odbyć długą,
mozolną wędrówkę po bardzo wyboistej ścieżce wiodącej do sukcesu. Ceni
go krytyka, ceni branża filmowa, powstają płyty nagrywane w hołdzie dla
jego twórczości. Pomimo że jego nazwisko bardzo rzadko pojawia się w polskich mediach, publiczność zgromadzona w Sali Kongresowej przywitała artystę brawami na stojąco.
Już przed koncertem dało się wyczuć
rangę wydarzenia obserwując osobistości ze świata polskiej kultury, jak i... rejestracje samochodów z różnych części
Europy. Wiadomo, że Waits koncertuje
bardzo rzadko, a warszawski koncert był
pierwszym z dwóch zaplanowanych na
ten rok przez artystę.
Koncert rozpoczął utwór ,,Jesus Gonna Be Here" zagrany niezwykle ascetycznie, następnie słynny „Jockey Full
Of Bourbon" znany z czołówki filmu
Jima Jarmuscha „Poza prawem". Już po
pierwszych minutach było słychać dobrą formę, z jaką przyjechali Waits i jego
muzycy. Czterech instrumentalistów na
tle czarnej sceny, na samym środku głów
ny bohater wieczoru w garniturze lekko
kojarzącym się z włóczęgami i amerykańskim kryzysem lat trzydziestych.
Zresztą można było przewidzieć najwyższy poziom muzyczny i„. estetyczny każdego muzyka. Szczegółowy
opis każdego z nich nadawałby się na
oddzielny tekst. Integralną częścią koncertów Waitsa są'jego historie opowiadane przy akompaniamencie pianina.
Tym razem publiczność dowiedziała się
m.in. jak rozpoczął się warszawski poranek (5 rano) Waitsa, na podstawie
dżwiękowych dowodów odtworzonych
z dyktaf~nu. Salwy śmiechu towarzy-

Dzis o gOdz. 18.59
-komediaByć jak John Malkovich
Program DKF Bez Nazwy
Październik

5 X (czwartek godz. 18.59)
Fiimowy unikat produkcji
francuskiej.
12 X (czwartek godz. 18.59)
Duże zwierzę
Fiim wyreżyserowany przez Jerze-

go Stuhra w oparciu o scenariusz
Krzysztofa Kleślowsklego jest

szyły tej części koncertu. Po kameralnym akcie, muzycy znowu „uderzyli"
tym razem wyborną wersją;,Goin' Out
West" z płyty „Bone Machine", mam
wrażenie lepiej zagraną niż w studio.
W ogóle trzeba stwierdzić, że muzyka
tego amerykańskiego artysty tak naprawdę wybrzmiewa na żywo i nie pomoże w tym przypadku nawet technologia NASA.
Na oddzielną uwagę zasługuje oprawa świetlna koncertu realizowana tak jak
dźwięk przez ekipę artysty. Ascetyczne światło, bez efekciarskich pulsacji,
było dramaturgicznym dopełnieniem dla
każdej kompozycji. Publiczność reagowała bardzo spontanicznie, a po atmosferze
koncertu dało się wyczuć, że nikt tutaj
nie jest przypadkiem. Istoty był również
talk rozsypany na podeście, na którym
śpiewał główny bohater. Waits prawie się
w nim tarzał (niewiele brakowało!). Bisy
były do przewidzenia, a wśród nich słyn
ny „1'11 Shoot The Moon" i „Come On
Up To The House" z ostatniej płyty
„Mule Variations". Był jeszcze brokat,
róże rzucane na scenę i refrenowy zwrot
w ostatniej piosence ,jeszcze tutaj wrócę". Tuż po koncercie wiadomo było, że
zakończyło sięjedno z najważniejszych,
kulturalnych wydarzeń tego roku w naszym kraju. Chwała dla organizatorów.

ne wystawy, wśród nich wystawa plakatów filmowych Franciszka Starowieyskiego i retrospektywa multimedialna
Wielu z nas oglądając filmy ut
słynnego fotografa i podróżnika Rayw
czasach dzieciństwa prawiemonda Depardona. Klub festiwalowy
r::
z
nich
ma być Jankiem z .Czterech paJlC8m
tętnił muzyką w wykonaniu m.in. Katarzyny Rodowicz, Krzysztofa Ścierań- nym agentem J 23 czy też Janosikiem ~ obr!>J\C(
skiego z zespołem i World Strings Trio. z duchem czasu ekranowi idole' przeistaczają
W Kazimierzu gościł również Kijow- których zabicie tuzina żołnierzy nie stanowi ta
ski Teatr Eksperymentalny. Po zmroku, w miarę dojrzewania, s~jemy się bardzie] wy "
na Rynku, w rytmie niepokojącej mu- niają reżyserzy filmów.
zyki aktorzy z Ukrainy przedstawili
Bardziej mi impon~ją artyści, którzy w mniej .su
widowisko „z piekła rodem" p.t. „Para- ukazać życie i p~oblemy .s.ob~ n
da marzeń".
pytania .czy nie mało mam s
probl
Bardzo dobra organizacja, mnogość by o nich zapomnieć, by się zrelaksować
imprez towarzyszących, piękno Kazi- ! C'Z!f fabufa filmu, sposób jego ukazania,
mierza i okolic, interesujący i różno- określonego temat\} mają być banalne i I? ·
. rodny repertuar filmowy, a przede telniku chodziażby po obejrzeniu film
wszystkim bardzo duża frekwencja pu- w kinie Bzura o godz. 18.59.
bliczności (60 tysięcy na wszystkich
pokazach) czynią z Lata Filmów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłąjeden znajwiększych i najciekawszych festiwali
sików"?
w Polsce.

manifestacją wolności człowieka.
Reżyser będący zarazem odtwórcą głównej roll unaocznia widiom,
że brak tolerancji, zawiść I bezduszność to cechy które nie zostały wykorzystane przez współ
czesność.

19 X (czwartek godz. 18.59)
Maraton Fiimowy w ramach
li Obieg Art Festiwal

Acid House
Film składa z trzech nowel: Pierwsza opowiada o piłkarzu, który zostaje wykluczony z drużyny przez trenera. Próba zemsty ściąga na niego dalsze nieszczęśia. Nowela druga ukazuje młodzieńca, który żeni
się z dziewczyną będącą w ciąży.
Chłopak wierzy, że jest ojcem tego
dziecka. Nowela trzecia przedstawia
młodego narkomana, który pewnego dnia traci przytomność a jego dusza wciela się w ciało noworodka.

Human Traffic
Komedia o młodych ludziach dla
których weekend jest upragnionym
czasem zabawy, przy muzyce techno, piwie i narkotykach.
26 X (czwartek godz. 18.59)

Cinema Paradiso

Liryczny poemat o losach kina i ludziach, dla których jest ono wielką
pasją. W wyniku pożaru projektora
kinowego, ślepnie operator Alfred.
Wówczas na kilka lat jego miejsce
zajmie młodszy przyjaciel Toto. Po
trzydziestu latach, Toto mieszkający
Zbyszek Stelmaszewski obecnie w Rzymie przybywa na pogrzeb przyjaciela. Zostawione mu w
spadku stare taśmy, wywołują falę
nostalgicznych wspomnień powojennych lat dzieciństwa i fascynacji
kinem dwóch pryzjaciół z małego
sycylijskiego miasteczka. Nagroda
Złotej Palmy w Cannes w 1989 roku
i Oskar dla najlepszego filmu zagranicznego.

Czy chcesz „być iok John Malkovich"?
1. /·.

AdamHeince

}

KONKURS!!!
Who is who
Skończyła praską szkołę filmową.
nasuwają się

dziemy po to,
rzmi - tak. Ale

hem - autentyczną gwiazać i myśleć tak jak ich idol.

Niedawno obchodziła 25 lecie pracy
twórczej. Wyreżyserowała 19 filmów
fabularnych. Otrzymała m.in. Srebrnego Niedźwiedzia za film „Gorącz
ka". Rok temu na motywach swojej
powieści nakręciła .Trzeci cud".
Pierwsze 3 osoby które zadzwonią
dziś (od godz. ~.OO) z odpowiedzią
pod nr 837-39-31 otrzymają bilet na
film „Być jak John Malkovich".
• LumiemiK' będzie się ukazywał
na stronach NŁ w każdy ostatni
czwartek miesiąca.

Do zobaczenia za miesiąc (czyli
Artur Michalak w ostatni czwartek października)

nowy
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- ligi okręgowe juniorów, ,,Michałowicza", ,,Kuchara" i trampkarzy

TRZECIE MIEJSCE W TABELI
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH:
4. kolejka:
Ili SURFPOL Wołu cza - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 4:2
• WIDOK Skierniewice - UNIA
Skierniewice 3:1
• ORLĘTA Cielądz - SIERAKOWIANKA Sierakowice 3:4
I. Widok Skierniewice (1)
4 12 31:6
2. Unia Skierniewice (2)
4 6 8:9
3. Surfpol Wołucza (4)
4 6 12:16
4. Mazovia Rawa Maz. (3)
3 3 9: 10
5. Sierakowianka (6)
3 3 6:10
6. Orlęta Cielądz (5)
4 3 8:23
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁ.{JDSZYCH:
Zaległy

mecz 2. kolejki:
• OLIMPIA Chąśno - JUVENIA
Wysokienice 7:1
4. kolejka:
• MAZOVIA II Rawa Mazowiecka
- OLIMPIA Chąśno 3:0 (3:0)
Olimpia co prawda przegrała wyraź
nie będąc zespołem słabszym, ale ekipa
trenera Witolda Łona miała w sumie
aż sześć stuprocentowych okazji na
strzelenie goli. Gdyby wszystko w padło ...
• STYL Michowice - GKS Łysz
kowice 4:2
• WIDOK Skierniewice - JUVENIA Wysokienice 5:0
l. Widok Skierniewice (I)
4 12 23:5
2. Mazovia II Rawa Maz. (2)
4 9 25:3
3. Olimpia Chąśno (5)
4 6 12:10
4. Juvenia Wysokienice (3)
4 3 7:15

5. Styl Michowice (6)
4 3 7:27
6. GKS Łyszkowice (4)
4 3 4:18
LIGA OKRĘGOWA „MICHAŁOWI
CZA '':
4. kolejka:
• PELIKAN Łowicz - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka przełożony
•BIAŁKA Biała Rawska - POGOŃ
Bełchów 0:0
• WIDOK Skierniewice - UNIA
Skierniewice 0:5
l. Widok Skierniewice(!)
4 9 24:9
2. Unia Skierniewice (4)
3 6 21:2
3. Pelikan Łowicz (2)
3 6 7:6
4. Mazovia Rawa.Maz. (3)
2 4 3:2
5. Białka Biała Rawska (5)
4 2 3: 11
6. Pogoń Bełchów (6)
4 1 2:30
LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
4. kolejka:
•PELIKAN Łowicz- BIAŁKA Biała
Rawska 3:1 (1:1)
I :0-Ąrtur Wiązowski (I O), 2: l - Krystian Cipiński (45, wolny), 3: I - Rafał
Mikulski (60).
Pelikan: Karmelita - Krystian Cipiń
ski, Zwierz (36 Karwat), Wojciechowski, (36 Domińczak), Trzoska - Strugiń
ski, Kazimierczak, Zimecki (36 Miedzian owski) - Wiązowski, Mikulski (36
Wierzbicki), Papuga.
Ekipie trenera Mirosława Fiutkowskiego zwycięstwo w meczu z Białką
nie przyszło zbyt łatwo, ale cieszą kolejne trzy punkty Pelikana
• JłURAGAN Bobrowniki- MAZOVIA Rawa Mazowiecka przełożono
• UNIA Skierniewice - WIDOK

Trampkarze Pelikana I mimo zwycięstwa spadli na trzecie miejsce tabeli

PIA Chąśno 5:O, WULKAN Wólka Lesiewska - PELIKAN II Łowicz 15: I
(7:0), JUTRZENKA Drzewce- BIAŁKA
Biała Rawska 3:4 i UNIA II SkiemiewiceWIDOK Skierniewice 5: 1(3: I).
IV runda rozgrywana będzie już w
środę 4 października, a V przed pierwszą kolejką rundy wiosennej. W środę o
godz. 16.00 zagrają: Czami Bednary Mazovia Rawa Mazowiecka, Unia II
Skierniewice - Białka Biała Rawska Orzeł
Nieborów - GKS Łyszkowice i Pelikan
II Łowicz - Huragan Bobrowniki.
(pad)

No to sobie postrzelali ...
okręgowej i ekipa z klasy B. Podopieczni
trenera Stanisława Nezdropy przy pełnym zaangażowaniu mogli wygrać jeszcze wyżej - łowiczanie zdobyli piętnaście
goli, a mogli ich strzelić ... Najczęściej do
protokołu wpisywał się Krzysztof
Skowroński, który zdobył cztery gole
oraz Paweł Siatkowski strzelec trzech
bramek. Jednym trafieniem popisał się też
grający z konieczności „w polu" bramkarz
- Rafał Gospoś.Rezerwy Pelikana tym
razem pojechały tylko w 12-osobowym
składzie, a na koniec okazało się, że niektórzy nie wytrzymali 90. minut pucharowej
konfrontacji. Po jedynej zmianie jakiej dokonał trener Nezdropa okazało się, że Mi~
chał Piusiński i Dawid Ługowski nie
byli w stanie dokończyć meczu i ... łowi
czanie zakończyli mecz w dziewiątkę.
Paweł A. Doliński

stylu" w sytuacji sam na sam strzelił
Krzysztof Papuga, ale jak się okazało
była to jedyna bramka pierwszej połowy.
Później zespół trenera Bernarda Wudkiewicza raził nieskutecznością aż w
końcu gospodarze tuż po przerwie zdołali
wyrównać. Huragan równie ~zybko odpowiedział, a nieporozumienie obrońcy i
bramkarza wykorzystał Jarosław
Plichta. Okazało sięjednak, że nerwowo
było w samej końcówce. W ostatniej minucie po „małym bilardzie" w narożniku
pola karnego, kiedy to piłka kilka razy odbijała się od rywali pięknym strzałem ,,z.a
kołnierz" popisał się jeden z gospodarzy,
ale sędzia nie Użnał tego gola odgwizdując
przypadkową rękę jednego z graczy Sobpolu. Awans przez mękę...
(pad)

PRODUCENT OKIEN I DRZWI
tJld'WrMEX
z ALUMINIUM I PCV
MIKROWENTYLACJA GRATIS!
montaż

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

~

W meczach III rundy Pucharu Polski
w okręgu skierniewickim obyło się bez
niespodzianek - wygrywały zespoły grające w wyższych klasach rozgrywkowych, a najskuteczniejszymi okazali się
piłkarze rezerw Pelikana, którzy „zaaplikowali" swoim rywalom aż piętnaście goli.
Wyniki III rundy: SOBPOL Konopnica - HURAGAN Bobrowniki 1:2 (0:1),
VICTORIA Zabostów Duży - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 2:4, ORLĘTA
Cielądz - CZARNI Bednary I :5, ORZEŁ
Nieborów - SIERAKOWIANKA Sierakowice 4: I, GKS Łyszkowice - OLIM-

~

Posiadamv uprawnienia szkolvpublicznej

stypendia dla najlepszych słuchaczy
egzaminy semestralne bez dodatkowych opłat
V bezpłatne ubezpieczenie
V wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne pracownie
komputerowe
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Awans przez mękę ...

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

v
v
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- 3. runda Pucharu Polski OZPN Skierniewice

•WULKAN Wólka Lesiewska - PELIKAN II Łowicz 1: 15 (0:7)
O: I - Dawid Ługowski (6), 0:2 - Dominik
Czeczko (7), 0:3 - Paweł Siatkowski (27),
0:4 - Krzysztof Skowroński (33), 0:5 Krzysztof Skowroński (36), 0:6- Paweł Siatkowski (38), 0:7 - Paweł Siatkowski (43),
0:8 - Dawid Ługowski (47), 0:9- Piotr Gawlik (55), O: IO- Dominik Czeczko (56), 1: 11
- Łukasz Gąsecki (65), I : 12 - Krzysztof
Skowroński (67), 1: 13 - Piotr Gawlik (69),
l : 14 - Rafał Gospoś (72), 1: 15 - Krzysztof
zwycięstwa.
Skowroński (76). Pelikan II: Nowogórski • PELIKAN II Łowicz - LZS Re- Górski, Gąsecki, Gawlik- Salamon (50 Gognów 0:0
spoś), Bogdan Plichta, Skowroński, Ługow
Pelikan II: Zieliński - Patos, Bazak, ski, Piusiński - Paweł Siatkowski, Czeczko.
Jankowski, Grzejszczak - Zabost, DeWólka Lesiewska, 20 września. Śro
midowicz, Myczka - Grochowski, Do- dowy pojedynek 3. rundy Pucharu Polski
mińczak, Zawadzki (50 Konieczny).
w OZPN Skierniewice pokaz.al, jak wielkie
Podopieczni trenera Zbigniewa Za- różnice klas prezentują czołowy zespół ligi
jąca zainkasowali pierwszy punkt w
swoim życiu ...
• UNIA Skierniewice - WIDOK II
Skierniewice 2:2
• SOBPOL Konopnica - HURAGAN
• WIDOK I Skierniewice - JUVE- Bobrowniki 1:2 (0:1)
NIA Wysokienice 1:1
O:l-KrzysztofPapuga(l5), 1:2-Jaro• MAZOVIA I Rawa Mazowiecka sław Plichta (55).
- MAZOVIA II Rawa Mazowiecka 4:1
Pelikan II: Nowogórski- Konieczny, SzaPauza: STYL Michowice.
leniec, Paliwoda (46 Grzanka), Gala - PapuI. Widok I Skierniewice {I)
6 13 20:4 ga, Plichta, Rachubiński, Mrówka- Pińkow
2. Mazovia I Rawa Maz. (2)
5 12 28:3 ski, Kowalik. Żółta kartka: Zbigniew Ko3. Pelikan I Łowicz (3)
4 12 24:1 nieczny (Huragan).
4. Juvenia Wysokienice (4)
5 IO 10:5
Konopnica, 20 września. Już w 2. mi5. LZS Regnów (5)
4 7 7:3 nucie Huragan powinien prowadzić, ale To6.UniaSkierniewice(6)
5 7 6:14 masz Mrówka po rajdzie od połowy bo7. Mazovia II Rawa Maz. (7)
5 6 5: 18 iska jedynie ... podał piłkę do bramkarza.
8. Widok Il Skierniewice (9) 6 4 4: 12 Później kolejnych okazji seryjnie nie potra9. Styl Michowice (8)
4 3 1:8 fili wykorzystać napastnicy Bobrownik IO. Jutrzenka Mokra Pr. (9)
6 3 2: 16 Łukasz Kowalik (przynajmniej cztery sy11. Pelikan II Łowicz (11)
S 1 1:24 tuacje stuprocentowe) i Marcin Pińkow
Paweł A. Do!i1iski ski. Już w 15. minucie bramkę w „swoim

RADmX

-OFERUJEMY:

Piłka nożna

•

Wpucharze bez niespodzianek

Skierniewice przełożono
1. Pelikan Łowicz (1)
3 9 12:2
3 4 15:9
2. Huragan Bobrowniki (2)
2 4 7:4
3. Unia Skierniewice (3)
4. Widok Skierniewice (4)
2 3 7:4
2 3 2:4
5. Mazovia Rawa Maz. (5)
6. Białka Biała Rawska (6)
4 o 3:22
LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY:
Zaległy mecz 4. kolejki:
• UNIA Skierniewice - JUVENIA
Wysokienice 0:1
6. kolejka:
• PELIKAN I Łowicz - JUTRZENKA Mokra Prawa 6:0 (2:0); br.: Konrad Bolimowski ( 14), Jędrachowicz (24),
Mateusz Dur (35), Kacper Woliński (52),
Maciej Rybus (54) i Tomasz Wasilewski (50).
Pelikan I: Kocemba (53 Gańczak) Drzewie, Wasilewski, Dur, Mrozowicz
(35 Zieliński) - Doroba, Jędrachowicz
(46 Feltynowski), Gawinek - Woliński,
Rybus, Bolimowski.
Nierówne boczne boisko boczne Pelikana na pewno nie było sprzymierzeń
cem gospodarzy, którym nic nie przeszkodziło z odniesieniem kolejnego

Centrum Szkół Prywatnych

- technik obsługi ruchu turystycznego (2 letnie)
Sekretariat czynny w środy i czwartki

SPORT

· transport · serwis

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!
PUNKT INFORMACYJNY - Łowicz, ul. 3 Maja 9
l-332

Maurzyce 48

BBO

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

_:·

PPHU „TRANS-KOM"
oferuje do

I

l •

/

• węgiel kostka - 400 zł/t
• węgiel orzech - 380 zł/t
• miał węglowy - 250 zł/t
• koks - 430 zł/t

r.

','J
"!i

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

„y

w godz. 9.00...t'!i.00
,

-.

,,

d

!/,/./

~

~-

·

,!'i~
//'

/

... szansa
dla Ciebie

sprzedaży:

PŁYTA, KARTON1gipsJ
4,75 zł/m 2

OOSTAWAlXJKI..IENTA!SPRZEDAŻNAR4TY!

~Nawozy ~Węgiel ~ Koks
~ Miał ~ Mat. Budowli;tne

NAJNIŻSZE CENY!
Stryków, ul. Rolnicza 6A tel. 719-93-63164

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

~

;ł

Punkt

sprzedaży:

Łowicz, ul. Armii Krajowej 148, tel. 837-96-10
R-1187
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Piłka nożna-

6. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

SPORT

•

SPORT
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NIEWIELE ZABRAKtO DO REMISU
•PELIKAN Łowicz- LKS-PTAK
1:2 (0:2)
i :2 - Marcin Grzywacz (85).
Pelikan: Chrząszcz - Wróbel (40 StoJarczyk), Gąsecki, Brzózka (70 Wójcik),
Olaczek - M. Plichta, J.Tatliński, Siatkowski (46 Chlebny), K . Tatlińs~i (53
. Zwierz) - Rembowski, Grzywacz.
Żółte kartki: Sebastian Stolarczyk.
. Łowicz, 23 września. Tylko jedno
bramkową porażką zakończyło się spotkanie podopiecznych trenera Stanisława Nezdropy z piłkarzami ŁKS-Ptak
Łódź. A niewiele brakowało by łowi czanie w ostatnich minutach meczu doprowadzili do remisu i urwali punkty zbyt
pewnym siebie łodzianom.
Od pierwszego gwizdka sędziego inicjatywę na boisku przejęli goście, którzy
co chwila gościli na przedpolu bramki Dariusza Chrząszcza. I tylko dzięki udanej interwencji łowickiego golkipera „Pelikanowcy" w pierwszym kwadransie gry
nie stracili gola. Sami natomiast zagrozili
bramce gości dopiero w 18. minucie gry,
kiedy to po strzale z rzutu wolnego, wykonywanego z ponad 20 metrów przez
Marcina Grzywacza, bramkarz łodzian
wybił piłkę na rzut rożny.
Siedem minut później łodzianie zagrali
jednak już skutecznie. Trzeba jednak
zaznaczyć, że pomogli im w tym obrońcy
Łódź

Piłka nożna-

łowickiego Pelikana. Piłka zagrana przez

łódzkiego piłkarza

z lewej strony boiska w pole karne minęła kilku z nich i
dotarła do nieobstawionego, stojącego 6
metrów od bramki Chrząszcza napastnika ŁKS-u . Nie pozostało mu nic inne• go jak skierować ją do siatki. W 32. minucie łowiczanie mogli doprowadzić do
wyrównania. Po ładnej akcji Grzywacz
·Michał Plichta- Grzywacz, ten ostatni znalazł się kilka metrów od bramki
rywala. Nie utrzymał jednak równowagi, przewracając się na murawę. I zamiast strzału w kierunku bramki goście
wyekspediowali ją w pole.
W dalszej części gry nic specjalnego
się nie działo. Wydało się, że nie padnie
już żaden gol w pierwszej odsłonie tego
meczu. Jednak na dwie minuty przed
przerwą goście po raz drugi pokonali
Chrząszcza. I w tym przypadku nie bez
winy była linia obronna gospodarzy,
która pozostawiła bez obstawy w środ
ku pola łódzkiego piłkarza. Po podaniu
od partnera znalazł się on sam przed ło
wickim bramkarzem i pewnym strzałem
z kilku metrów umieścił on futbolówkę
w łowickiej bramce po raz drugi.
Pierwsze minuty drugiej części gry
ponownie należały do łodzian. Nie potrafili oni jednak już ani razu, mimo dogodnych okazji, pokonać bardzo dobrze

interweniującego Chrząszcza. Podopieczni trenera Nezdropy dopiero w
70. minucie jakby się trochę przebudzili. Jako pierwszy niebezpiecznie strzelał Łukasz Chlebny. Jednak piłka po
jego uderzeniu, ocierając się o głowy łódz
kich obrońców, wyszła na róg. Dziesięć
minut później ponownie Chlebny szarżował na bramkę gości. Tym razem odważnym wybiegiem zażegnał niebezpieczeństwo golkiper gości. Kontaktową
bramkę łowiczanie strzelają w 85. minucie gry. Jej autorem był Grzywacz, który pokonał bramkarza gości płaskim
strzałem z 18 metrów.Na minutę przed
końcowym gwizdkiem sędziego mogła
paść wyrównująca bramka. Po rzucie
rożnym na bramkę strzelał Tomasz
Rembowski. Piłka wypadła z rąk
bramkarza i zmierzał do bramki. Jednak
zdążył on naprawić swój błąd, chwytając piłkę tuż przed linią bramkową. W
rewanżu łodzianie przeprowadzili atak
zakończony strzałem w poprzeczkę.
I była to ostatnia akcja tego spotkania.
Szkoda, że łowiczanie nie wykorzystali tej ostatniej szansy, bo była okazja
„utrzeć nosa" zbyt pewnemu zespoło
wi łódzkiemu. Porażka jednak z takim
zespołem ujmy podopiecznym trenera
Nezdropy nie przynosi.
Sławomir

Karmelita

6. kolejka wojewódzkiej ligi juniorów młodszych

Zrewanżowali się

za przegraną
starszych kolegów_

• PELIKAN Łowicz - LKS Łódź
2:1 (0:0)
1: ! -Szymon Wójcik (53), 2: I -Grzegorz Cipifiski (62).
Pelikan: Jędrzejewski- Knera, Słup
ski, Wójcjk , Morawski - Godos (66
Kocemba), Golis, Cipiński (71 Przyżycki), Sebastian Zwierz (76 Grzegorek) - Kutkowski (79 Kamiński), Norbert Zwierz (55 Kacprowski).
Łowicz, 23 września. Cenne i w pełni zasłużone zwycięstwo odnieśli podopieczni trenera Artura Balika nad piłkarzami łódzkiego ŁKS-u, pokonując

rywali 2: 1. Choć jako pierwsi gola strzelili rywale potrafili oni rozstrzygnąć ten
mecz ńa swoją korzyść. Zrewanżowali
się oni tym samym za porażkę starszych
kolegów w takim samym stosunku.
Po pierwszych minutach gry wydawało się, że łowiczanie powinni ten mecz
zakończyć swoim zwycięstwem. I tak
też się stało, lecz nie przyszło ono ła
two. Jako pierwsi groźniej zaatakowali
łowiczanie. W 12. minucie gry nie się-

gnął,

wrzuconej w pole karne piłki przez
Norberta Zwierza. W 23. minucie ład
ny strzał z wolnego z ponad 30 metrów
oddał Szymon Wójcik, jednak bramkarz
gości wyłapał go. Siedem minut później
„Pelikanowcy" mieli najlepszą okazję w
tej części gry. Po dokładnym podaniu
Grzegorza Cipińskiego sam przed
bramkarzem znalazł się Kutkowski. Przerzucał on piłkę nad golkiperem gości, który z wielkim trudem jednak ją wybił.
Goście tylko raz w pierwszej poło
wie meczu zagrozili bramce Mariusza
Jędrzejewskiego. W 31. minucie z
wielkimi kłopotami sparował on piłkę
na róg po strzale z 16 metrów łódzkiego
zawodnika. Podopieczni trenera Balika
przed przerwąjeszcze raz groźnie strzelali, ale bez efektu bramkowego.W drugiej
części inicjatywa Qadal należała do „Pelikanowców",jednakjako pierwsi gola strzelili goście . WS 1. minucie ich piłkarz znalazł się sam na sam z Jędrzejewskim. Piłka po jego strzale trafiła w lewy słupek i
wpadła do bramki łowickiego zespołu.

--------------sk_o_k_w_dal_k-ob-i e_t,_g_odz_.1_2_.3_0:-b-ie_g_na _l_5_00

Łowicki
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. lnJ ormator sportowy
Czwartek. 28 września:
• 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła Il 3; Powiatowa Licealiada Szkolna w drużynowej lekkiej atletyce: dziewczęta - 1OO m, 400 m, 800 m, skok w dal,
kula(4 kg) i sztafeta 4x 1oo·m; chłopcy - IOO
m, 400 m, I 500 m, skok w dal, kula (6 kg)
i sztafeta4xl00 m.
Sobota, 30 wrześniai
• I I.OO - Lasek Miejski w Łowiczu;
4. Zawody ,,Zakończenia sezonu" w miniduathlonie;
Niedziela, 1 października:
• 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Zrzeszenia LZS i Mieszkańców Wsi
Powiatu Łowickiego; godz. ! I.OO: otwarcie
Igrzyska, godz. l l .20:bieg na IOO m kobiet,
pchnięcie kulą kobiet, skok w dal mężczyzn,
godz. 11.30: bieg na l OO m mężczyzn, rzut
lotką do tarczy kobiet i mężczyzn, godz.
11.40: bieg na 400 m kobiet, godz. ! I.SO:
bieg na 400 m mężczyzn, godz. 12.1O: bieg
na 800 m kobiet, pchnięcie kulą mężczyzn, ·
.~

m mężczyzn, godz. 12.4S: bieg sztafetowy
4x I OO m kobiet, podnoszenie odważnika
mężczyzn, godz. 13.00: bieg sztafetowy
4x400m mężczyzn, godz. 13. IO: przeciąga-

rue1iny,goc1z.14.2o:finałprzeciąganialiny,

godz. 15.30: zakończenie Igrzysk;
• 11.15 - stadion Pelikana w Łowiczu,
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz 11. kolejki
ITI li!?i piłki nożnei· Pelikan Łowicz
~
~·
Okęcie Warszawa;
• 13.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła Il 3; mecz finałowy Twnieju
Piłki Nożnej o Puchar Starosty Łowickiego:
GminaŁowicz - Gmina Nieborów;
Poniedzialek. 2 października:
• 18.00-ŁOK, ul. Pijarska 1; spotkanie
kibiców z trenerem (P.Kuszłyk) i zawodnikami(S.Gula, T.Augustyniak)RfSWidzew

Łódź;

Czwartek. 5 października:
e 18.00 . Pub „Batman" w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II l; 1. Twniej Grand Prix
Łowicza w dartsie.
OSiRŁowicz zaprasza:
zajęcia taekwon-do: wtorek. 17.00-19.00
i sobota· 12.00-14.00.
(p)
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KALEjdoskop
piłkARski
•KLASAA:
Grupa II (południowa):
5. kolejka: Vagat Domaniewice Surfpol Wołucza 2:1, LZS Regnów Masters Nowy Kawęczyn I :2(O:1), Juvenia Wysokien1ce - Sokół Księża Wola
5:0, Pogoń Godzianów - Wołania Wola
Pękoszewska 4:0 (1 :O), Orlęta Cielądz
- Błękitni Dzierzgów 3:1.
1. Vagat Domaniewice (1)
5 15 18:5
2. Pogoń Godzianów (3)
5 IO 13:12
3. Masters Nowy Kawęczyn (6)5 9 6:9
4. Surfpol Wołucza (2) ·
4 7 10:7
5. Juvenia Wysokienice (8)
5 7 9:6
6. Orlęta Cielądz (7)
5 7 14:12
7. Błękitni Dzierzgów (4)
5 6 11:9
8.LZSRegnów(5)
5 6 11:12
9. Wołania Wola Pęk. (9)
5 3 7: 13
IO. Sokół Ksil(ża Wola (IO) 4 O 3:17
KLASAB:
Grupa I:
5. kolejka: Trans Święte ·Rawka Jasionna 7:2, Laguna SłoQ1ków- Witonia
Osiek 1:8, Meblornax Zielkowice- RTS
Gągolin 1:2, Dar Placencja • Macovia II
Maków 3:0. Pauza: Abex Strzelcew.
1. RTS Gągolin (3)
5 12 12:6
2.AbexStrzelcew(l)
4 10 11:0
3. Dar Placencja (4)
5· 10 14:9
4. Macovia II Maków (2)
5 9 15:8
5. Trans Święte (5)
4 9 Il :5
6. Witonia Osiek (7)
4 4 12:8
7. Meblomax Zielkowice (6)
4 3 8:9
8. Rawka Jasionna (8)
5 J 6: 19
9. Laguna Słomków (9)
4 O 3:28
· Grupa U:
5. kolejka: LZS Grabice - Sorento
Kamion 1:2, Jutrzenka Drzewce - GKS
Głuchów O: I, Wulkan Wólka Lesiewska
- Styl Michowice 5:0, Iskra Dobropasz
Babsk - Sokół Il Księża Wola nie odbył
się - Sokół II wycofał się z rozgrywek ..
Pauza: Manhatan Nowy Dwór.
1. Styl Michowice (I)
5 12 16:13
2. Wulkan Wólka Lesiewska (2)3 9 14:3
3. GKS Głuchów (4)
4 9 18:7
4. Sorento Kamion (5)
5 1 13:15

nowy

ŁOWICZANIN

5. Iskra Doqropasz Babsk (3)
4 7 8: IO
6. Jutrzenka Drzewce (6)
3 O 2:6
7.ManhatanNowyDwór(7)
3 O 6:12
8. LZS Grabice (8)
3 O 5:19
• LIGA ·woJEWÓDZKA JUNIORÓW STARSZYCH:
6. kolejka: Orzeł Łódź - RKS Radomsko 3 :O, Piotrcovia-Ptak Piotr.ków·
Trybunalski - Widzew Łódź 0:2, Start
Łódź- Pogoń Zduńska Wola 3:2, WKS
Wieluń - GKS Bełchatów 0:2, UKS
Vena Łódź - ChKS Łódź 0:5, Włók
niarz Trzy Korony Pabianice - MKS
Kutno 6:0, Pelikan Łowicz - ŁKS·
Ptak Łódź 1:2.
I. GKS Bełchatów (I)
6 15 18:3
2. ŁKS-Ptak Łódź (2)
5 15 15:8
3. ChKS Łódź (3)
6 14 20:2
4. Widzew Łódź (4)
6 14 12:3
5. Pelikan Łowicz (5)
, 6 10 16:12
6. Włókniarz Pabianice (8) 6 9 15: 11
7. UKSVenaŁódź(6)
6 9 13:12
8. WKS Wieluń (7)
5 7 7:6
9. Start Łódź (IO)
6 7 11:16
l O. Pogoń Zduńska Wola (9) 6 5 9: 16
ll.OrzełŁódź(l3)
6 4 9:17
12. Piotrcovia-Ptak (11)
6 4 7:21
13. MKS Kutno (12)
6 3 9:22
14. RKS Radomsko (14)
6 O 6:25
• LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW MŁODSZYCH:
6. kolejka: Orzeł Łódź- RKS Radomsko 2:2, Ceramika Opoczno - Widzew
Łódź 3:2, Start Łódź- Unia Skierniewice 3:0 (w.o.), Mazovia Rawa Mazowiecka - GKS Bełchatów 3:0, Włókniarz
Łódź - ChKS Łódź 0:4, Łodzianka Łódi
- Górnik Łęczyca 4:0, Pelikan Łowicz
- LKS Łódź 2:1 (0:0).
l. Łodzianka Łódź (2)
6 16 17:8
2. Widzew Łódź (1)
6 15 22:4
3. GKS Bełchatów (3)
6 12 15:12
4. Pelikan Łowicz (5)
6 11 13:6
5.ChKSŁódź(6)
6 li 11:7
6. Ceramika Opoczno (9) 6 9 13:13
7. ŁKS Łódź (4)
6 8 13:6
8. Orzeł Łódź (7)
6 8 14:8
9.RKSRadomsko(8)
6 8 13:12
IO. Start Łódź (IO)
6 8 9:9
11. Mazovia Rawa Maz. ( 11) 6 8 8:8
12. Górnik Łęczyca (12)
6 7 13:14
13. Włókniarz Łódź (13)
6 O 2:23
14. Unia Skierniewice (14) 6 O 4:30

Odpowiedź gospodarzy była niemalże
natychmiastowa. Dwie minuty później
było 1:1. Wszystko za sprawą Wójcika,
który popisał się bardzo ładnym strza-.
łem z rzutu wolnego z odległości 18 metrów. Łodzianie nie chcieli być dłużni i w
rewanźu trafili w poprzeczkę.
Rozstrzygnięcie spotkania nastąpiło w
62. minucie gry. Po podaniu na wolne pole
Tomasza Kacprowskiego, ładnym i
Paweł A. Doliński
skutecznym uderzeniem z 11 metrów
popisał się najmłodszy zawodnik łowic
kiego zespołu - Cipiński. Strzałem tym
Piłka nożna - 5. kolejka klasy A, I grupa
ustalił on końcowy wynik meczu. Choć
goście próbowali, to nie byli już w stanie
zagrozić skutecznie bramce Jędrzejew
skiego. Łowiczanis: natomiast mogli jeszcze podwyższyć rozmiary zwycięstwa,
• ZRYW Wygoda - OM-VICTO- wadzki i Mariusz Zawadzki.
jednak strzały Błażeja Golisa i Kac- RIA Bielawy 3:0 (0:0)
Piłkarzom Kopernika udało się znoprowskiego były nieskuteczne.
I :O - Radosław Lenarczyk (55), 2:0 - wu wygrać na własnym boisku ... PierwCieszy zwycięstwo i postawa podBogdan Ledzion (70), 3:0 - Krzysztof szą bramkę zdobył 42-letni Jerzy Laopiecznych trenera Balika, którzy poŚnieguła (83).
chowicz.
kazali, że w piłkę potrafią grać i zwyZryw:
Maciej
Ledzion
Krzysztof
• NAPRZÓD Jamno - ISKRA Bocięstw będzie na pewno więcej.
Wieczorek,
Więcek, Lenarczyk, Mariusz limów 2:2 (2:0); br.: Jan Pawlata i DaSławomir Karmelita
Stolarczyk - Arkadiusz Stolarczyk (85 riusz Pytkowski - Piotr Kusy 2.
~P.-ilk_a_n_oz-.n-a---!.-~l-li_u_r,_n_ie_1}_k_la_s_y~ Pabian), Morteczka (46 Wysocki), ŻaNaprzód wygrywał już 2:0, ale „szalejący"
Piotr Kusy w drugiej połowie
Kuchar w Piłce Nożnej
łoba, Janusz - Dariusz Wieczorek (46
zapewnił Iskrze choć jeden punkt.
Śnieguła); Bogdan Ledzion.
szaę~iwe
piłkarzy
Zryw wygrywając w meczu na szczy- 1.ZrywWygoda(l)
5 15 24:3
cie z OM-Victorią 3:0 odskoczył już na 2. Naprzód Jamno (3)
5 8 I0:7
siedem punktów przewagi nad drugim 3. OM-Victoria Bielawy (2)
5 7 I0:9
zespołem (właśnie z Bielaw). Kolejny
4.AstraZduny(4)
5 7 8:7
23
Kutno,
września. Po raz drugi duży krok Wygody do Skierniewickiej 5. Victoria Zabostów
(5)
5 7 IO: IO
Kutno okazało się szczęśliwe dla pod- Klasy Okręgowej.
6.
Iskra
Bolimów
(7)
5
7 7: 15
opiecznych trenera Mirosława Fiut• VICTORIA Zabostów Duży - 7. Kopernik Kiernozia (9)
5 6 8:7
kowskiego . Pierwszy sukces łowicza5 6 &:IO
nie odnieśli uczestnicząc w turnieju ha- ASTRA Zduny 3 :3 (1 : 3); br.: Jarosław . 8. Olimpia Niedźwiada(6)
9. Start Złaków Bor. (8)
!owym, natomiast drugie na boisku tra- Nowak, Łukasz Piorun i samobójcza.
5 5 8: 12
wiastym, zwyciężając turniej, w którym
5 3 5:17
Victoria co prawda przegrywał do prze- IO. Płomień Piotrowice (IO)
uczestniczyło 8 zespołów.
rwy I:3, ale w drugiej połowie podopieczZe względu na 1. Igrzyska Zrzeszenia
w pierwszej fazie rozgrywek gra to- ni prezesa Jana Cywińskiego i trener- LZS i Mieszkańców Wsi, które się będą
czyła się w grupach, a łowiczanom przy- ki Zofii Kucharskiej odrobili te straty. odbywały na stadionie OSiR w Łowiczu
szło się zmierzyć z rówieśnikami Unii
• PŁOMIEŃ Piotrowice - OLIM- w niedzielę I października, zaplanowana
sk· · · M
G
· 1· d
PIA Niedźwiada 3:2 (2:1)·, br.: Janusz na ten termin 6. Kolejka klasy A została
iemtewtce, azura ostynm
ru- Kosiorek i Paweł Gładki.
przeniesiona na 29 października. W 7.
giego zespołu gospodarzy.
W pierwszej grze eliminacyjnej piłkaPłomień co prawda w tym sezonie nie kolejce klasy A, która rozgrywana będzie
rze trenera Fiutkowskiego bez więk- spisuje się zbyt dobrze, ale tym razem w niedzielę 8 października zagrają natoszych problemów (4:0) pokonali MKS gospodarzom udało się zebrać skład i miast: godz. I I .OO: Victoria Zabostów II Kutno (bramki: Jakub Kaźmier- Płomień ostatecznie wygrał.
Kopernik, Naprzód - OM-Victoria Bielaczak 2, Jakub Papuga i Rafał Mi•KOPERNIK Kiernozia -START wy, godz. 15.00: Zryw - Start, Płomień kulski), będąc zespołem lepszym pod Złaków Borowy 5:0 (2:0); br. : Damian Astra i Olimpia - Iskra.
każdym względem.
dok. na str. 29 Żurek 2, Jerzy Lachowicz, Tomasi ZaPaweł A. Doliliski

Zryw wygrał po raz piąty

Kutno
dla
Pelikana roanik 1987

nowy

ł.OWIC2'ANIN
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Piłka nożna
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- 12. kolejka IV ligi

NIE JEST DOBRZE W HURAGANIE •••
• HURAGAN Bobrowniki - JUTRZENKA Warta2:4(1:1)
I :O - Jarosław Plichta (22), I: I - Wło
dzimierz Dzieran (36), 2: I - Tomasz
Mrówka (52), 2:2 - Włodzimierz Dzieran (65), 2:3 - Mirosław Mielczarek (77),
2:4 - Jakub Dzwonkowski.
Huragan: Wudkiewicz - Gala, Szaleniec, Paliwoda, Rachubiński (46 Lesiak)
- Papuga, Plichta, Krzysztof Durka (46
Mrówka), Kowalik - Grzegorz Durka,
Pińkowski.

Jutrzenka: Majewski - Budziak, Kamola, Pustelnik. Utecht - Brzęczkowski
(46 Dzwonkowski), Wróbel, Dzieran,
Ozimek(61 Sajda)- Mielczarek, Sowała
(86 Kotłowski).
Sędziowali: Miłosz Siuda jako głów
ny oraz Paweł Pskit i Andrzej Wawrzyniak (Łódź). Żółte kartki: Marcin Piń
kowski, Piotr Paliwoda i Waldemar Szaleniec - Huragan oraz Waldemar Pustelnik i Piotr Sajda - Jutrzenka. Czerwona
kartka: Arkadiusz Gała (Huragan) - 82
minuta, za faul bez piłki. Widzów: I OO
Łowicz, 23 września. Kolejny raz
zawiedli swoich nielicznych kibiców
zawodnicy Huraganu przegrywając
mecz z beniaminkiem rozgrywek z Warty. Goście wygrali zasłużenie, ponieważ
mieli dużo więcej sytuacji strzeleckich,
przez cały mecz przeważali, a gospodarze ograniczali się do kontrataków, które dały efekt dwóch goli. Miejscowi zaczęli bardzo odważnie i już w 6. minucie

Piłka nożna

mogli objąć prowadzenie po strzale
Krzysztofa Durki z rzutu wolnego,
po którym piłka minęła mur, ale bramkarz był dobrze ustawiony i nie udało
się. Następnie inicjatywę przejęli zawodnicy Jutrzenki, którzy stworzyli kilka
groźnych sytuacji. W 7. minucie bardzo
groźne uderzenie oddał Władysław
Mielczarek, ale dobrze interweniował
Bernard Wudkiewicz. Minutę póź
niej ponownie nasz bramkarz uratował
swoją drużynę przed stratą bramki. Tym
razem w pole karne wszedł i niebezpiecznie strzelił Włodzimierz Dzieran.
Po jednym z ataków Huragan wyprowadził dobrą kontrę, Marcin Pińkow
ski dośrodkował z prawej strony , Jarosław Plichta zdołał uprzedzić Antoniego Majewskiego i umieścił piłę
w siatce. Zaskoczeni goście ruszyli do
boju i wyrównali już w 36. minucie.
Strzelcem bramki był bardzo dobrze grający w tym meczu Dzieran, który z szesnastu metrów, oddał płaski strzał, piłka
skozłowała i zaskoczyła Wudkiewicza.
Drugą połowę nasi również zaczęli bardzo ambitnie. W 46. minucie Krzysztof
Papuga został sfaulowany przez Waldemara Pustelnika, kiedy wychodził
na czystą pozycję. Ku zdziwieniu
wszystkich, sędzia ukarał go tylko żó
łtą kartką. W 52. Łukasz Kowalik dograł z lewego skrzydła do zamykającego
akcje Tomasza Mrówki, który uderzył
z woleja i bramkarz nie miał żadnych

- 12. kolejka IV ligi

Stasiak poplynql Wartq
Warta Sieradz

podtrzymała zwycię

na własnym boisku
razem faworyzowanego
Stasiaka Bak-Pol Gomunice 3: l. Wykorzystała to Ceramika, która ma już pięć
punktów przewagi nad najgroźniejszy
mi rywalami.
12. kolejka IV ligi:
• WARTA Sieradz - STASIAK
BAKPOL Gomunice 3:1 (1 :1)
1:0 - Piotr Żuchowski (11, karny), 1:1 Wiśniewski (14, kamy), 2:1 - Michał Ło
chowski (63), ~:I - Grzegorz Będkowski
(87). Czerwona kartka: Mirosław Stasiak (Stasiak)- 67, za podważanie decyzji sędziowskich.
• START Łódź - BZURA Ozorków
0:0
• WOY Bukowiec Opoczyński MKP Zgierz 1:1 (1:0)
I :O - Krzysztof Gołdyn (32, karny),
I: I - Rafał Kołodziejski (65).
• MKS Kutno - GÓRNIK Łęczyca
2:1 (0:1)
O: I - Daniel Banasik (7), l: I - Michał
Rosiak (80), 2: I - Michał Rosiak (84).
• CERAMIKA Paradyż - GKS II
Bełchatów 2:1 (1:1)
ską serię zwycięstw

O: I - Strzelczyk (7), I: I - Zbigniew

szans. Szkoda, że po tej bramce„Bobry"
szybko wyrównać gościom.
Bramka padła w 56. minucie, a zdobyłją
ponownie Dzieran, który z dziesięciu
metrów dobił piłkę odbitą od obroń
ców. Ostatnie pół godziny meczu to
znaczna przewaga Jutrzenki. Goście
zagrozili naszej bramce w 61. minucie,
kiedy to futbolówka po uderzeniu gło
wą Mielczarka przeszła nad poprzeczką, a w 70. minuCie ten sam zawodnik
trafił w słupek. Ale w 77. minucie nie
mieliśmy już tyle szczęścia. Piotr Paliwoda wybił głową piłkę wprost pod
nogi Mielczarka, a ten mając dużo czasu, technicznym strzałem pokonał Wudkiewicza. Mielczarek jeszcze raz sprawdził formę naszego golkipera w 83. minucie, gdy mocno uderzył z dwudziestu
metrów, ale broniący trener Huraganu interweniował końcami palców. Jednak w
87. minucie musiał skapitulować po
strzale z szesnastu metrów Piotra Sajdy i było już 2:4. W 89. minucie ponownie słupek uratował miejscowych przed
utratą gola, a strzelcem był znów Mielczarek.
W drużynie Huraganu zabrakło zaangażowania i sił w końcówce spotkania.
To już nie pierwszy mecz, kiedy o koń
cowym wyniku zadecydowało ostatnie
piętnaście minut. Czy sprawdzi się hasło z trybun - „okręgówa pewna" - zobaczymy, ale oby kibice nie mieli racji ...
Zbigniew Łaziński
pozwoliły

13. kolejko IV ligi:
Czy „trzynastka" przyniesie Huraganowi szczęście, czy pecha ... Zespół
prowadzony przez trenera Bernarda
Wudkiewicza wystąpi tym razem w
13. kolejce łódzkiej grupy IV ligi w Brzezinach przeciwko Startowł, a mecz ten
odbędzie się w niedzielę o godz. 15.00.
W innych meczach 13. kolejki IV ligi
(w weekend 30 września - I październi
ka 2000) zagrają: Jutrzenka Warta- Warta
Sieradz, Warta Działoszyn - Pogoń
Zduńska Wola, Pogoń Rogów - Stal
Głowno, Mazovia Rawa Mazowiecka Włókniarz Trzy Korony Pabianice,
GKS II Bełchatów - Widzew II Łódź,
Górnik Łęczyca - Ceramika Paradyż,
MKP Zgierz - MKS Kutno, Bzura
Ozorków - WOY Bukowiec i Stasiak
(p)
Bakpol Gomunice· Start Łódź

Wojtaszek (32), 2: I - Adrian Szczepanik (52).
• WIDZEW II Łódź - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 1:1 (0:0)
I :O - Mariusz Gajek (48), I: I - Marcin Kosela (62)
•WŁÓKNIARZ TRZY KORONY
Pabianice - POGOŃ Rogów 6:1 (4:0)
I :O - Krzysztof Lechowski (7), 2:0 Mariusz Sokołowski (15), 3:0-Mariusz
Sokołowski (25), 4:0 - Michał Filipiak
(44), 4: I - Michał Jakubiec (60), 5: I Krzysztof Lechowski (63), 6: 1 •
Krzysztof Lechowski (78).
• STAL Głowno - WARTA Działo
szyn 4:0 (2:0)
I :O - Wiktor Wiśniewski 35), 2:0 Bolimów
Wiktor Wiśniewski (45), 3:0 - Walaszek
(82), 4:0 - Wiktor Wiśniewski (88).
•POGOŃ Zduńska Wola - START
Brzeziny 3:1 (1:1)
l :O - Krata (18), I: 1 - Marcin Werłoś
Zakończyła się pierwsza jesienna run(35), 2: I - Krata (67), 3: 1 - Sylwester
da Ligi piątek piłkarskich w gminie BoliJarzębowski (78).
mów. Runda odbywała się pod patrona• HURAGAN Bobrowniki - JU- tem LZS Bolimów i GOKSiR Bolimów.
TRZENKA Warta2:4(1:1)
W rozgrywkach wzięły udział 4 druPaweł A. Doliński
żyny, bezapelacyjnie najlepsza okazała
się drużyna z Łasiecznik. Najlepsi strzel26:9 5 12 10:3
18
36:12 1().().2 7
12 li
1. Ceramika Paradyż (1)
to Marek Kunat (Łasieczniki) zdobywcy
17:1 6 10 9:8
15
S-1-2 5
26:9
11 2i
2. Stasiak Gomunice (2)
6 10:13 ca 7 bramek oraz Przemysław Wolentar19:5 5
19
29:18 8-1-3 7
3. Widzew li Łódź (3)
12 2i
ski (Kęszyce) zdobywca 5 bramek.
5:9 7 16 19:7
3
28:16 7-1-4 4
4. Stal Głowno (5)
12 2'2
Ostateczne wyniki rundy jesiennej
4 7:14
21:4 6
18
28:18 7-1-4
6
5. Warta Sieradz (4)
12 2'2
9 8:7 przedstawiają się następująco:
15:10 5
11
23:17 6-2-4 7
6. Pogoń Zduńska Wola (9)
12 al
l. Łasieczniki· 3 gry· 9-0 ptk:- 14-5 bramki
5 7:12
16:5 5
15
23:19 5-5-2 7
7. Włókniarz T-K Pabianice (12) 1.?. al
8 8:11
8:6 7
12
2. Kęszyce • 3 gry- 6-3 pik.- 7-3 bramki
16:17 6-2-4
5
12 al
8. Mazovia Rawa Maz. (6)
16:3 7
8 7:5
9
3. Bolimów I - lgry- 3-6 pik. - 7-6 bramki
23:8
5-2-3 4
9. Bzura Ozorków (8)
11 18
9:13 5 10 9:6
4. Bolimów II - 3 gry - 0-9 pik. - 3-17 bramki.
18:19 5-34
8
7
10. StartŁódż(11)
12 18
6 6:17
8:3 7
12
14:20 646
5
Jednak to nie koniec emocji sporto11. Górnik Łęczyca (7)
12 18
8 9:9
8:9 6
9
17:18 5-2-5
6
wych i atrakcji związanych z rundą je12. Start Brzeziny (10)
12 17
3 7:19 sienną piątek piłkarskie~ otóż oficjalne
8:5 7
4
4
19:27 3-1-7
12 13
iJ. GKS li Bełchatów (13)
9 9:16
4 6:10 6
15:26 4-1-7 6
14. Jutrzenka Warta (15)
12 13
jej zakończenie przewidziano na najbliż3 6:10
9 7:14 5
13:24 4-0.a
15. MKS Kutno (19)
7
12 12
szy weekend. 31 września o godzinie
3 3:11
7:4 7
7
10:15 1-7-4 5
16'. MKP Zgierz (16)
12 10
ognisko
3 4:13 16.00 organizatorzy zapowiadają
14:11 6
18:24 3-1.a 6
7
12 10
17 WOY Bukowiec (17)
wspólne dla uczestników i sympatyków
1 10:26
12:9 6
22:35 3-1.a 6
9
18. Pogoń Rogów (14)
12 10
o 5:19 rozgrywek. Natomiast 1 października o
9:7 6
14:26 2-3-7 6
9
19. Warta Działoszyn (18)
12 9
1 3:22 godz. 13.00 na boisko LZS w Bolimowie
6 9:14 5
12:36 2-1·9 7
20. Huragan Bobrowniki (20) 12
7
odb„dzie siP mecz pomiPdzy reprezenta"'
"
"
Po nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, Ilość
meczów, punkty, stosunek bramek, Ilość zwyci9stw, rem/sów I porażek oraz cją Bolimowa, a reprezentacją gminy.
(aj)
ilość meczów, punktów I stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.

pokonując tym

Jesienno rundo piłkarskich
piątek zokońaono

'--~~~~~~~~~~~~~

Nasza ekipa miała okazję spotkać się z JłOlskimi olimpijczykami. Z lewej strony
Agaty Piorun stoi Maria Kwaśniewska-Maleszewska - brązowa medalistka w rzucie
oszczepem na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku (ciekawostkę stanowi fakt,
iż medal otrzyma/a z rąk Adolfa Hitlera}, za nią· Elwira Seroczyńska- wicemistrzyni
olimpijska w biegu łyżwiarskim na 1500 metrów na IO Sqvaw Valley w 1960 r.,
mistrzyni świata w 1962 r.

12. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

Szachiści

z „Piiarskiei" w

Na pewno wspomnienia pozostaną na
cale życie ... Kilkuosobowa grupa ucmiów
Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej
Pokoju - członków Uczniowskiego Klubu
Sportowego ,,PKS" wzięła udziałw odbywającej się na przełomie czerwca i lipca tego
roku 12. Międzynarodowej Parafiadzie
Dzieci i Młodzieży. hnpreza ta odbywała
się na obiektach stołecZA<:j AWF, a wzięło w
niej udział ponad trzy tysiące uczestników.
Łowiczanie do Warszawy wybrali się już
po raz drugi. W poprzednim roku grupa
była znacznie liczniejsza, a teraz w ,,Parafia-

czołówce.„

cizie '2000"wzięła udział tylko dwójka mło
dych szachistów. Agata Piorun w swojej
kategorii wiekowej wywalczyła w turnieju
szachów aktywnych (9 rund, pół godziny
na partię) 7,5 punktu co dało jej II miejsce, a
sukces jej powtórzył w turnieju chłopców
Paweł Wojciechowski.W rywalizacji sportowej brał udział także opiekun łowickiej
grupy- Adam Piorun, który w turnieju opiekunów (powyżej 40 lat) w szachach okazał
się najlepszym, a w turnieju tenisa stołowe
goz.ająłtrzeciemiejsce.

(pad)
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Kutno szczęśliwe dla Pelikana
W drugim spotkaniu napotkali na zdecydowanie większy opór ze strony zespołu z
Gostynina. Mecz ten zakończył się bezbfamkowym remisem, choć okazji strzeleckich łowiczanie mieli kilka. W ostatniej grze
grupowej ,,Pelikaniątka" ponownie byli górą.
Tym razem pokonali są,c;iadów zza ,,miedzy", czyli Unię Skierniewice 3:0. Zdobyte
punkty dały piłkarzom Pelikana pierwsze
miejsce w grupie i awans do ścisłego finału.

W meczu finałowym podopieczni trenera Fiutkowskiego zmierzyli się z pierwszym
zespołem gospodarzy. W regulaminowym
czasie gry spotkanie zakończyło się remisem 0:0. Tak więc o końcowym zwycię
stwie decydowały rzuty karne.
Trzecie miejsce w turnieju zajęła kadra
województwa łódzkiego rocznik 1988, w
której występuje łowiczanin Andrzej
Sławomir Karmelita
Osowski.

Tenis ziemny- turnieje w Gostyninie i Płocku

Przegrał dwa

razy w finale ..•

Łowicki tenisista _ Marcin Dańczak
ostatnio wziął w dwóch turniejach w Gostyninie i w Płocku. W obu dotarł do finałów, ale nie udało musięwnichwygrać.
Gostynin, 16-17 września. W tradycyjnym już Memoriale Mecenasa Wacława
Kujawy rozstawiony z numerem „I" Dań
czak po wolnym losie w pierwszej rundzie
pokonał Piotra Janeckiego (Włocławek) 9: I,
potem Grzegorza Kobucińskiego (Gostynin) 9: I, w półfinale Artura Adamczuka
(Płock) 6:4, 7:5 ażw końcu w finale przegrał
z czyniącym szybko postępy - Marcinem
Jabłońskim (Gostynin) 4:6, 4:6. W ramach

*

23-24 września. Na kortach Petrochemii rozgrywany był tenisowy turniej
,,Pożegnania sezonu", a bardzo dobrze rywalizację rozpoczął Dańczak. Najpierw pokonał Piotra Niedzińskiego (Kutno) 6:2, 6: I,
a potem Remigiusza Kowalowa (Gostynin)
6:3, 6: I, Grzegorza Wasilewicz.a(Włocławek)
6:4, 6: I i podobnie jak tydzień wcześniej w
Gostyninie - w półfinale z Adamczukiem w
trzech setach 5:7, 6:2, 6:3. Także i tym razem powtórzył się finał Dańczak - Jabłoń
ski i znów lepszym okazał się płocczanin,
który wygrał 6:2, I :6, 6:2.
W turnieju tym po raz pierwszy w rymemoriałurozgrywanybyłtakżeturniejju
niorów do lat 14, w którym wziął udział 11- walizacji seniorów wziął udział młody łowi
letni Mikołaj Pietrzak. Mimo, iż łowiczanin czanin - Jan Obrębski, który po bardzo dobył najmłodszym uczestnikiem zawodów brym występie w pierwszej rundzie przeto w rywalizacji dziewięciu zawodników grał jednak z Lopatą(Kutno) 4:6, 2:6.
zająłbardzodobreczwartemiejsce.
Paweł A. Doliński
Płock,
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Widziane z boku
Od lat kilku do ... siedemdziesięciu kilku

Od początku

ukształtowała się czołówka,

która

dyktowała

Lekka atletyka - 19.

tempo 19.

Łowickiego Półmaratonu

Łowicki Półmaraton

Jesieni.

Jesieni

BIEGACZE NIE ZAWIEDLI
Łowicz,

24 września. Już po raz dzie-

więtnasty Łowicz gościł długodystan

sowców na Łowickim Półmaratonie Jesieni. Po raz czwarty przybyli zawodnicy biegali na trasie liczącej 21km97,5 m,
czyli połowę klasycznego maratonu.
Głównym organizatorem tej imprezy był
tradycyjnie Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łowiczu. Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej „Księżak" w Łowi
czu i Urząd Miejski w Łowiczu oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Łowiczu.
Wielki wkład w sprawny przebieg zawodów wnieśli również: Komenda Rejonowa Policji, Ochotnicza Straż Pożarna
w Łowiczu, Koło Krótkofalowców działające przy ŁOK w Łowiczu. studenci
Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu
oraz młodzież i wielu ludzi dobrej woli.
Nie wiem, czy to piękna. słoneczna
pogoda, czy ranga łowickiej imprezy,
przyciągnęła na start rekordową liczbę
biegaczy. Na starcie stanęło ich 225. Licz-

ba ta przerosła nawet najśmielsze oczekiwania organizatorów, którzy spodziewali się najwyżej 180 uczestników.
Ale zacznijmy od samego początku.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał
burmistrz miasta Łowicza Eugeniusz
Furman, a kilka chwil po nim, około
11.20 lekkoatleci rozpoczęli swój bieg. Od
samego startu utworzyła się kilkunastoosobowa grupa biegaczy, która dyktowaia tempo biegu. Z każdym okrążeniem
ktoś odpadał od tej czołówki i ostatecznie na stadion OSiR-u wbiegła trójka zawodników, która na bieżni podzieliła się
miejscami na podium. Najszybciej finiszował lekkoatleta MZKS Kozienice
Andrzej Ofiara, który uzyskał bardzo
dobry czas l :06,05. Tuż za nim. bo ze
stratą zaledwie 1 sekundy, linię mety minął zawodnik z Witebska (Białoruś) Zorisław Gapiejenko. Kilka kolejnych metrów za tą dwójką finiszował zawodnik z

torze łowickiego biegu linię mety minęła
pierwsza kobieta. Okazała się nią laureatka sprzed roku Joanna Gront-

Chmiel

(ŁKS Łódź).

W po raz pierwszy w rozgrywanych
Mistrzostwach Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących najlepszy okazał się Dariusz Jurkowski (Start Impel Wrocław), który z czasem I :22,03
zajął 38. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Najlepszym biegaczem Ziemi Łowie
kiej został Marek Szczepaniak. który uzyskał czas o ponad 13 minut gorszy od tryumfatora biegu.
Klasyfikacja gei1era/11a kobiet:
I. Joanna Gront-Chmiel (ŁKS Łódź)
1:18,45
2. Ewa Fliegert (MLKS Goświnowice)
1:19,10
3. Barbara Krawczyk (Sambrowo)
1:22,15

KlasJ:{lkacja generallla mężc:_rzn:
I. Andrzej Ofiara (MZKS Kozienice)

I :06.05
2. Zorisław Gapiejenko (Witebsk Białoruś) I :06,-06
Płocka Sławomir Kąpiński.
3. Sławomir Kąpiński (Płock)
I :06.11
Ponad dwanaście minut po tryumfa- •
Sławomir Karmelita

W niedzielne przedpołudnie stadion
OSiR w Łowiczu wypełnił się miłośnika
mi lekkiej atletyki. Przedział wiekowy
uczestników chętnych do wzięcia udziału w obu imprezach - 19.Łwickim Półma
ratonie Jesieni i I Małych Biegach Jesieni
o Puchar „Nowego Łowiczanina" był niespotykany - od kilkuletnich przedszkolaków do ponad 70-letnich biegaczy startujących w półmaratonie weteranów.
Ilość zawodników również była imponująca - ponad 220 w półmaratonie i 280
dzieci w Małych Biegach Jesieni.
Po starcie półmaratonu organizatorzy
mieli około godziny na rozegranie 6 biegów. Najmiejsza ze startujących grup
składała się z przedszkolaków i liczyła
14 osób. Dużą cierpliwością wykazali się
. organizatorzy tłmacząc dzieciom, że mają
biegnąć dookoła boiska .po tym czarnym", nie wolno skaracać trasy biegnąc
po murawie boiska. Dzieci dobrze to zrozumiały, jedna z opiekunek tłumaczyła też,
że nie wolno rozpychać się łokciami,
żeby kogoś nie przewrócić, a ten, który
szybko biega, będzie miał okazję wyprzedzić innych na trasie i pierwszy dobiegnie do mety. Niestety tuż po starcie
dwoje dzieci przewóciło się, ale natychmiast wstali i kontynuowali rywalizację.
Niektórzy rodzice zdecydowali się dopingować swoje pociechy do walki biegnąc tuż obok nich na murawie boiska.
W czasie rozrywania kolejnych biegów,
gdy startujących było więcej, przewracających się po starcie było nawet kilka
osób. Całość imprezy udało się jednak
dość sprawnie przeprowadzić, nad
wszystkim czuwał Sławomir Karmelita, jak wspomniał komentator niegdyś
dobry koszykarz i skoczek wzwyż. Nie
udało się niestety uniknąć łez, w grupie
uczniów klas 1-11 dziewczęta płakały, ponieważ nie miały szans w rywalizacji z
chłocami, dla starszych chłopców i
dziewcząt rozgrywano oddzielne biegi.
25 osobowa grupa dzieci z SP w Domaniewicach przyjechała samochodami
z nauczycielami WF Grzegorzem Czajką
i Arkadiuszem Stajudą. Kilkoro dzieci przywiózł też jeden z rodziców - Grzegorz
Marczak. Jak ocenia Czajka impreza była
udana, dzieci chętnie wzięły w niej udział,
chociaż z różnym powodzeniem: Liczy
się start i zaangażowanie młodszych
dzieci - mówi nauczyciel. Tego samego
dnia Mieczysław Szymajda wraz grupą
młodzieży pojechał do Radziejowic, gdzie

w podobnych zawodach uczniowie z
Domaniewic wywalczyli I miejsce. Jedynym mankamentem łowickiej imprezy
był jednoczesny start aż tylu dzieci, co
często kończyło się upadkiem.
Po wręczeniu pucharów i nagród na
bieżnię stadionu zaczęli wbiegać maratończycy, wiąkszość dzieci została na
widowni i kibicowała im. Jak póżniej mówili ten doping bardzo im pomagał w
przyspieszeniu na finiszu. Zwycięzca
Andrzej Ofiara po raz pierwszy startował w łowickim półmaratonie. Jak powiedział, to płaska i szybka trasa, ale
przeszkadzał silny wiatr, więc czas nie
jest najlepszy. Obiecał też, że w przyszłym roku postara się do Łowicza na
20 półmaraton dojechać. Z prawdziwą
niecierpliwością wszyscy oczekiwali na
przybiegających po 2 godzinach zawodników, większość z nich startowała w
konkurencji weteranów. 74-letni Jan Niedżwiecki wyraził nadzieję, że będzie
startował

w biegach do 91 roku życia,
w maratonie w Nowym Yorku spotkał wtedy 90-letniego
Pawła Gotlika, więc sam chciałby biegać przynajmniej rok dłużej. W końców
ce przybiegł Zbigniew Błaszczak z Warszawy, wkrótce po nim Jan Cembrzyń
ski. Został przedstawiony przez spikera jako bardzo barwna postać - nauczyciel niemieckiego z liceum w Sochaczewie, poliglota znający dobrze hebrajski,
uczesnik maratonu w Nowym Jorku, inicjator Maratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, wytrzymały kolarz - 400 km przejechanych jednego dnia na rowerze. Wyjaśnił wszystkim, że to łowicki półmara
ton to jego ostatni start, ponieważ ma
wysokie ciśnienie i musi je „podreguloponieważ startując

wać".

Najlepszemu zawodnikowi z Łowicza
- Markowi Szczepaniakowi kibicowali
mama, tata, żona i 4-letni synek. Wkótce
po starcie doszło do dość zabawnej sytuacji, rodzina pana Marka mierzyła mu
czas na bieżni, aby przed opuszczeniem stadionu podać wynik zawodnikowi, starszy ojciec w garniturze gonił
resztę rodziny biegnąc po bieżni „pod
prąd". Jeden z operatorów amatorów
opowiedział to rodzinie, wyjaśniając, dlaczego tego nie nagrał: To było takie zaskakujące, facet
garniturze na bież
ni, w dodoatku biegnie pod prąd, że wie
pani, szczęka mi opadła...
(mwk)

w

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Frekwencia dopisała
•PRZEDSZKOLAKI (rocznik 1994
i młodsi) - 250 m:
I. Łukasz Łaziński
(SP 7 Łowicz)
2. Patryk Czajka
(Domaniewice)
3. Banachowicz Michalina (Kiernozia)

•KLASY I-il (rocznik 1992-93)
- 300 111:
I. Adrian Walczak
2. Adam Rosiński
3. Kamil Kordialik
4. Angelika Walczak
5. Daniel Sokołowski
6. Mateusz Graczyk

(SP Sobota)
(SP Łyszkowice)
(SP I Łowicz)
(SP Sobota)
(SP Domaniewice)
(SP 4 Łowicz)

•KLASY III-IV (dziewczęta, rocznik

1990-91)-400111.
I. Katarzyna Rej ks (SP Bąków)
1,26
2. Kinga Poczwardowska (SP Szczutowo) 1,27
3. Michalina Płuska (SP Niedźwiada)
1,32
4. Dagmara Wh1czyńska (SP 4 Łowicz)
I ,33
5. Magda Kosiorek (SP Domaniewice)
1,34
6. Justyna Gardener (SP I Łowicz)
1,35

•KLASY JJ/-!V (chłopcy, rocznik 1990-91) 400111.
I. TomaszDymek(SP4Łowicz)
2. Sebastian Wideński (SP Kiernozia)
3. Adrian Kret (SP Bąków)

1,19
1,20
1,21

4. Piotr Makowski (SP Niedźwiada)
5. Tomasz Swiątkowski (SP Bąków)
6. Bartek Czerwiński (Pijarska SP)

• KLASY V-VI
1988-89) - 600 m.

(dziewczęta,

I .Justyna Kosiorek (SP 3 Łowicz)
2. Dagmara Koza (SP Niedźwiada)
3. Katarzyna Siewierska (SP 3 Łowicz)
4. Ania Kapruziak (SP Niedźwiada)
5. Agata Kubiak (SP Niedźwiada)
6. Agnieszka Koza (SP 2 Łowicz)

rocznik
1,56
2,06
2,08
2,09
2,1 O
2, 11

•KLASYV-V/ (chłopcy, rocznik 198889) - 600 m.
I. Adrian Feltynowski (SP 3 Łowicz)
2. Andrzej Osowski (SP 4 Łowicz)
3. Piotr Wasilewski (SP Kiernozia)
4. Tomasz Pietrzak (SP I Łowicz)
5. Artur Kobierecki (SP Kiernozia)
6. Paweł Pietrzak (SP Niedźwiada)

W niektórych biegach startowało po kilkadziesiąt dzieci.

1,22
1,23
1,24

1,49
1,50
1,54
1,55
1,56
1,57

Czasami rodzice finiszowali wraz z dziećmi.
Małych Biegów Jesieni Nowego Łowiczanina.

Na mecie
·

najmłodsi

uczestnicy

•PUNKTACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ.
I. SP 3Łowicz
18
2. SP Niedźwiada
18
3. SP 4 Łowicz
16
4. SP Bąków
13
5. SP Kiernozia
1J
6. SP Sobota
1O
7. SP I Łowicz
8
8. SP 7 Łowicz
7
9. SP Szczutowo
5
SP Łyszkowice
5
l l. SP Domaniewice
4
12. SP 2 Łowicz
l
Puchary dla trzech najlepszych szkól w klasyfikacji drużynowej ufundowała
Pijarska SP
1
•nasza redakcja (SP 1), Powiatowy SZS (SP Niedźwiada) i OSiR Łowicz (SP 4).
Zbigniew Łaziliski

nowy
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Piłka nożna

- 1O. kolejka Ili ligi

•

SPORT

•

DWA MECZE PRZEtOZONE
NICA Kętrzyn 0:1 (0:0)
Ze względu na pucharowe występy NIA Białystok 0:1 (0:1)
O: I - Bogdan Michalewski (62).
O: I - Marcin Danielewicz (38).
Jezioraka Iława i MKS Mława (notabe• ZNICZ Pruszków - ORLEN II
• UNIA Skierniewice - HUTNIK
ne obie drużyny w II 16 rozgrywek cenPłock 2:1 (2:1)
tralnych pożegnały się z Pucharem Pol- Warszawa 2:0 (0:0)
O: I - Ikem Sudy ( 15), I: I - Marek
I :O - Krzysztof Szefer (60), 2:0 - Peski) dwa mecze I O. kolejki III ligi zostaMilankiewicz (33), 2: I - Michał Dumały przełożone na dwie kolejne środy. ter Nwoji (90).
• WKS Wieluń- RADOMIAK Ra- ła (40).
Tym razem aż pięć meczów zakończy
• ZATOKA Braniewo - PELIKAN
ło się zwycięstwami gości, a największe dom O: 1 (O: 1)
0:2 (0:0)
Łowicz
(66).
Zawadzki
Grzegorz
I
O:
niespodzianki miały miejsce w WarszaPaweł A. Doli1iski
• POLONIA II Warszawa - GRAwie, gdzie zarówno Polonia If,jak i Okę
10:3
11
5 15 16:2 5
10 ł!l 26:5 8-2-0
cie poprzegrywały swoje mecze z niżej 1. Legia li Warszawa (2)
12 9'.5
4 12 9:1 5
9 24 18:6 8-0-1
2. Gwardia Warszawa (1)
notowanymi drużynami.
9 &il
6 13 15:3 4
10 22 23:9 7-1-2
3. Unia Skierniewice 13\
Tym razem III-ligowcy nie postrze- 4. Znicz Pruszków (4)
10 8:3
6 12 10:6 4
10 22 18:9 7-1·2
lali ... W ośmiu meczach IO. kolejki pa- 5. Jagiellonia Białystok (7)
6 4:5
13 11:4 5
10 19 15:9 6-1-3 5
9 9:9
10 19 16:13 6-1-3 5 10 7:4 5
dło tylko 12 goli (średnia na mecz - 1,5).
6.HutnikWarszawa(5)
6 5:6
1CI t0:3 5
10 16 15:9 4-4-2 5
7. Okęcie Warszawa (6)
Łącznie padło 260 bramek (średnio 2,65).
10 6:3
6 6:6 5
10 16 12:9 4-4-2 5
8.RadomiakRadom(11)
JO. kolejka !Il ligi:
7 7:6
9 5:6 4
. 10 16 12:12 5-1-4 6
9. Polonia li Białvstok 18\
• LEGIA II Warszawa - WŁÓK 10. Granica Kętrzyn (13)
9 8:9
5 5:4 5
10 14 13:13 4-2-4 5
NIARZ Konstantynów Łódzki 1:O (1 :O) 11. Jeziorak Iława (9)
8 6:6
6 2:2 5
8:8 4-2-3 4
9 14
2 1:6
10 13 14:9 3-4-3 5 11 13:3 5
12. Orlen li Płock (10)
I :O- Rafał Dębiński (13).
7 5:6
6 11:9 5
• JEZIORAK Iława - GWARDIA 13. Piotrcovia Piotrków Tryb. (12) 9 13 16:15 4-1-7 4
4 3:4
5 6:9 4
10 9 9:13 2-3-5 6
14. WigrySuwałki(14)
Warszawa przełożony na 27 września. 15. MZKS Kozienice (17)
3 5:18
6 5:4 6
4
10 9 10:22 3-0-7
• MKS Mława - PIOTRCOVIA 16.Pelikantowicz(18)
3 3:11
4 4:5 6
7 7:16 2·1·7 4
10
2 1:5
4 6.'6 5
9 6 7:11 1-3-5 4
Piotrków Trybunalski przełożony na 17. MKS Mława (15)
1 1:11
5 5:9 5
10 6 6:20 1-3-6 5
18.Zatoka Braniewo (16)
4 października.
O 4:15
3 7:7 6
19. WłókniarzKonstantynów(19) 10 3 11:22 1-0-9 4
•OKĘCIE Warszawa - MZKS KoO 1:19
3 3:1 4
3 4:30 1-0-9 6
10
20.WKSWieluń(20)
zienice 0:1 (0:1)
Po nazwie drużynypodano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość meczów, punkty.
O: I - Jacek Procki (28).
stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość meczów. punktów i stosunek
• WIGRY Suwałki - JAGIEŁŁO- bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.
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NA SKR.ÓTY. ..
zostanie już dziś na boisku LO SMS w
Łodzi na ul. Milionowej 12. Podopieczo medale MP
ny trenera Artura Balika znalazł się w
Czwórka zawodników MKS „Zryw" tym gronie wraz z pięcioma graczami
Łowicz w najbliższy weekend weźmie Widzewa, czterema - ŁKS oraz GKS
udział w Mistrzostwach Polski junio- Bełchatów, Włókniarza Zgierz, Włóknia
rek i juniorów w judo, które będą roz- rza Łódź, Ceramiki Opoczno, MKS
grywane w weekend 30 września - I Kutno, MOS Zduńska Wola i Orła Łódź.
października 2000 roku w Radomiu. Meczem tym Łódź rozpoczyna rywaliAwans do finałów wywalczyła dwa ty- zację_ w Pucharze Jerzego Michałowi
godnie wcześniej w Łodzi czwórka pod- cza.
opiecznych trenera Macieja Sikor„Osa" w kadrze
skiego: w wadze do 63 kg - Monika
Grochola, w kategorii do 52 kg - IwoGórskiego
na Grzegory, a wśród juniorów w waW kadrze województwa łódzkiego na
dze do I OO kg: Michał Gamys i Rafał
mecz Pucharu im. Kazimierza GórskieGuzek.
go (rocznik 1988) pomię_dzy reprezenwojewództwa podlaskiego i łódz
tacjami
Cipiński zagra
kiego znalazł się łowiczanin Andrzej
na Milionowej
Osowski. Ponadtó w osiemnastce
Grzegorz Cipiński bardzo dobrze „wybrańców" znalazło się_ także: pięciu
zaprezentował się na konsultacji kadry młodych piłkarzy GKS Bełchatów, cztewojewództwa łódzkiego rocznika 1986. rech graczy Widzewa, po trzech - ŁKS i
Łowiczanin został zakwalifikowany do ChKS oraz dwóch Piotrcovii. Mecz ten
siedemnastoosobowej reprezentacji na odbył się wczoraj w Białymstoku, a jego
pierwszy mecz przeciwko ekipie woje- wynik podamy za tydzień.
wództwa podlaskiego, który rozegrany
Paweł A. Doliński

Łowiczanie walczą

11. kolejka Ili ligi

W niedzielę z Okęciem

- 6. kolejka Skierniewickiej Klasy Okręgowej

Potknięcie
•PELIKAN II Łowicz- OLIMPIA
14:0 (9:0)
I :O - Tomasz Zwierz (5), 2:0 - Marcin Salamon (6), 3:0- Dawid Ługowski
(I 2), 4:0 - Krzysztof Skowroński (22),
5:0 - Krzysztof Skowroński (25), 6:0 Piotr Gawlik (37), 7:0 - Dominik Czeczko (40), 8:0- Dawid Ługowski (42), 9:0
- Dawid Ługowski (45), I 0:0 - Jarosław
Walczak (60), 11 :O - Krzysztof Skowroński (63), 12:0- Marcin Salamon (65),
13:0 - Piotr Gawlik (68), 14:0 - Dawid
Ługowski (72).
Pelikan II: Nowogórski - Wójcik,
Gawlik, Walczak, Szkup - Salamon, Bogdan Plichta, Zwierz (46 Damian Grzywacz) - Ługowski, Skowroński, Czeczko.
Olimpia: Rafał Gać - Mariusz Gać,
Łon, Więcek, Piotr Zrazek - Fabjański Okraska, Tatliński, Durka, Stępniewski
- Łukasz Nowak, Siekiera.
Łowicz, 24 września. Podopieczni
trenera Stanisława Nezdropy urzą
dzili sobie poligon strzelecki ... Najpierw
w meczu pucharowym wygrali z Wulkanem Wólka Lesiewska 15:1, a w niedzielę rozgromili drużynę trenera Witolda Łona strzelając aż czternaście goli
Olimpii i nie tracąc żadnego. Był to rekord 6. kolejki Skierniewickiej Klasy
Chąśno

Okręgowej.

•GKS Łyszkowice - UNIA II Skierniewice 2:1 (2:0)
I :O - Norbert Now.ak ( 12, pośredni),
2:0 - Norbert Nowak ( 17), 2: I - Jacek
Krulik (48).
GKS: Redzisz - Śnieguła, Czerbniak,
Pająk- Wielec, Adam Bombała, Nasulewicz, Pctrynowski, Masłowski - Boczek, Nowak.
Unia: Skrzypiec - Koźbiał, Rosiński,
Warchol, Krulik - Hyży (75 Janeczek),
Dziąg, Macicsiak, Maciejak - Zalewski,
Stoczyński.
Łyszkowice, 24 września. Zwycię
stwa GKS nad Unią nikt si<( chyba, poza
trenerem Kamilem Socha, nie spodziewa!, a trzeba tu dodać, że był to wynik najniższy z możliwych. Sam Leszek Boczek mógł się wpisać do pro-

Kolejny trudny mecz przed łowickim Warszawa, Granica Kętrzyn - Orlen II
Pelikanem. W 11. kolejce III ligi druży- Płock, Radomiak Radom - Polonia II
na prowadzona przez trenera Henryka Warszawa, Hutnik Warszawa - WKS
Kubiaka podejmuje na własnym boisku Wieluń, Jagiellonia Białystok ~ Unia
silną ekipę Okęcia Warszawa, a mecz od- Skierniewice, MZKS Kozienice - Wigry
• SOBPOL Konopnica - WIDOK będzie sięjak zwykle w niedzielę o godz. Suwałki, Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybuna Iski - Zatoka Braniewo, Gwardia
11.15.
Skierniewice 1:3 (1:1)
- MKS Mława i Włókniarz
Warszawa
(30
kolejki
11.
meczach
innych
W
I
I:
karny),
17,
(
Rożek
O: 1 - Rafał
Tomasz Siudziński (35), I :2 - Piotr Bom- września - I października 2000 roku) Konstantynów Łódzki - Jeziorak Iława.
(p)
spotkają się: Znicz Pruszków - Legia II
bała (71 ), I :3 - Artur Winciarek (90).
ZychaDudek,
Lechowski
Widok:
1. Igrzyska LZS i Mieszkańców
Jak, Rutkowski - Wysocki, Rożek (55
Wsi Powiatu Łowickiego
Kozłowski), Rosiński, Koliński, Kowara (55 Mazurkiewicz, 80 Kołaczek) Piotr Bombała (80 Winciarek), Skoczylas.
• JUTRZENKA Mokra Prawa Po raz pierwszy Rada Powiatowa tyka (kobiety: I OO m, 400 m, 800 m,
MACO VIA Maków 2: 1 (2:0)
Zrzeszenia LZS w Łowiczu organizuje sztafeta 4x I OO m, skok w dal i pchnięcie
I :O - Sebastian Strączyński (20), 2:0 - na stadionie OSiR w Łowiczu przy ul. kulą; mężczyźni: 100 m, 400 m, 1500
Robert Młynarski (35), 2: I - Zbigniew Jana Pawła II 3 Igrzyska Sportowo-Re- m, sztafeta 4x400 m, skok w dal i pchnię
Sawicki (83)
kreacyjne Zrzeszenia LZS i Mieszkań cie kulą), konkurencje rekreacyjno-siło
Jutrzenka: Wasik - Adamiec, Za- ców Wsi. Fundatorami pucharów w we (podnoszenie odważnika 17 ,5 kg,
jąc, Grzegorz Młynarski, Chlebny - punktacji drużynowej są: I miejsce - Sta- rzut lotką do tarczy i przeciąganie liny)
Robert Młynarski (75 Rosiński), rosta Łowicki - Cezary Dzierżek, li oraz mecz piłki nożnej o puchar StaroBuda, Seroczyński, Mirecki (60 Ku- miejsce - Przewodniczący Rady Powia- sty Łowickiego, w którym rywalizowaberski) - Strączyński (65 Kaczyński), towej - Ju1ian Nowak i III miejsce - ły będą reprezentacje gminy Łowicz i
Kaczyk.
Przewodniczący Rady Powiatowej Zrze- gminy Nieborów. Szczegółowy program
Macovia: Bort- Tartanus, Kolis·, Wa- szenia LZS - Tadeusz Gajda.
minutowy imprezy w Łowickim Inforsiak (70 Przybysz), Wójt- Markiewicz,
(pad)
W programie znalazły się: lekka atle- matorze Sportowym.
Gos, Więcko, Winciorek (60 Konarski)
- Karwat (75 Orłowski), Sawicki.
Lekka atletyka - li rzut Ligi Juniorów MC
6 18 38: Il
1. Pelikan li Łowicz (2)
2. Unia Il Skierniewice (I) 6 15 35:9
3. Widok Skierniewice (3) 6 15 26: 11
6 13 18:8
4. GKS Łyszkowice (4)
Łódź, 23 września. Na stadionie łódz ciech Bejda) zajęła szóste miejsce
6 11 13:4
S. Czarni Bednary (5)
kiego AZS odbył się II rzut Ligi Juniorów z czasem 51,06 s, a sztafeta 4x400 m
6 11 7:12
6. Orze) Nieborów (6)
Makroregionu Centralnego w lekkiej atle- (Kwiatkowski, Mariusz Głowin, Rosiń
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7) 6 IO 16:12
tyce, a w zawodach tych poza ·konkur- ski i Zimny) ukończyła bieg na czwartej
6 6 16: 18
8. Sobpol Konopnica (8)
sem wystąpili lekkoatleci Uczniowskie- pozycji (3:38,94 min).
9. Białka Biała Rawska (12) 6 6 10:14
W sobotę w Łodzi dokończone zostago Klubu Sportowego „Błyskawica" Do6 6 9: 19
10. Macovia Maków (9)
Emanuel
m
400
na
biegu
W
także Mistrzostwa Makroregionu Cenły
maniewice.
5:14
4
6
(IO)
Sierakowianka
11.
Zimny został sklasyfikowany na drugim tralnego młodzików w skoku wzwyż
6 3 7:1
12. Pogoń Bełchów (Il)
miejscu (wynik 49 ,55 sjest o 0,3 s słab (konkurencja ta nie odbyła się w Kielcach
6 3 14:30
13. Sojax Boczki (13)
szy od jego rekordu życiowego), a szó- ze względu na niesprzyjające warunki at6 O 5:43
14. Olimpia Chąśno (14)
W 6. kolejce skierniewickiej klasy sty z czasem 54,47 s był Mariusz mosferyczne). Najlepiej z podopiecznych
okrQgowcj, która będzie rozgrywana w Kwiatkowski. Michał Rosii'lski zajął w bie- trenera Mieczysława Szymajdy
weekend 30 września - l października, gu na l500 m siódme miejsce z czasem w konkursie spisał się Michał Tałaj,
zagrają: sobota - godz. 15.00: Unia II - 4:26,85 min. Jedyną zawodniczką z Doma- który był czwarty (160 cm), siódmy był
Paweł Szymajda ( 155 cm), a ósmy KonPogoń, godz. 16.00: Widok -Pelikan II, niewic, która startowała w sobotę w Łodzi
niedziela - godz. 11.00: Macovia - GKS była Ewelina Kędziora, która w biegu na rad Sokołowski (150 cm). Przypomnijmy jednak, że jedynym zawodnikiem UKS
200 m była ósma z czasem 28,63 s.
Łyszkowice, Orzeł - Sobpol, godz.
Dobrze wypadły także sztafety. W bie- „Błyskawica", który awansował na Mi15.00: Olimpia - Jutrzenka, Sierakowianka - Sojax, a mecz Białka - Czarni prze- gu rozstawnym 4x I OO m ekipa z Doma- strzostwa Polski Młodzików jest Łukasz
niewic (Paweł Szymajda, Rafał Rau- Fabjański, a zawody te odb((dąsię w weekłożono na inny termin.
Paweł A. Do/i1iski rowicz, Konrad Szymajda i Woj- end 30.09-1.10.2000 roku w Poznaniu.

Unii w tyszkowicach
przynajmniej pięć razy.
• SOJAX Boczki - ORZEŁ Nieborów 1 :2 (0:2)
O: I - Łukasz Zabost (20), 0:2 - Adam
Florczak (35), I :2 - Paweł Kawecki (85).
Sojax: Wróbel - Marcin Borcuch, Borkowski, Kret - Sekuła, Gielniewski, Wojtasiak, Paweł Plichta, Chojecki - Zapi·
sek, Kawecki.
Orzeł: Wiązowski - Jarosław Kamiń
ski, Donaj, Borys, Tomczak - Chojnowski, Gosławski, Florczak, Szałkiewicz
(80 Tomaszewski) - Zabost (85 Cicha!),
Krajewski.
Podopieczni trenera Grzegorza
Majchrzaka zainkasowali trzy punkty w Boczkach, choć Sojax do końca
dążył do remisu.
• CZARNI Bednary - SIERAKOWIANKA"Sierakowice 2:0 (0:0)
I :O - Daniel Grzywacz (63), 2:0 - Daniel Grzywacz (87).
Czarni: Fabryczewski - Pęśko, Mariusz Mikulski, Konrad Cytryński, Wiktor Cytryński - Czapnik, Grzywacz,
Piotr Mikulski (70 Zrazek), Laska (46
Tomasz Mikulski) - Maciągowski, Gala.
Bednary, 24 września. Kolejne zwycięstwo drużyny trenera Mirosława
Fiutkowskiego - Czami nie mieli kło
potów z pokonaniem Sierakowianki.
•POGOŃ Bełchów - BIAŁKA Biała Rawska 1:4 (0:3)
O: I - Łukasz Kowalski (15), 0:2 Mariusz Zimecki (25), 0:3 - Mariusz
Zimccki (40), I :3 - Krzysztof Nowak
(75), I :4 - Jacek Brzozowski (80).
Pogoń: Życki - Piotr Kłodawski, Dariusz Kromski, Krysiak, Krulik (65
Chryniewicki) - Gładys, Szyszczyński,
Micha! Kromski, Niedźwiadek - Majer,
Nowak.
Białka: Mikulski - Ziółkowski, Bendkowski (60 Lechowski), Mroczek, Galas - Brzozowski, Królak, Zimecki, Kowalski (80 Kołodziejek)- Pawlicki, Cukicrt (70 Sołtysiak).
Wciąż nic wiedzie się Pogoni. Tym
razem zespół trenera Daniela Tryngla
przegrał na własnym boisku z Białką aż
1:4.
tokołu

„Sportowcy wieiscy na start!"

Dobre występy choć ,,p.k. ''
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Wreszcie wygrana

Andrzej Ofiara przyjechał do Łowicza po raz pierwszy i wygrał w Biegu Jesieni. Komentujący ten bieg
Sylwester Rozdżiestwieński był tu już po raz dziewiętnasty. Znakomity koncert podczas tej imprezy dali
uczniowie łowickiego Ogniska Muzycznego. Relację z tej imprezy przedstawiamy na stronie 30.

I Małe Biegi Jesieni „Nowego Łowiczanina"

FREKWENCJA DOPISAtA
Łowicz,

września.

Po raz pierwimpreza biegowa pod
hasłem Małe Biegi Jesieni ,,Nowego Ło
wiczanina". Do tej pory zawody te rozgrywane były w ramach Biegu Jesieni,
ale nie miały żadnej nazwy i nie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem. Tym
razem organizatorami imprezy byli: Redakcja Sportowa „Nowego Łowiczani
na", Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu oraz Ośrodek Sportu i
Rekreacji, a celem było propagowanie
biegów ulicznych i kultury kibicowania.
W pełni to się udało, ponieważ na starcie
stanęło 280 uczestników, a trybuny były
zapełnione przez rodziców i znajomych
młodych sportowców, którzy dopingowali swoich zawodników. Cieszy tak duża
liczba dzieci, które chcą biegać i miejmy
nadzieję, że będzie tak co rok.
Zawodnicy podzieleni byli na cztery kategorie wiekowe. W grupie najmłod
szych-(rocznik 1994 i młodsi, 14 startujących) wygrał Łukasz Łaziński (SP
szy

24

odbyła się

Łowicz),

który na ostatnich metrach
Patryka Czajkę (Domaniewice). Wśród biegaczy z klas I-II (68
startujących), na dystansie 300 metrów,
najlepszy okazał się Adrian Walczak
z Soboty. W biegu na 400 metrów dziewcząt z klas III-N (39 startujących), zwyciężyła Katarzyna Rejkis z Bąkowa,
która o sekundę wyprzedziła Kingę Poczwardowską (SP Szczutowo). Taki
sam dystans do przebiegnięcia mieli
chłopcy (44 startujących) i tu na metę
pierwszy wpadł Tomek Dymek (SP 4
Łowicz). Bieg na 600 metrów dziewcząt
z klas V-VI (62 startujących) wygrała
Justyna Kosiorek (SP 3 Łowicz), która uzyskała bardzo dobry czas - 1,56
min. Wśród chłopców na tym dystansie
(53 startujących) ponownie triumfował
zawodnik z SP 3 Łowicz -Adrian Feltynowski (1,49), który minimalnie był
lepszy od Andrzeja Osowskiego z
SP 4 Łowicz. Po zawodach odbyło się
uroczyste wręczenie atrakcyjnych na7

wyprzedził

gród i dyplomów dla zawodników, którzy zajmowali pierwsze trzy miejsca w
swoich kategoriach, a wszyscy uczestnicy imprezy dostali smaczne desery
„Bakomy".
Oprócz rywalizacji indywidualnej
prowadzona była także klasyfikacja zespołowa szkół z powiatu łowickiego.
Najlepsza okazała się łowicka „Trójka'',
która otrzymała Puchar Redakcji „Nowego Łowiczanina". Drugie miejsce zajęła SP Niedźwiada i odebrała Puchar
Powiatowego SZS w Łowiczu. Natomia8t Puchar Dyrektora OSiR Łowicz Zbigniewa Kuczyńskiego za trzecią
lokatę wywalczyła SP 4 Łowicz.
Sponsorami I Małych Biegów Jesieni
,,Nowego Łowiczanina" oprócz naszej
redakcji były także: Sklepy „Adidas'',
,,Agata" i ,,Aga-tel", „Sport-Centrum",
hurtownia chemiczna „Ha-Zbi" oraz
Master Foods Polska i „Agros-Fortuna" Łowicz.
dok. na str. 30

•ZATOKA Braniewo -PELIKAN
- Łowicz 0:2 ( 0:0)
0: l- Adam Grad (71), 0:2-Grzegorz
Piechna (90)
Zatoka: Mastalerz - Czuk, Górski,
Żuralski (80. Lipczyński), Bamat- Rutkowski, Gawryś, Wieliczko (75. Kowalczyk), Czajko (70. Nagórko) - Mierzejewski, Łuszewicz (46. Łyko).
Pelikan: Sowiński - Łukawski, Trzepałko, Piusiński (54. Styszko)- Owczarek, Nowacki, Stankiewicz (72. Olszewski), Majer, Adamczyk- Piechna, Grad.
Żółte kartki:Rutkowski (Zatoka) oraz
Majer (Pelikan)
Sędziował: Siejewicz oraz Anikiej
i Wojno (Białystok)
Widzów: 300
Braniewo, 23 września. Przyznam
szczerze, że po słabym występie przeciwko Mławie nie wierzyłem w zwycięstwo w meczu z Zatoką. Upowaźnił
mnie do tego zarówno poziom reprezentowany przez naszych piłkarzy jak i nie
najlepsza, nerwowa atmosfera w drużynie. W meczach wyjazdowych Pelikan
nie zdołał wywalczyć choćby punktu,
stąd trudno było o optymizm przed kolejnym spotkaniem na obcym terenie.
Tymczasem po raz kolejny okazuje się,
że piłka nożna to sport, w którym nie
sposób przewidzieć wynik, a teoretycznie słabszy zespół może zwyciężyć
W pierwszej połowie mecz nie należał do najciekawszych. Optyczna prze-

.wSkierniewicach
Skierniewice, 23 września. Znakomicie
w odbywającym się w hali skierniewickiego
OSiR Turnieju Koszykówki Kadetów o Puchar
„ITS" zaprezentowali się gracze UMKS OSiR.Księżak. Łowiczanie prowadzeni przez trenera
Cezarego Włuczyńskiego swój udział w tur-·
nieju rozpoczęli od zwycięstwa z Ósemką II
Skierniewice 87:31, a potem wygrali równie zdecydowanie Ósemkę I 75:34 oraz Iskrę Często
chowa 83 :51.
• ÓSEMKA I Skierniewice - ÓSEMKA II
Skierniewice 97:48
• ÓSEMKA II Skierniewice - UMKS OSiRKSIĘŻAK Łowicz 31:87(6:20,11:19, 5:21, 9:27);
pkt.: Wojciech Tomaszkiewicz 18, Mariusz Tokarski 17, Piotr Górski 14, Marcin Pieklak 11, Jarosław Święty I O, Paweł Matyjaszkowicz 7, Przemysław Jackowski 6, Piotr Kostański 4, Piotr Jankowskr, Kaźmierski i Skóra.
• ÓSEMKA II Skierniewice - ISKRA SA........

LOS Częstochowa 36:63
• ÓSEMKA I Skierniewice - ISKRA SALOS Częstochowa 62:34
• ÓSEMKA I Skierniewice - UMKS OSiRKSIĘŻAK Łowicz 34:75 (16:23, 5:20, 6:24,
7:18); pkt.; Tokarski 24, Tomaszkiewicz 13,
Górski 10, Matyjaszkowicz 9, Święty 6, Pieklak 3, Jackowski, Kostański, Jankowski, Każ,
mierski i Skóra.
• UMKS OSiR -„KSIĘŻAK" Łowicz ISKRA SALOS Częstochowa 55:35 (19:10,
9:6, 12:10, 15:9); pkt.: Tomaszkiewicz 16, To- ·
karski 14, Górski 9, Święty 4, Jackowski 4, Pieklak 2, Matyjaszkowicz, Kostański, Jankowski,
Kaźmierski i Skóra.
3 6 217:100
1. OSiR-Księżak Łowicz
2. Ósemka I Skierniewice
3 5 193:157
3 4 132:153
3, Iskra Częstochowa
3 3 115;247
4. Ósemka II Skierniewice
Paweł A. Doliński

gospodarzy, tak na-

szych sytuacji pod bramką Maćka so:
Dobrze grała defensywa „Ptaków" kierowana przez nowy nabytek
biało-zielonych sprowadzonego z warszawskiego Hutnika Radosława Trzepał
kę. Groźne kontrataki inicjowane przez
Adama Grada i przede wszystkim
Grześka Piechnę pokazywały, że ten
mecz może skończyć się sukcesem . .
W drugiej połowie a konkretnie w 4 7.
min. przed szansą zdobycia gola dla miejscowych stanął Sławonir Łyko ale jego
strzał głową był niecelny. Minutę póź. niej błąd golkipera gości - Sowiński
wypuszcza piłkę z rąk, trafiła ona do
Sebastiana Mierzejewskiego, który jednak na nasze szczęście w idealnej sytuacji fatalnie pudłuje. Na tym zakończy
ła się ofensywa miejscowych w tym
dniu. Do ataku ruszyli Łowiczanie.
W 71. min. błąd obrońców Zatoki, futbolówkę przejął Grad i .strzałem z 15
metrów wyprowadził nasz zespół na
prowadzenie. Wreszcie Adam pokazał,
że potrafi świetnie grać w piłkę i że jego
transfer do łowickiego klubu był trafiony. Rozstrzygnięcie padło w ostatniej
minucie meczu. Dobrze dysponowany
tego dnia Piechna po akcji Michała Adamczyka dopełnił formalności. 2:0 i pierwsza w sezonie wygrana na wyjeździe
stała się faktem. Wreszcie ...
wińskiego.

Boguś Bończak

Grzegorz Piechna postawił przysłowiową „ kropkę nad i" strzelając w ostatniej minucie meczu drugą bramkę.

Koszykówka - Turniej Kadetów o Puchar„ITS"

Łowiczanie triumfowali

wagę miał zespół

prawdę jednak nie stworzył groźniej-

AUTORYZOWANY
SALON SPRZEDAŻY

KIA MOTORS

MGTS.C. lOWICZ, BOUMOWSKA 77
TEL.: (046) 8303425, 8303426
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Wśród

Rozwiązanie krzyżówki z nr 37 brzmi:
osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
ROBOTA
NAGŁA WARTA DIABŁA
środy, 4 października prawidłowe rozwiązanie calej krzyżówki wraz
Nagrodę
wylosował:
Sław~mir Krupiński z Łowicza
z hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.
·
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Leaenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Qak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
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Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pÓI:

GUllĆ

""'' F I

LOOl!ll
LU! IRAWNl

Gll.\DKA
PLllOWl

IOMIDU
LUllllSY ~
Zl!Pi!Wf.11

100!.U

MOROCH ~

PIZEPOWIEONLI Z6Wlll0 _

Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Wiatr przeważnie południowo wschodni, słaby i umiarkowany 3- 8 mis.Temperatura minimalna ok. 12-10
st C. Temperatura maksymalna ok. 19 - 21 st C. Wahania ciśnienia.

•ŚRODA

Sporo chmur z przejaśnieniami i lokalnymi przelotnymi opadami deszczu.
Wiatr przeważnie południa.Yo - wschodni, slaby i umiarkOYłany 3 - 8 mis.
Temperatura minimalna ok. 12 - 10 st C. Temperatura maksymalna ok. 17
- 20 st C. Wahania ciśnienia.

•WTOREK

Wahania

bez opadów. -Rano lokalne
i umiarkowany 3 - 8 mis.
Temperatura minimalna ok. 11 - 9 st C. Temperatura maksymalna ok. 1820 st C. Spadek ciśnienia.
•SOBOTA
Pogodnie idość pogodnie, rano lokalne rngly. Wiatr południowo-wschodni,
slaby i umiarkO'Nany 3 - 8 m/s. Temperatura minimalna ok. 10 - 8 st C.
Temperatura maksymalna ok. 19 -21 st C. WDost ciśnienia.
• NIEDZIELA
Pogodnie i dość pogodnie i bez opadów. Wiatr południa.Yo - wschodni,
slaby i umiarkOYłany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 10 - 8 st C.
Temperatura maksymalna ok. 19 -21 st C. Wzrost ciśnienia.
• PONIEDZIAŁEK
Sporo chmur z przejaśnieniami i lokalnymi przelotnymi opadami deszczu.
Wiatr południowo - wschodni, słaby i umiarkO'Nany 3 - 8 mis. Temperatura
minimalna ok. 14 - 12 st C. Temperatura maksymalna ok. 17 -19 st C.

Dość pogodnie okresami sporo chmur ale
mgły. Wiatr południowo - wschodni, slaby

•PIĄTEK

pogodnie okresami v.ięcej chmur i bez opadów. Wiatr południowo wsehOOni, slaby i umiarkOYłany 3 - 8 m/s. Temperatura minimalna ok. 9 - 7
st C. Temperatura maksymalna ok. 16 -18 st. C. Spadek ciśnienia.

Dość

•CZWARTEK

ciepła

Ogólny opis pogody:
Pogoda kształtować się będzie początkowo na skraju wyżu znad Rosji,
następnie pod wplywem niżu znad zachodniej Europy.. Napływać będzie

Wszystko wskazuje na to,
specjalistami
od Chopina, ale dobrze schłodzo
nego, czyli wódki o tej nazwie. Tygodnik „Polityka" - po kolejnym
festiwalu w Dusznikach, a przed tegorocznym wielkim konkursem w
Warszawie - alarmuje: ,,żaden polski pianista nic wygrał znaczącego
konkursu od 25 lat, czyli od czasów pamiętnego sukcesu Krystiana Zimmermana w Konkursie Chopinowskim".
•
że możemy. pozostać

CHOPIN, ALE Z LODU

stopień cnót obywatelskich zdeklarowanych katolików. Ale nie
należę do Akcji Katolickiej, więc
mam tu pewną wolność i swobodę manewru ... "

szlachetność przewyższa często

W radiowym „Salonie Trójki"
wystąpił ostatnio m.in. ks. Adam
Boniecki, redaktor naczelny
„Tygodnika Powszechnego". Poproszony o skomentowanie dyrektywy przedwyborczej Akcji
Katolickiej, by żaden katolik nie
głosował na ateistę, powiedział:
„Znam ludzi, którzy uważają się
za ateistów - można dyskutować,
co to znaczy „ateista", ale tak się
deklarują - na których bym z całym sercem głosował, ponieważ
ich uczciwość, przyzwoitość,

WOLNOŚĆ OD AKCJI

B. wicemarszałek Sejmu, honorowy prezes Unii Pracy, Aleksander Małachowski napisał w
tygodniku „Przegląd": „W krę
gach naszych, będących u steru
władzy elit politycznych deklamuje.się w kółko o zasługach polskiej, bezkrwawej rewolucji, o
tym, jak wspaniałe wartości my,
Polacy, możemy wnieść do Europy, jeśli do niej łaskawie wejdziemy. A zupełnie nie lubimy
dostrzegać, co się takiego dzieje,
że dawna komuna wydaje się sporej części społeczeństwa szansą
na powrót do normalnego życia,
do odzyskania nadziei na bezpieczną przyszłość ..."

KOMUNO -WRÓĆ?

Dla niejednego szokująco zasam tytuł komentarza tygodnika „Wprost" do niedawnych obchodów 20-lecia Poro'Ztlmień Sierpniowych. Napisany charakterystyczną „solidarycą" brzmiał on bowiem: „Polococta". W treści zaś można było
przeczytać: „Solidarność" nie
stała się szeroko znaną, rozpoznawalną w świecie marką, „polską coca-colą", jak to ujął kiedyś
Andrzej Olechowski. Można rzec,
że została polococtą, rodzimym
erzacem markowego napoju. Gustaw Herling-Grudiński nazwał jej
zwycięstwo „przegraną wygraną" ... "

brzmiał już

PRZEGRANA WYGRANA

Rozmowa z Dorotą Deląg, odtwórczy· programu telewizyjnej Dwójki „Jazda
kulturalna". Później nakręciłam czetery
roll w seńalu „Sukces"
• Gra pani główną bohaterk' w konty- odcinki teleturnieju, a teraz dostałam tę
rolę. Zobaczymy, jak to się dalej potonuacji serialu „Sukces". Jest to pani pl-czy. Dziś mam pierwszy dzień zdjęciowy.
sza tak duia rola?
. • Jak doszło do tego, te relyser An·
Jest to nie tylko moja pierwsza _głów- drzej Kostenko zdecydował sił powierzyć
na rola, ale również filmowy debmt. A właśnie pani tak powatne zadanie?
więc jest to duży debiut.
To zazwyczaj odbywa się według okre• To znaczy, ie jest to pani początek ślonego schematu... Zostałam zaproszozawodowej biografii?
na na casting i okazało się, że najbardziej
W czerwcu ubiegłego roku skończy odpowiadam wyobrażeniom reźysera na
łam szkołę teatralną we Wrocławiu i rze- temat aktorki, która ma zagrać główną
czywiście, jest to moja pierwsza duża bohaterkę.
praca po kilku miesiącach pobytu w War• Bohaterłla „Sukcesu" jest prawnikiem,
szawie. Wcześniej wygrałam' casting do kobietą Interesu, która dzltkl swojej Innią głównej

Pl~KNA, .MtODA,

robi karier,. W jakim stopniu te
jest zbllions do pani prywatnego
wizerunku?
Powiem może trochę nieskromnie, że
scenariusze kolejnych odcinków
doszłam do wniosku, że Tekla Skarbek jest
mi osobą bardzo bliską. Przede wszystkim prz.ez to, że jest osobą bardzo wrażli
wą oraz - nie odbierając sobie niczego inteligentną. Uważam też, że jest również kobietą, która znakomicie potrafi
odnaleźć się w dzisiejszych czasach - to
znaczy, mając swoje.wartości, potrafi doskonale wykorzystać to w zawodzie, który wykonuje.
dok. na str. 5
czytając

postać

tełlgencjl

ZDOLNA

Co ma do stracenia siostra Pawia Deląga?

Szansa na sukces - „Raz na ludowo" - prowadzący Piotr Skiba. Emisja: piątek, 29 września TVP 2, godz. 12.20.

października,

odwiedza ją w domu
dziecka. Potencjiilnl
rodzice muszą zdobyć
zaufanie personelu
placówki.

adoptować Karolinkę,

1 października, nledzlela
godz. 21.50, TVP1;
PIERWSZY KRZYK
Para, która chce

30 wrzdnla, pl1ttek
godz. 21.55, TVP 2;
CZARNA WDOWA
Agentka federalna
Imieniem Alexandra
zaczyna się lntereso·
wać dziwnymi zgonami
milionerów, którzy zmarli
we śnie.

30 września, sobota
godz. 20.05, TVP 2;
NIETYKALNI
Fiim opowiada
autentyczną hl11torl9.
Głównym bohaterem jej
jest Alfonso Capone •
pozbawiony wszelkich
zasad moralności
niekoronowany król
chicagowskiego świata
przest9pczego.

książką.

W ŻELAZNEJ MASCE
W filmie powieściową
Intrygę wkomponowano
w ramy biograficzne
I nasycono sporą dozą
humoru. Akcja zaczyna•
się w chwili, gdy
Aleksander Dumas
pracuje nad nową

CZŁOWIEK

29 wrze6nla, pl1ttek
godz. 22.15, TVP 2;

godz.20.30; TVN;
MILIONERZY

poniedziałek

2

zobaczyć.

z Łowicza triumfuje
w .Miiionerach".
Tego nie można nie

TOMASZ: GUZEK

tftvlPD
6.00 Kawa
ery herbata
7.30 Telezakupy
7.50 Sądne dni
·serial prod. USA
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27

8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Priygody
Misia
Paddlngtona
• serial anmowany
9.10 Mlgankl
9.20 Święto Dzieci Gór
-reportaż

10.00 Igrzyska Olimpijskie

Sydney2000
13.30 Wiadomości
13.40 Ambulatorium
.13A5 Zewgłębin-film
dok. prod. angielskiej

14.15 Ambulatorium
14.20 Wyprzedzić chorobę
Prowadzący program, doktor Maciej Świtoński, opisu·
je krtań prezentując ją na
modelu i schematach. Mówi
o funkcjach, jakie ten na·
rząd pełni w organizmie oraz
przyczynach powstawania
raka krtani. Następnie speCjalista laryngolog przepro·
wadza wywiad z pacjentem.
~hory opowiada o swoich

8

dolegliwościach. Jego przy·
padek pozwala zademonstrować, jakimi objawami
chrakteryzuje się rak krtani
i jak się go rozpoznaje.
14.40 Brzuch
W magazynie o odżywianiu
odcinek poświęcony warzywom, ich roli w diecie i zna·
czeniu dla zdrowia. Specjaliści z Instytutu Warzywnic·
twa SGGW, producenci,
przetwórcy i żyWieniowcy
mówią o tym, czy Polacy
jedzą wystarczająco duto
warzyw oraz komu i do czego potrzebne są jarzyny.
15.00 Wiadomości
15.10 Sudlo Igrzysk

Olimpl)sklch
·Sydney2000

ze Ste·

-relacje
16.30 Moda na sukces •
·serial prod. USA
Stephanie prosi Taylor,
żeby namówiła Felicję do
porzucenia Zacha. Taylor
zdecydowanie odmawia.
Zach i Felicja postanawiają
wyjechać z Los Angeles.
Jack prosi syna, :żeby spróbował pogodzić się

phanie.
17.00 Teleexptess
17.20 Namiętność I raj
·serial prod. USA

„Błyskawica"

22.00 Dwójkomanla
22.10 Z archiwum X
·serial prod. USA
(tylko dla dorosłych)
Dana Scully jest chora na
raka. Aby ratować życie
agentki, dyrektor Skinner

·Sydney2000

19.35 Biblia Brzeska
20.00 Skarb sekretarza
-seriallVP
Kandydaci w Dwójce
Panorama
Pogoda
Studio Igrzysk,
Olimpijskich
20.30
21.00
2121
21.25

19.30 Radio Powstańcze

i1ternebłiy

17.55 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.25 Wsieci. magazyn

Wyborczych

6.00 igrzyska Ollmpljskle propozycję Julii pozostania
w domu Salingerów do cza.
·Sydney 2000
su odzyskania pełni sR. Po
długich namowach przystaje na ich propozycję pod warunkiem. że zwróci im cały
dług tak szybko, jak to bę·
dzie możliwe.
· 17.00 Studio Komitetów

wioski

10.00 Gdzie diabeł mówi
dobranoc- serial
jX'Od.USA
10.50 Kłopotliwe
dziedzictwo- film
fab. prod. angielskiej
12.20 Szansa na sukces
·Eliminacje
13.0S Studio urody
13.15 Doktor z alpejskiej
14.05 Przygody Shirley
Holmes· serial prod.

kanad)isl<iej

14.30 Dzieci Iryby
14.50 Studio sport:
Puchar UEFA:
Wisła Kraków
·Real Saragossa
16.10 Ich pięcioro
Salingerowie postanawiają
pokryć koszty pobytu Grif·
fina w szpitalu. Aby zdobyć
potrzebne fundusze, chwy·
tają się różnych sposobów.
Bailey organizuje w garażu
wyprzedaż dla sąsiadów. a
jego szlachetny gest spra·
wla, że Holly zaczyna pa·
trzeć na niego zupełnie innym wzrpkiem. Gri(fm czu·
je się ~dnak skrępowany
staraniami przyjaciół i ucieka ze szpitala. Odrzu~ też

17.50 Kandydat:

Aleksander
Kwaśniewski

18.10 JaiGl
to melodia?
·quiz muzyczny

18.35 Studio Igrzysk

Ofimpijsklch
·Sydney2000
-relacje
19.00 Wieczorynka

Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.o1 Pogoda
20.10 Nash Bridges:
Kłopotliwa znajoma
·serial prod. USA
21.00 Sprawa dla reportera

Wiadomości

21.35 1Ygodnikwyborczy
Jedyrid
22.39 Monitor
22.55 Sportowyftesz
23.00 Kontrowersyjny
dokument

O.OO Igrzyska Olimpijskie
·Sydney2000
6.00 Zakończenie

zawiera układ ze znienawi·
dzonym Palaczem. Nie
przeczuwa jednak podstę·
pu. Tymczasem zostaje
uwikłany w morderstwo, którego nie popełnił. Z pistoletu Skinnera zastrzelono
świadka. który zbyt dużo
wiedział o ciemnych sprawkach Palacza i jego wspól·
ników. Mulder zaczyna po·
dejrzewać, że dyrektor Skinner od początku współpra
cował z nimi.
23.00 997 ·mag. kryminalny

23.35 Kruk
·serial prod. USA
W miasteczku Port Columbia sieje postrach nie·
uchwytny morderca. Ofia·
rami niebezpiecznego prze·
prawa.

stępcy są głównie stróże

0.20 Znaki
• program publicystyczny
0.50 Agent 86
-serial prod. angielskiej
1.15 Zakończenie
programu

„Ich pięcioro" -serial prod. USA -1'1J'k. Matthew Fox, Scott Wolf, Neve
Campbell, Lacy Chabert i inni. Emisja: czwartek, 28 września, TVP 2,
•
godz. 16. JO.

7.00 Klarysa 7.25 Bajki 7,30

TV

7.OO Klarysa 7.25 Parowóz,

WOT

Łódź

Prognwny pogubione ·nlekoclowin

ll(•!t1t•!C j1

I .

7.OO Diabelski młyn 7.40 Zwierzaki 8.00 Klan 8.30 Ten Tomek i jego przyjaciele 7.30
jest te- Bajki 8.00 Telewizyjny numer
Mlnlsport + 7.45 Łapu sam świat 8.45 To
mat 9.00 Kassandra 1O.OO warszawski 8.10 Tak r::ry inacapu 7.50 Aktualności fil·
Telezakupy 10.30 A to echo czej 8.30 Ten sam świat 8.45
mowe 8.00 Kotopies 8.25
grało 11.00 Kwartet 11.25
To jest temat 9.00 Kassan·
Australia 9.20 Kraj świata Wbrew wszystkim 11.45 Jędra 10.00 Telezakupy 10.30
10.45Norymberga12.20 So- zyk filmu 12.05 Przyrodnicy
... A to echo grało 11.00
bowtór 14.55 Książę 16.25
Obraz·
12.45
Muzyka
12.25
Kwartet 11.25 Wb,rew wszy-·
Pierwszy milion 17.15 Wy- ki 13.1 OPrzeboje z M2 13.30
stkim 11.50 Język filmu
cieczki przyrodnicze 17.45 Małe ojczyzny 14.00 Meda- 12.05 Przyrodnicy 12.25
Cybernet 18.10 Sylwester liści oli-mpiad 14.15 Sport Kształty muzyki 12.45 Ob·
i Tweety na tropie 18.35 14.30 Projektantki 15.00 razki z Warszawy 13.1 OPIZeGruby pies Mendoza 19.00 Obieżystopka 15.20 Bliżej boje 13.30 Male ojczyzny 14.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie prawa 15.35 Impresje 16.05 Medaliści olimpiad 14.15 Reprzegap 19.25 Diabelski WFO proponuje 16.30 Klan portaż sportowy 14.30 Pro·
16.55 Piosenka ci nie da jektanlki 15.00 Podróże ObieMłyn 19.40 Łapu capu
19.45 MiJllsport + 19.50 zapomnieć 17.30 Bywalec żystopki 15.20 Bliżej prawa
17.45 FEŁ 18.00 ŁWD 18.20 15.30 Wiadomości kuriera
Aktualności filmowe 20.00
Smak życia • film obycz. Liga regionalna 19.00 Mie· 15.33 Sekrety 15.35 Roz·
Klary·
21.55 Shadoki i wileki Nic dzą do Europy 19.30
mowa dnia 15.55 Podróż
sa 20.00 Dzikie plemiona
do.„ 16.20 Expo 2000 Ha22.00 Free Jazz 22.10 Po20.30 Kassandra 21.30 ŁWD
nower 16.45 V-Jay 17.00
wrót do przyszłości 0.05
22.00 Projektantki 22.30 To
Powstanie Warszawskie 17.1 O
Wybawca 1.45 Dwa muły
sam
Ten
22.45
temat
jest
dla siostry Sary 3.35 Inferno świat 23.00 Brudna robota Medaliści olimpiad 17.30
Kurier 17.45 Sekrety War~.5.25 Cięcie • film akcji prod.
szawy I Mazowsza 17.50 WiaTV Nlepokalanc.}w
usA
domości sportowe 18.00 Ku·
rarnówk.EI Pl'Q9l'amu:
9.05 Słowo życia 9.15 wla- rier 18.20 Auto kurier 18.40
~
Studio reportażu 18.55 Gość
domości Watykańskie 9.40
9.00 Jurassica 9.55 Papua Kalendarz Liturgiczny 9:4~ WOT 19.00 Miedzą do Eu·
Blok programów dla dzieci ropy 19.30 Klarysa 20.00
10.20 Ultra ~auka 10.50 1o.1o• 12.00 Tydzień w Ko- Ostatnie dzikie plemiona
Królowa sloni 11.45 Poza ściele 12.15 • 15.00 Ko·
rok 2000 12.10 Podóżnicy ronka do M~oslerdzia Boże- 20.30 Kassandra 21.30 Te·
w czasie 12.40 Diamenty go 15.15 * 16.05 Słowo ży· lewfzyjny Kurier Warszawski
13.30 Granice niemożliwe- cia 16.15 Wiadomości Wa· i pogoda 21.35 Wiadomo·
go 14.25 Irlandia 15.15 Sire- tykańskie 16.40 Kalendarz ści sportowe 21.40 Rozmo·
fa mocy 16.10 Punkty Z!NrO- Liturgiczny 16.45 Blok pro· wa dnia 22.00 Projektantki
tne historii 16.35 Pierwszy gramów dla dzieci 17.10 * 22.30 To jest temat 22.45
lot 17.05 Indie 17.30 Cie- 19.00 Tydzień w Kościele Ten sam świat 23.00 Brud·
na robota
kawostki 18.00 Bialucha - 19.15 Bajka
TELEWIZJAŁOWICZ
duch glębi 19.00 Weterynarz 19.30 Ciekawostki Di- I 8•00 Gry interalltywOO 10•15 na 17.30 Obchody Roku Reyscovery 20.00 Med.y~yna Hrabia Kaczula 11.02 Palac montoweskiego w Malrzycach
sądowa 20.30 Opow1esc1 z 13.00 Mały lord 13.20 Roz· 18.02 Mały lord 18.30 Z jak
czarnego muzeum 21.00 IT'CNIJ z psychologiem 13.45 zdrowie 18. 52 Moje dziecko
Akta FBI 22.00 Detektywi Szkola przetrwania 14.00 Me- 19.08 Niebezpieczne kobiety
23.00 Latająca flota O.OO dycyna tradycyjna w Azji 20.20 Siedemnaście mgnień
Jurassica 1.00 Weterynarz 14.33 Zemsta 15.30 Teleza- wiosny • film wojenny 21.45
1.30 Ciekawostki 2.00 Bia- kupy Mango 17.15 Wiado- Filmówka 22.15 Stanąć na
nogi 22.29 MiniARMIE
lu cha (powt.)
mości lokalne • sonda uliGZ·

15

!

I;

~g

'I

!j

i

Kiepskich
-seriakomediov.y
prod. polskiej

l 14.30 Gospodarz:
6.00 Piosenka
. gra-zabawa
i
na tyczenie
7.00 Jeździec srebrnej
15.00 Pokemon
szabli
·seria animowany
I
15.30 Informacje
7.25 Batman
7.50 Polityczne graffiti • : 115.50 Fundacja Polsat
Ii 15.55 Z głową
8.00 Skrzydła
•serial komedlowf
w chmurach
[ 16.AS Legendy
8.30 Herkules· serial
Kung Fu
9.30 Zbuntowany anioł
: ; 17.45 Florella
10.30 Florena
18.35 Kurier TV
11.30 Biii Cosby
18.55 Informacje
I straszne dzieciaki
19.00 Prognoza
12.00 Dharma I Greg
pogody
•seria komedlowf
12.30 Idź na całość
I 19.0S Zbuntowany
anioł
I
-teleturniej
13.30 Rodzina
!1 20.00

r

zastępcza

!:

'i

I

• serial komedioYry
prod. polskiej
Sekrety rodzinne

n

!

Śledcze

22.25 Telewizyjne Biuro

20.30 Niesforna Zuzia
-melodramat,
reż. John Hughes,
"I
wyk. James Belushi,
Allison Porter,
:1
;~
Kelly l}11Ch i inri
20.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
,[

1

22.55 Informacje I biznes
• Informacje
23.10 Prognoza pogody

23.20 Polityczne graffiti
23.35 Graczykowie

• seria komediowi
I
: 0.05 Kurier TV
I 0.25 Statek widmo
·horror prod. USA
2.00 Muzyka na bis
5.00 Potegnanie

19.15
19.30
19.55
20.00

Podróże kuUnarne
Roberta Makłowicza
Kwadrans na kawę

Wiadomości

21.25
22.10

1.00

0.30

23.30

23.oo

22.50

22.30

Krzyżówkaszc:ręścla

Zaproszenie
Rozmowa dnia
Fronda

Teledyski nażyczenle
Teleexpress
Papierowy teatrzyk
Wszystkogra
Sklppy- seńal anim.
~la

·Grudzińskiego

• 18.15 Gustawa Herlinga

1

I

o cnotach

k<D

i Wi6ŚCi

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Dla ciała i ducha

Sobota to dzień, w którym według tradycji Matka Boska suszyła pieluszki. Nawet jeśli cały tydzień jest
deszczowy, w tym dniu choć na chwilę pojawia sią na niebie promień słoń
ca. W sobotą bardzo cząsto, korzystając z wolnego czasu w przyspieszonym tempie próbujemy wy~hować
współmałżonka i dzieci.

Piątek to dzień postu, nie baw sią
tego dnia zbyt wesoło, bo jak mówi
przysłowie, kto w piątek skacze, ten
w niedzielę płacze. Poświęć ten dzień
zupełnie nowym problemom, które
musisz rozwiązać. Mogą one dotyczyć
spraw związanych z domem, życiem
zawodowym, miłością.

DNI TYGODNIA

Poniedziałek od wieków uważa
ny jest za dzień, w którym nic należy
rozpoczynać żadnych nowych spraw,
bo się nie powiodą, nie należy też
w tym dniu pożyczać pieniędzy. Pewien biznesemc\ nigdy w poniedział
ki nie płaci swoim pracownikom,
choć oficjalnie wiadomo, że nie wierzy w przesądy.

Wtorek jest dniem neutralnym ani dobrym, ani złym. Wszystko więc
swoim trybem.

będzie biegło

Środa to dzień wymarzony dla
handlu, podróży i rozwiązywania problemów, z którymi w poprzednich
dniach nie bardzo sobie potrafiliśmy

poradzić.

•

dzieży 13.00 Drogówka - Magazyn policyjny o charak·
terze dokumentalnym 13.25
Strefa. P • program muzyczny 14.15 Rozwód po
amerykańsku - serial prod.
USA 14.45 Muzyczne listy
15.45 Garfield • serial animowany 16.15 Zwierzęta z
zielonego lasu 16.45 Kosmiczne wojny 17.15 Aniołek z piekła rodem • serial
komediowy 17.45 Dziennik
18.00 Policjanci z Miami •
serial kryminalny 18.55 Żar
tropików • serial przygodowy 20.00 Na wysokich ob·

rotach • serial akcji 20.50
Dziennik 21.05 Szalony Jack
• tunel śmierci - film akcji
prod. USA; Jack Wild prowadzi śmiertelnie niebezpieczną akcję ratowania zakła
dników uwięzionych w tunelu
zabezpieczonym bombą atomową 23.00 Czułość i kłam
stwa - s'erial prod. polskiej
23.30 ViP • magazyn ciekawostek i sensacji 23.40 Na
krawędzi - thriller 1.50 ViP magazyn ciekawostek i sensacji 2.00 Strefa. P • program muzyczny 3.00 Zakończenie programu

======-::"'1---------------=-

a

6.00 TP S.A. Music and
Fiim Festwial 7.00 Rozwód
po amerykańsku • serial
prod. amerykańskiej 7.30
Muzyczne listy 8.30 Piłka
I w grze • serial animowany
9.0o Zwierzęta z zielonego
lasu 9.30 Kosmiczne wojny 10.00 Cobra - serial sensacyjny 11.00 Dusf:a czlowiek - serial komediowy
11.30 Czułość i kłamstwa serial prod. polskiej 12.00
Star Trek • serial dla mło·

'

Niedziela • warto trochę poleCzwartek jest doskonałym dniem
Dobranocka
na robienie dużych zakupów żywno niuchować, odpocząć, nic angażować
sią w żadne trudne sprawy, bo jest
Wiadomości
ściowych, gotowanie i przygotowyPogoda + sport
wanie smakołyków. Uda się nam mała szansa, by udało sią je rozwią·
Obok prawa
wszystko wspaniale, łatwo nauczymy zać. Kupno i sprzedaż zostaw na inny
·Film fab. prod. polskiej,
dzień.
się przyrządzać nowe nawet najtrudreż. Tomasz Lengren
(PAI)
niejsze danie.
Moc Idzie z gór
Forum
Polonijne
15.35 Alf • serial komedio- ka dni później policja znajPanorama
wy 16.00 Fakty i Kropka nad duje ciało dziewczyny 23.00
Sport-telegram
i 16.35 Rozmowy w toku· TVN Fakty 23.05 Kropka
Studio Komitetów
6.10 Porywy serc;a • serial talk show 17.35 Wizjet TVN nad i 23.25 Sport 23.30 PoWyborczych
obyczajowy 7.00 Telesklep
23.35 Melrose Place
XN Międzynarodowy 7.35 Laboratorium Dexte- 18.05 Porywy serca • serial •goda
serial obyczajowy prod.
obyczajowy 19.00 lVN Fak·
Konkus Pianistyczny
ra 8.00 Iron Man • serial ty 19.25 Sport 19.30 Pogo- USA; Peter czeka z bukie·
Monitor
animowany dla dzieci 8.30 da 19.35 Valeria • serial tern kwiatów na wracającą z
Wiadomości
Kleszcz • serial animowa· obyczajowy 20.30 Miliona· Karaibów Amandę. WyznaPowtórki
ny dla dzieci 9.00 Kłam· rzy • teleturniej 21.20 Mia- je jej, że nadal jest w niej
programów
stwo i miłość • serial oby· steczko - serial prod. poi· zakochany. Amanda odpoczajowy 9.50 Rozmowy w skiej 22.05 Brygada ratun· wiada zimno, że jest żoną
toku ·talk show 10.45 Tele- kowa - serial obyczajowy; Kyle'a, mężczyzny, którego
sklep 11.30 Esmeralda· Sunny, bezdomna, nasto- naprawdę kocha i nie ma
serial obyczajowy 12.20 Na letnia narkomanka, która ochoty słuchać zwierzeń Pe·
ratunek· serial fabularno- ukradła kiedyś portfel Kim, tera. Megan ma wyrzuty sudokumentalny 12.50 Pub • pojawia się w jej domu i pro- mienia z powodu Lexi. Staprogram rozrywkowy 13.50 si, by pozwoliła jej u siebie ra się namówić Coopera, by
ł Delfy 14.15 She-Ra Księż· zamieszkać. Kim obiecuje wziął z nią fikcyjny ślub, na
niczka mocy 14.40 Iron znaleźć jej miejsce w schro· którym każde zarobi 0.35
I Man • serial animowany dla nisku. Zawiedziona dziew- Wizjer TVN 1.00 Tenbit.pl •
dzieci 15.05 Kleszcz · se- czyna odchodzi. Kim ma magazyn internetowy 2.00
rial animowany dla dzieci wyrzuty sumienia, kiedy kil· Granie na zawołanie

ale kino!
6.00 Teledyski 6.15 Maria
Emilia· telenowela 7.00 Ka· 8.00 Dokument: 100 lat
talina i Sebastian 7.45 Od· kina: Najwspanialsze filmy
jazdowe kreskówki 8.50 Nie Ameryki 8.55 Walet Pikoz tego świata 9.15 Zagubio- wy, czyli kobieta zmienną
ny w czasie - serial fanta- jest • komedia 10.30 Doku·
styczno-naukowy 10.05 Sio· meni: Magia kina: Drapieżneczny patrol • serial przyg. ne zwierzęta w rolach głów10.55 Trzecia planeta od nych 10.55 Mr. Majestyk •
słońca - serial komediowy
film akcji 12.40 Paryski wló11.20 Dr. Stefan Frank· częga • komedia obycz.
serial medyczny 12.05 Tele- 14.05 King Kong • film przyshopping 13.10 Gra w prze· godowy 16.20 Magazyn filboje 13.40 Katalina i Seba- mowy: Pocahontas 16.45
stian 14.25 Maria Emilia • Dyskretny urok burżuazji •
telenowela 15.1 O Odjazd o· film obycz. 18.25 Azyl - film
we kreskówki 16.25 Nie z obyczajowy 20.05 Magazyn
tego świata 16.50 Zagubio· filmowy: Gwiezdne wrota
ny w czasie 17.40 Slonecz· 20.30 Przedstawiciel • thrilny patrol - serial przygodo· ler 22.20 Dokument: Magia
wy 18.30 Gra w przeboje - te· kina: Kino akcji 22.45 Na
leturniej 19.00 Zoom 19.30 skróty-film obycz. 1.50 DzienTrzecia planeta od Słońca nik panny służącej • dramat
20.00 Zły los - thriller 21.35 prod. francuskiej 3.25 Ma·
52 minuty - reportaże 22.30 gazyn filmowy: Telemaniak
Uderzenie 0.35 Sexplozja 3.50 Ucieczka • komedia
5.20 Dokument: 100 lat kina
0.50 Powtórki pr.

I~

19.00 Wieści polonijne

I 18.35 Klan

l

I

14.10
6.00 Kawa ery herbata
'•
7.45 Oto Polska
i! 14.35
8.15 Krakowskie
' ! 15.00
Przedmieście 27
; ~ 15.10
8.30 Wiadomości
, 15.30
8.40 Giełda
. , 16.00
8.45 Wieści polonijne
i 16.25
9.00 Teleranek
1
19.25 Plecak pełen przygód . 16.50
, 117.00
-serialdlamlodzieży
117.15
10.00 Syzyfowe prace
. 17.30
-seńalprod.polskiej
17.45

Forum polonijne

Klan

czyll30razyFMA

Głaskanie psa

z Litwy
Wiadomości

11.30 Magazyn Polonijny

12.GO
12.10
•
13.00
1125

~

5.25 Top Shop 7.35 Sally 8.10
Top Shop 12.00 Passioni
12.50 Top Shop 18.00 Przyjaciele 18.30 Sally 19.00 Namiętności 19.45 Top Shop
21.20 Moje dzieci moje życie 22.25 Top Shop 0.10 Hot
Shop 0.40 Playboy

.........
......
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8.30 Wyścigi samochodów
seryjnych 9.30 Igrzyska Oli·
mpijskie w Sydney 12.00 Jeżdziectwo: Zawody pucharu
Narodów w zagrzebiu 13.00
Żeglarstwo: magazyn .świat
żeglarstwa• 13.30 Golf 14.30
Pilka nożna 16.30 Sumo 17.30
Magazyn sportów motorowych 18.30 Wyścigi serii cart
20.30 Pilka nożna: Spotkanie towrzyskie 23.00 Sumo:
Turniej Basho w Nagoi 0.30
Skoki do w~dy 1.30 Zakoń·
czenie programu

'·

ona pielęgniarllą w miejscoKlan- telenowela TVP
wym szpitalu. Mają ładny 1
13.10 Usta przebojów
dom i 14-letniego syna
13.35 Wędrowiec
• czyli podróże małe Roberta, który jest wratłl
wym i dobrym dzieckiem.
ldute
Chłopiec bardzo przetywa
13.45 Tao I kormorany
rodzinne awantury, po któ•
8.2S Giełda
-film dolwmentalny
rych matka jest zawsze
14.10 Wędrowiec
18.30 Wiadomości
·czyli podróte małe mocno posiniaczona. Ko· 8.42 Pogoda
cha jednak oboje todziców i
ldute
8.45 Moje miasteczko
·nie wyobraża sobie tycia
• serial prod.
14.15 Wfrn*i
zazymutem
bez nich. Właśnie dlatego
~
Fran nigdy nie miała dość
14.35 Wędrowlec·czyll
9.10 Jedyneczka- program
podróte małe I dute siły, by odejść od brutalneda dzieci
go męta, choć wielokrotnie
9.41) Bajeczki Jedyneczki
14.45 Engllłh and Arts
o tym myślała, będąc na
15.00 Wiadomości
10.00 Tajemnicza kobieta
skraju załamania nerwowe15.10 Czas na k0111puter
-1elenow8a
15.30 Szerokletory
go. Zawsze były inna wat·
nlejsze rodzinne sprawy, nit
-program
jej osobiste szczęście.
~
16.00 Kwadrat
21.45 Studio Komitetów
Wyborczych
16.30 Moda na sukces
Jedyneczka -program
17.00 Teleexpress
22.54 MonHor
godz. 9.10.
17.25 Klan
Wiadomości
-~prod.~ 23.10 Sportowy flesz
17.50 Kandydat: Jarosław 23.15 Gorącopolecam:
rror;rg
GlenganyGlen Roes Progromy pogNblont -nie kodowant
Kallnowskl
18.10 Jaka to melodia?
-film fab. prod. USA.
7.00 Diabelski Młyn 7.40
ret. James Foley
110.50 Po prostu paragraf
18.35 Rower Blateja
Mlnlsport + 7.45 Łapu ca·
0.50 Rozmowy
19.00 Wieczorynka
11.10 Dom pełen zwierząt
pu a.OO Kotopies a.25 Sze11.25 Ekranzkwlatklem
19.ll Wiadomości
na~wlek
roki horyzont 9.20 Zakocha1.15 Dzlady2000,
19.56 Sport+ Pogoda
,11.35 Tajemnlcean'nll
ny Szekspir 11.20 Przed pre20.10 Okruchytycla:
czyli klollzardzl
12.00 Wiadomości
, miarą 11.25 Książę Egiptu
Polski
z
sll\ców
Kolory
ił2.10 Agrobiznes-rolniczy
13.00 Dziura w ziemi 14.45
1.50 Hlłtorla
-fim fagllamy prod. USA
program ińoonacyjny
Prawdopodobnie morderstwo
Polsklego Radia
Fran I Bobby Benedetto są
Ul Kontrasty· śwla~
16.15 Dwa muły dla siostry
2.10 Zak~
m~ństwem od kilkunastu
ludzie, pieniądze
Sary 1a.05 13 Posterunek
lat. On jest policjantem,
programu
12.25 Samożycle
2 1a.35 Gruby pies Mednoza 19.00 Diabelski Młyn
~„ "'"" '1: !
, ,•
t '
'
' ~
~ft::~/, 19.20 Nie przegap 19.25
t"
» '"'twg~~:,~~~ ~:
i~
~
·i~·~ ~
Dlabelskl Młyn 19.40 Ła
okazuje się, te Adam nie 21.25 Pogoda
6.00 Telezakupy
pu capu 19.45 Mlnlsport
tylko nie jest studentem, 21.30' Dwójkomanla
+ 19.50 Aktualności filmo7.ll Dziennik krajowy
jak początkowo utrzymywał, 21.35 Auto
we 20.00 Balck Dog 21.25
7.50 Studio urody
ale nawet nie ukończy! 21.55 Magazyn Ekspressu Shadoki i Wielki Nic 21.30
8.00 Program lokalny
Bóg, Diabeł i Bob 22.20 Wiei·
Reporterów
8.30 Co ludzie powiedzą szkoły średniej. Julia po·
ki Kanion 0.30 Supematural
stanawia mu poinOO w nad- 22.50 Kobiety Jake'a
·serial komedioY.y
1.35 Wybawca 3.15 Powrót
robieniu zaległości i zdoby-film fab. prod. USA
9.05 Gcfzle diabeł mówi
ciu wykształcenia. Tymcza. Jak& i jego druga tona Mag. do przyszłości 3 5.1 O Zedobranoc
sem Claudia spotyka daw- gie (Anne Archer) są ra- znanie
-seriai prod. USA
9.50 Nasza wielka rodzina nego znajomego. Todda, zem od blisko dziewięciu lal
muzyka studyjnego, dzięki Poznali się na plkn.iku zor· 4 ~
- serialdok.
któremu zostaje zaangato- ganizowanym z okazji nero- 1 ~ •
prod. japońskiej
.
wa na do kilku intratnych dowego śWięta 4 lipca. Dziś I
1020. Zerwać się do lotu
d t d al 9.00 Wędkarskie przygody
śl'
.h
sesji nagraniowych.
• serial obyClBjfNtj
ic szczę iwa 0 ą m • , Rexa Hunta 9.25 Tajemni·
17.00 Studio Komitetów
prod. v.t>sl<iej
teństwo przeżywa kryzys. cza góra 9.55 Wyprawy w
Wyborczych
11.50 . Po prostu żyć
Po uczuciu, które połączy- 1 czasie 10.50 Historia Wody
17.55 Program lokalny
1UI Co nam w duszy gra
Io ich przed laty. zo~ Jut 1 11.45 Przyrząd odstrasza18.21 Pogoda
13.15 Doktor zalpejsklej
tyłko wyblakłe wspomnienia. . jący Rekiny 12.40 Zwierzę
18.30 Panorama
Nie znajdują wspólnego ję-' ce wyczucie czasu 13.30 Hi·
wloskl-seńal
zyka, nie mają dzieci, które · storia pisma 14.25 Wojna
18.50 Dwójk~la
prod. nierried<o
scementowałyby ich zwlą· I U-Bootów 15.15 Czołgi: Sta18.55 Jeden z dziesięciu
-austriad«>-v.loslOej
• teleturniej
zek. Jake żyje jakby w Jmym, lowe tygrysy 16.10 Wędkar
14.llO Przygody Shirley
wylmeginowanym świecie. · skie przygody Rexa .Hunta
19.20 Radio Powstańcze
Holmes -serial
~ 16.35 Ciekawostki Discove0.25 Tajemne potyczki
.Błyskawica"
prod.~
ry 17.05 Legendy historii
wywladów-seńal
19.30 XIVMlędzynarodowy
14.30 Ale heca
1a.oo Podrót giganta 1.9.00
dok.prod.angielskiej
Konkurs
15.00 sukces
Poza .rok 2000 19.30 C1ekaposłaniec
Kupidyn.
1.
Planistyczny
15
• serial prod. polskiej
wostk1 20.00 We wnętrzu koIm. F. Chopina
15.30 Tele Miiienium
smicznego wahadłowca 21.00
m~
20.10 Polska ekipa
16.00 Panorama
~ Tajemnice Rekinów 22.00
·serialprod.USA
konkursie
na
16.10 Ich pięcioro
2.00 Europejski przegląd ł Spotkanie z rekinami 23.00
Chopinowskim
-serial prod. USA
Wielcy wodzowie O.OO Wypiłkarski
Na zajęciach z literatury 20.30 Kandydaci w Dwójce
I prawy w czasie 0.30 Tajem2.25 T~kupy
nicza góra 1.30 CiekawostJulia poznaje interesujące 21.00 Panorama
2AO Zakonczenle
programu _
go__ ~hlopaka, ale wkrótce 21.20 Sport-telegram
1 ki Discovery

·g

6.00 Kawaczyherbata
, 7.ll Telelakupy
7.45 Panie na Mogadorze
•serial prod. frallCUSkiej
8.15 Krakowskie
' Przedmieście 27

Łódź
~

a.oo Gry interaktywne 10.17
Hrabia Kaczula 11.02 Nafciarze 12.00 Druga B 12.27
Historia pieniędzy 13.02 May
lord 13.30 Rótnl ludzie, rótne sprawy 14.00 Raport medyczny 14.33 Niebezpieczne
kobiety 17.15 Wiadomości

• programy IĆŻl1e

lendarz Lilltgiczny 16A5 Blok
programów dla dzieci 17.10 •
19.00Tydzieńw Kościele 19.15
Bajka 19.25 * 20.30 Róża
niec 21.00 Apel Jasnogórski

domości Watykańskie16.40 Ka-

9.05 Siowo tycia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 • 12.00 Tydzień w Kościele 12.15'15.00f<oroo.kado
Mik>sitm:lzia Botego 15.15 •
16.0S Sk1.vo tycia 16.15 Wia-

rą~~~Jl!Pgra111u;

~,„(~łanqw

ne Eu-opy 15.00 Eneduerabe
15.35 Mąt eskulapa 16.00
Klan 16.30 Emil z Lonnanbergii 17.00 Skala historii
17.15 Reportaż 17.30 Budtet
nie tyla> fbrf:JNy 18.00 two
18.20 Podaj ceglę 19.00 Ludwi< 20 .35 Telekurier 21.00
Miłość i namiętność 21.30
ŁWD U.OO To jest temat
22.15 Między Odrą a Renem 22.30 Mały. wielki business 23,00 Ogień i lód
23.30 Obywatel X

14.00Kalejdoskql14.10~
łanlki 14.30 Tradyqe klAlnar-

1.00

a.oo Klan 8.30 ~
ssandra 9.30 Skala historii
9.45 To jest temat 10.00 Telezakupy 1Q.30 Reportaż
10.45 Telekurier 11.15 Margerifa Volant 12.00 Sołtys z
bajki 12.15 Uśmiechnij slę
13.00 Ho.a 13.30 Punkt. set

TV

lokalne 17.25 Nowy Łowicza..
nin zaprasza 17.35 Pożegna'
nie lata - cz. 2 18.04 Ma!Y
lord 18.35 Rótni ludzie, róż'
ne sprawy 19.0a Zemsta
20.27 Sublokator • komedia
obycz. 22.15 Rozmowy z
psychologiem 22.45 Muzyka

7.OO Bzik i inni 7.25 Parowóz, Tomek i jego przyjaciele 7.35 Szarcio i Teodorsz'
8.00 Telewizyjny numer war·
szawskł 8.10 Mediator 8.30
Kassandra 9.30 Skala hl·
strorii 9.45 To jest temat
10.00 Telezakupy 10.30 Studio reportażu 10.45 Teleku-'
rier 11.00 Eko - świat 12.00
Sołtys z bajki 12.15 Uś-.
miechnij się 13.00 Hanza'
13.30 Punkt, set, mecz 14.00
Wiadomości kuriera 14.1 O
Projektantki 14.30 Tradycje
kulturalne Europy 15.oo·
Paczka z ulicy Zdrowej
15.30 Sekrety Warszawy i
Mazowsza 15.35 Rozmowa'
dnia 15.55 Robin Hood
16.30 Emil z Lonnenbergii
17.00 Skala historii 17.15
Gość WOT 17.25 Komuni~
katy i ogłoszenia 17.30 TKM
17.45 Sekrety Warszawy i
Mazowsza 17.50 WladomO-:
ści sportowe 18.00 Kurier
18.20 Na zdrowie 18.40 Tak
czy inaczej 19.00 Ludwik •
król szklanego ekranu 20.35
Telekurler 21.00 Miłość i
namiętność 21.30 TKW i
pogoda 21.35 Wiadomości
sportowe 21.40 Rozmowa
dnia 22.00 To jest temat22.15
Międty Odrą a Renem 22.30
Mały, wielki business 23.00
Tele Motor - program motoryzacyjny 23.15 Z kabla
wzięte 23.30 Obywatel X

WOT

dla dzieci: Emisja: środa, 4października, TVP 1,

ŚWlatwedlug

2.3.00 Informacje

tl

wypadku nie

można tego porównywać.
Urządzenie, nie przybliża i nie powięk
sza przedmiotów znajdujących się w zasięgu wzroku, lecz koryguje pracę oka.
Nikt nie może chodzić przez cały czas z
lornetką przy oczach, zresztą bardzo
szybko potknąłby się o jakieś przedmioty - o to, czego nie widać, jeśli mamy
przy oczach lornetkę, a co zlltljduje się

OKO JAK MARZENIE

Okulary przyszłości
Ibiznes Informacje
Kiepskich
1U Duła przerwa
' Jedni ucz.eni zajmują się naprawianiem
23.15 Prognoza pogody
15.oo Batman
23.25 Polityczne graffiti I tych organów naszego ciała, które ule·serial ri'nowllly
I gły uszkodzeniu. Inni starają się popraZł.40 Miodowe lata .
15.30 Informacje
wić to, co funkcjonuje dobrze, ale ich
G.25 KurlerTV
~15.55 z~wc:hlnurach 0.45 RozprawawBarllnle .1zdaniem mogłoby działać lepiej. Najwię
I cej przedstawicieli drugiej grupy krąży
·filmsansacyjny,
-serial~
' wokół sportu i spraw związanych z doJetL.eoPem.
11 16.45 Hemiles ·serial
I1 pingiem. Ale ostatnio ujawniono wyniki
•MrilSheen.
17.45 Florella·serial
prac naukowców z Rochester Universi&mWrriamaksiini
18.35 Kurier TV
Mieszkanlee byłej NRD po- 1 ty ~USA) i M?orfields Eye Hospital
18.55 lnfonnacje
rrwa polski samolot I kate (W1elk~ Brytania). Oba zespoły b~w
19.00 Prognoza pogody

fl WlO
I
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pod nogami. Natomiast wynalazek z
Rochester jest przeznaczony do codzienułodze lecleć do Berlina • cze ~1mu3ą się od lat udos~onal~mem nego, stałego użytku .. Rejestrowane przy
19.05 Zbuntowany anioł
. 1 ludzkiego wzroku. Ich zdamem me ma jego pomocy sygnały są bezpośrednio
gd .
Zachod ·eg
-serial obyczajowy
I
-serialatgenłyńslQ
~ 1 o, Zie prosi 0 , bowiem żadnych powodów, by człowiek przekazywane do mózgu. Uczestnicy
8
~.oo Żydowłszna
•
.10.ll Florella
azyl politycznt Rząd "": ' nie mógł widzieć tak ostro i z takiej od- testów i wynalazcy mówią. że różnica
20.50 LosowanleLOTTO
-serial~
rykańsld zam11i1st z.apewnić ległości jak szybujące nad ziemią ptaki. doznań jest niewyobrażalna. Kontrast,
11
I Szc:ztłllwego
11.30 Biii Cosby I straszne •
Latem b.r. rozpoczęto już pierwsze jaskrawość kolorów, czytelność szczemu bezpieczeństwo, wyła- ;
Ntmll'ka
dzieciaki· serial
testy nowych urządzeń. Są one dość duż.e gółów przyprawiają o zawrót głowy, świat
cza proces.„
1
21.00 Ally McBeal
i niezbyt poręczne, w zasadzie nie moż- wygląda zupełnie inaczej.
2.25 Muzyka na BIS
112.00 Dharma IGreg. serial
1
Nowym wynalazkiem jako pierwsi zana ich stosować poza laboratorium.
S.00 Potegnanle
-serial obyczajowy
12.30 Dlłco Polo Live
Wynalazcy zapewniają. że za kilka lat interesowali się jednak nie okuliści, lecz
zwldzaml
21.55 TalkShow
,13.ll Graczykowie
zminimalizują je do rozmiarów dzisiej- wojskowi. Szczególnie z jednostek speszych okularów lub szkieł kontaktowych. cjalnych~ szkolących snajperów. W laNiewykluczone, że będą mialy postać ma- boratorium Rochester University dzienleńkich implantów wszczepianych do nikarze dostrzegli już także trenerów
6.00 Kawa czy herbata
1 19.15 Dobranocka
13.00 Zlotopolscy
oka. Główna zasada działania tych oku- sportowych. Nie wiadomo jednak,, czy
Wiadomości
19.ll
13.ll Wiadomości
7AS Magistra vitae
1
larów polega na eliminacji załamań pro- zawodnicy z „ulepszonym okien1" zo19.55 Pogoda +sport
13.40 Ato Polska właśnie
·reporlat
mieni światła padających na soczewkę i staną w przyszłości dopuszczeni do za20.llO Teatrnawesolo:
14.25 Cysłnklszlak
8.15 Krakowskie
rogówkę oka. Zakrzywienie tych po- wodów, czy też raczej będą uznani za
Tu się urodziłem
I
.
14.45 Ojczyznl
Przedmieście 27
wierzchni sprawia, że człowiek o zdro- stosujących doping. Z pracami nad wy1• 21.50 XXBlesladyHumoru wym wzroku ostro widzi do 6 metrów. ostrzeniem ludzkiego wzroku, prowadzo8.30 Wiadomości
·polszczyzna
Lidzbarku
w
sąy
I
Wladomołą!
15.oo
Glelda
8.40
1
Po przekroczeniu tej odległości szcze- ne są badania nad zwiększeniem zdolnoWannlńsklm
8A5 Wieści polonlj~
, 15.15 Zhawlenle?l-reportaż •
góły stają się niewidoczne, a kształty za- ści widzenia w ciemnościach, także w
1
22.10 Male FOl'JllY
15.35 Rozmowa dnia
9.00 Paplerowyteatrzyk
nocy. Na razie udało się ją podwoić, co
czynają się coraz bardziej rozmazywać.
Wlłlklch Mistrzów Aparatura skonstruowana w Rochester jeszcze nie w pełni zadowala naukow16.DO Kulisy PRL.u
żabi król
16.25 Magazyn kultllralny I 22.30 Panorllna
ców. Na wyniki tych eksperymentów z
9.15 Wszystko gra
wydłuża granicę widzenia niemal 2,5 razy.
122.55 Tygoclnlkwyborczy
17.00 Teleexpress
Niby to niewiele w porównaniu z lor- największym zainteresowaniem czeka9.30 Sklppy
(PAI)
netką czy teleskopem, jednak w żadnym ją kierowcy.
Jedynki
10.00 Prawdziwy koniec
17.15 Do góry nogami
·, 23.55 HannaKramatczuk
-programdadziecl
wtelkleJwojny
-~twórczości
17.40 Troplclelegwlazd
-dramat prod. polskiej
Delfy - serial animowany prod. USA; Główna boha18.15 Kronika OUmpljska: ' : 0.15 Stanisław Trembecki
11.25 Kulisy PRL·U
14.15 She-Ra Księżniczka terka, Andie jest atrakcyj0.40 MonHor
Syny
11.50 Wrajskim ogrodzie
mocy - serial anim. 14.30 ną i bardzo zdolną nastoWladomołcl
,
18.35 Złotopolscy
12.10 Dozwotone
Inspektor Gadget • serial latką. Uprawia od lat gim• serial anim. 15.00 Kleszcz 15.30 nastykę artystyczną i temu
serca
Porywy7.00
programów
Powtórki
1.GO
19.00
Telesklep
obyczajowy
_ ___. 6.10
__
__
_____
_ _polonijne
_Wieści
______
_lat40·tu
...__od
Alf - serial komediowy 16.00 podporządkowała całe swo7.15 Delfy - serial animo- Fakty i Kropka nad i 16.35 je tycie. Pewnego dnia po
wany 7.35 Laboratorium De- Rozmowy w toku - talk show namowach trenera dziewal•ldnof
xtera 8.00 Inspektor Gadget 17.35 Wizjer TVN - maga- czyna zaczyna drakońską
a.OO Magazyn filmowy: Ju- • serial animowany 8.30 zyn sensacji i rozrywki 18.05 dietę, co wkrótce doprowa5.25 Top Shop 7.35 Sally
nior 8.25 Mężczyzna niepo- Kleszcz 9.00 Kłamstwo i Porywy serca - serial oby- dza ją do choroby... 22.50
a.10 Top Shop 12.00 PasSebastian - telenowela 7.45 trzebny 10.05 Dziennik panczajowy 19.00 TVN Fakty TVN Fakty 22.55 Kropka
miłość - serial obyczajowy
sioni 12.50 Top Shop 18.00
Odjazdowa kraskówki - fil- ny słutącej 11.40 Co lubią
9.50 Rozmowy w toku - talk 19.25 Sport + Pogoda 19.35 nad i • program publicysPrzyjaciele 1a.30 Bajki 19.00
my animowane a.50 Nie z tygrysy 13.05 Magia kina:
sl'CN 10.45 Telesklep 11.30 Valeria • serial obyczajowy tyczny 23.15 Sport 23.20
Namiętności 19.45 Top Shop
21.20 Moje dzieci, moje ty- tego świata .9.15 Zagubio- Ruchome dekoracje 13.30 Esmeralda • serial obycza- 20.30 Centrum nadziei - se- Pogoda 23.25 Przełamując
cie 22.25 Top Shop 0.10 Hot ny w czasie 10.05 Słonecz Szklana tarcza 15.15 Ucie- jowy 12.20 Trafiony, zato- rial fabularno-dokumental- fale - film obyczajowy 2.20
ny patrol • serial przygodo- czka - komedia prod. USA piony - pr. ro'Z!yWkowy 13.25 ny 21.00 Cena doskona· Wizjer TVN 2.50 Granie na
Shop 0.40 Playboy
wy 10.55 Trzecia planeta od
16.45 Noce Cabirii - dra- Maraton uśmiechu 13.50 !ości - film obyczajowy zawołanie
słońca - serial komediowy
,..„,..
mat 1a.35 Miłość i śmierć •
11.20 Zwariowana kamera komedia, rat. Woody Allen,
o!Ói/sPDHr
skiej 12.00 Rajska plaża • wy prod. USA 19.55 ViP ·ma12.10 Zoom 12.40 Teleshop„„„„„
wyk. Woody Allen, Diane
serial dla młodzieży 13.00 gazyn ciekawostek i sensa3.00 Skoki do wody 3.30 ping 13.10 Gra w przeboje
Keaton, Georges Adel i inni
Murator 13.25 TP.S.A. Mu- tji 20.00 V.l.P. - serial sens.
Jeździectwo 5.00 Lekka atle- 13.40 Katalina i Sebastian
Tele·
· sic and Film Festiwal 14.15 20.50 Dziennik 21.05 Ramtyka 6.45 Jeździectwo 8.30 - telenowela 14.25 Maria 20.05 Mag. filmowy:
Tenis 10.30 Boks 11.30 Sko- Emilia • telenowela 15.10 maniak 20.30 West Side 6.00 Magazyn muzyczny 7.00 Rozwód po amerykańsku - , bo 2 • film akcji prod. USA;
ki do wody 12·30 Boks 13·15 Odjazdowe kreskówki - se· Story • musical 23.00 Pięk· Rozwód po amerykańsku - serial prod. polskiej 14.45 Mu- To druga część przygód Jo.
.
ność dnia - dramat prod.
Kajakarstwo 14.00 Lekka at- · .
serial prod. USA 7.30 Mu- zyczne listy • program roz- hna Rambo, byłego koman!etyka 16_30 Magazyn Olim· ) nale amm~wane 16.25 Nie francuskiej 0.40 Walet Pirywkowy 15.45 Piłka w grze dosa Wietnamu, który po
pijski 17 .00Jeździectwo 1 S.OO z_ tego świata_ 16.50 Zagu- kowy czyli kobieta zmienną zyczne listy - program muzyczny a.30 Garfield - se- - serial anim. 16.15 Zwie- powrocie do kraju nieoczeMagazyn olimpijski 18.30 b1ony w czasie 17.40 Sło
jest - komedia prod. pol- rial dla dzieci 9.00 Zwierzę rzęta z zielonego lasu - se- kiwanie trafia do więzienia
Skoki do wody synchronicz- neczn~ patrol 18.30 Gra w
skiej, ret. Tadeusz Chmie- ta z zielonego lasu 9.30 Ko- rial 16.45 Kosmiczne wojny 23.35 Arizona dream • kone 19.30 Skoki do wody przeboje 19.00 ZOOm 19.30
lewski 2.10 100 lat kina: smiczne wojny 1O.OO Poli- • serial anim. 17.15 Weso- mediodramat prod. USA 2.15
20.30 Lekka aUetyka 23.00 Trzecia planeta od słońca
Najwspanialsze filmy Ame- cjanci z Miami - serial kry- ły babiniec - serial kome- VIP - magazyn ciekawostek
Wiadomości: SportCentre 20.00 Columbo 21.45 Medi·
23.15 Boks O.OO Kajakar- copter 117 22.35 Oblicza No- ryki 3.00 Paryski włóczęga minalny 11.00 Aniołek z pie- diowy 17.45 Dziennik 1a.oo i sensacji 2.25 Program musiwo: Regaty olimpijskie wego Jorku 23.20 McCall - komedia obyczajowa 4.25 kła rodem - serial komedio- Cobra - oddział specjalny • zyczny 3.25 TP.S.A. Music
1.45 Zapasy - styl wolny .0.10 Sexplozja 0.25 Zoom 100 lat kina 5.15 Mag. fil· wy prod. USA 11.30 Czułość serial sensacyjny 18.55 Żar and Film Festiwal 4.15 Za3.00 Zakończenie programu 0.50 Columbo 2.20 Powtórki mowy: Star Trek-Pokolenia i kłamstwa - serial prod. poi· tropików - serial przygodo- kończenie programu

7.50 Polityczne
graffiti
8.00 Skrzydła
-serial kaneciowy
8.30 Legendy Kung Fu
-serial sensac')j'tf
9.30 Zbuntowany anioł

-serial~

7.25 Pokemon

•serial lllimowa1y

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Jeździec
srebrnej szabli

nowy
; WiGŚCi z Głowna i Strykowa

f!iqtek
ITIVJPD

Namiętność i raj

1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Sukces
-serial prod. polskiej
Jakubowski ogląda w telewizji reportaż z będącego
włas-nością ABC, upadają
cego PGR w Mrocznej. Dowiaduje się, że w tym okrę
gu sąd unieważnił wybory
parlamentarne. Biznesmen
doznaje olśnienia. Szybko
kontaktuje się z Kaweckim,
chcąc zasięgnąć informacji o sposobie objęcia poselskiego wakatu. Póżniej
zaś jedzie do Mrocznej i na
dobry początek wynajmuje
opustoszały zajazd. Tekla z
Danką wertują akta ABC,
próbując dociec motywów
postępowania Kramera.
19.20 Dwójkomanla
19.30 Magazyn teatralny
20.00 Skarb sekretarza
-serial WP
20.30 Kandydaci
w Dwójce:
Bogdan Pawłowski
21.00 Panorama
2121 Prognoza pogody
2125 Studio Igrzysk
Olimpijskich
-Sydney2000
22.00 Dwójkomania

Nancy dowiaduje się, że jej
6.00 Kawa czy herbata
zmarły tragiczne ojciec sprze7.30 Telezakupy
ciwiał się sprzedaży grun7.50 Sądne dni- serial
'tów pod rozbudowę sieci ho8.15 Krakowskie
telowej z kasynami. Komuś
Przedmieście 27
prawdopodobnie przeszka8.25 Giełda
dzał w zrobieniu intratnego
8.30 Wiadomości
interesu. Mógł to więc być
8.42 Prognoza pogody
wystarczający powód, dla
8.45 Rycerz Piotruś
które!J) musiał zginąć. Tymherbu Trzy Jabłka
czasem w sądzie rozpoczy9.10 Migankl
na się kolejna rozprawa prze925 Mój tata
ciwko Alfredowi de Maligny.
jest archeologiem
Podejrzany o morderstwo
9.45 Tut-Turynka
Alfred jest ponownie prze10.00 Igrzyska Olimpijskie
słuchiwany, zeznają pod
13.32 Wiadomości
przysięgą nowi świadkowie
13.40 Mam sprawę
w sprawie.
13.50 Studentka Ili Wieku
17Sl Kandydat:
-feleton
Tadeusz Wiiecki
14.10 Mam sprawę
18.10 Jaka to melodia?
14.20 Mare Baltlcum
18.35 Igrzyska Olimpijskie
14.40 Gimnazjum 2000
·Sydney 2000
14.45 English and Arts
19.00 Wieczorynka
15.00 Wiadomości
19.30 Wiadomości
15.10 Studio Igrzysk
19.55 Sport+ Pogoda
Olimpijskich
20.10 Michał Strogow,
·5ydney2000
Kurier Carski (4)
16.30 Moda na sukces
-seńal prod. włoskiej,
Taylor jest załamana, kiedy
reż. Fabrizio Costa,
dowiaduje się, że Jack wywyk. Paolo Seganti,
jeżdża z Los Angeles. RidLea Bosko i inri
ge próbuje przekonać FeliHrabianka Nadia Krasowa
cję, żeby została. Felicja
rusza na pomoc Strogowożegna się z matką.
wi. Do więzienia, gdzie Oga17.00 Teleexpress
riew trzyma carskiego ku17~

irvP8

wioski

6.00 Igrzyska
Ollmpljskle
-Sydney2000
10.00 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
- seńał prod. USA
10.50 Kłopotliwe
dziedzictwo
-film fabularny
12.20 Szansa
na sukces:
Raz na ludowo
13.15 Doktor z alpejskiej

14.0S
14.30
15.00
15.30

- serial przygodowy
Przygody
Shirley Holmes
Mogę wszystko
Sukces
-serial prod. polskiej
Namaksa
-teleturniej

16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
17.00 Studio Komitetów
Wyborczych
17.55 Program lokalny

29

września

ueru
CHANNEL

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10* 12.00 Tydzień w Kościele 12.15* 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15* 16.05 Słowo życia
16.15 Wiadomości16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10* 19.00 Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25*
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50*

TV Łódź

4

7.00 Grupa specjalna EKO
7.25 Parowóz Tomek i jego
przyjaciele 7.30 Opowieści
różnej treści 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.10
Bankier domowy 8.25 Pogoda 8.30 Autostrada 9.00
Kassandra 10.00 Telezakupy
10.30 Słoneczny patrol 11.30
Grajmy w szachy 11.55 Dom
pełen zwierząt 12.15 Język
filmu 12.30 Taneczne Misb'zostwa Polski 13.00 Miedzą do
Europy 13.30 Male ojczyzny
14.00 U siebie 14.30 Projektantki 15.00 Paczka z ulicy zdrowej 15.30 Wiadomości kuriera 15.33 Sekrety
Warszawy i Mazowsza 15.35
Kariera Nikodema Dyzmy
17.00 Powstanie Warszawskie 17.1 OMedaliści Olimpiad
17 .30 Telewizyjny Kurier
Mazowiecki 17.45 Sekrety
Warszawy i Mazowsza 17.50
Wiadomości sportowe 18.00
Kurier 18.20 Wieści z Ratusza 18.35 Podróże z WOT
18.50 Z archiwum Kuriera
19.00 Inauguracja rozgrywek I ligi siatkarzy 20.30
Kassandra 21.30 Telewizyjrry Kurier Warszawski i pogoda 21.35 Wiadomości
sportowe 21.40 Rozmowa
dnia 22.00 Projektantki 22.30
Autostrada 23.00 Ma-gazyn
żeglarski 23.25 Muzyka łą
czy pokolenia 0.15 Ostatni
wiking 1.50 Zakończenie
programu

WOT

„ Skarb Sekretarza" - serial prod. polskiej, reż. Olaf Lubaszenko, 'lo\o)'k.
Joanna Kurowska, Leszek Malinowski, Krzysztof Kowalewski, Bohdan
inni. Emisja: piątek, 29 września, TVP 2, godz. 20.00.

Ot.~,

9.00 Tajemnicza Brytania
9.55 Świat wg Anny Walker
10.20 Ultra nauka 10.50 Oblicza natury 11.45 Weterynarz
12.10 Podróżnicy w czasie
12.40 Medycyna sądowa
13.05 Opowieści z czarnego muzeum 13.30 Najszybszy samochód na ziemi 14.25
Podniebna walka 15.15 Strefa mocy 16.10 Jurassica
17.05 świat wg Anny Walker 17.30Poszukiwania18.00
Dzikie Discovery 19.00 Zwierzęce archiwum X 19.30 Poszukiwania 20.00 Sila burzy
21.00 Wszystko o„. psy 22.00
Mafijne opowieści 23.00
Strefa mocy O.OO Tajemnicza Brytania 1.00 Zwierzę
ce archiwum 1.30 Poszukiwania 2.00 Dzikie Discovery

8.00 Gry interaktywne 10.15
Mały lord 11.02 Siedemnaście mgnień wiosny 12.25
Filmówka 13.00 Hrabia Kaczuła 13.30 Stanąć na nogi
13.44 MiniARMIE 14.00 Pozwólmy im przeżyć 14.33
Niebezpieczne kobiety 15.30
Telezakupy Mango 17.15
Wiadomości lokalne 17.20

Lista przebojów Radia Plus
17.30 Forum Łowicza 18.02
Hrabia Kaczula 18.30 Integracja po szkoleniu 18.51
Rock and rollowi grotołazi„.
19.08 Zemsta 20.22 Mocne
rozmowy Marka Kotańskie
!Jl 21.22 Druga B 21.49 Historia pieniędzy 22.15 Z jak
zdrowie 22.32 Moje dziecko

TELEWIZJAŁOWICZ

7.00 Grupa specjalna EKO
Programy pogrubione· nie kodowane
7.25 Bajki 8.00 Klan 8.30
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Autostrada 9.00 KassanMinlsport+ 7.45 Łapu cadra 10.00 Telezakupy 10.30
pu 7.50 Aktualności fil· Słoneczny patrol 11.30 Grajmowe 8.00 Kotopies 8.25 my w szachy 11.55 Dom
Rytmy Sao Paulo 9.25 Su- pełen zwierząt 12.15 Język
garland express 11.1 O De- filmu 12.30 Taneczne Misser 11.35 Pojedynek moca- trzostwa Polski 13.00 Mierzy 13.10 Zeznanie - dra- dzą do Europy 13.30 Małe
mat 15.00 Wojaszek Buck ojczyzny 14.00Usiebie14.30
16.40 Zakazany gatunek Projektantki 15.00 Paczka
18.1 O Przyjaciele VI 18 .35 z ulicy zdrowej 15.40 WFO
Gruby pies Mendoza 19.00 proponuje 16.05 Własne M
Diabelski młyn 19.20 Nie 16.30 Klan 16.55 Festiwal
przegap 19.25 Diabelski muzyki etnicznej 17.30 Skala wrażliwości 18.00 ŁWD
Młyn 19.40 Łapu capu 19.45
Minisport + 19.50 Aktual- 18.20 Liga regionalna 19.00
Inauguracja rozgrywek ligi
ności filmowe 20.00 Przed
siatkarzy 20.35 Kassandra
premierą 20.05 Fuks - komedia sens. 1VP 21.30 Sha- 21.30 ŁWD 22.00 Projekdoki i Wielki Nic 21.35 Po tantki 22.30 Autostrada
pierwsze miłość 23.05 Oso- 23.00 Mag. żeglarski 23.25
Muzyka 0.15 Ostatni wiking
bliwości 0.35 Powrót do przyszłości - film przygodowy
prod. USA 2.30 Mo'Better TV Niepokalanów
Blues 4.40 Album Polski - ramówka programu:
film obyczajowy TVP

[łf·JU.!Si'

Łazuka i

2000 r.

riera, przedostaje się tą
sama drogą, którą stamtąd
nie tak dawno uciekła wraz z
ojcem. Zostaje jednak
schwytana i osadzona w celi
ze Strogowem. Ten pojmuje nagle, że ją kocha. Wyznaje jej, miłość, ona też
mówi mu, że kocha go od
dawna. Są zrozpaczeni: wła
śnie teraz, gdy tak bardzo
chcieliby być razem, będą
musieli umrzeć. Wkrótce
zostają zaprowadza.ni przed
oblicze Farchana. Wyrok,
z woli Allaha, jest nieodwołalny: Strogow ma być ośle
piony. Kat przykłada do jego
oczu rozżarzoną szablę. Pozbawiony wzroku kapitan, z
poparzoną i zlaną krwią twarzą, jest teraz całkowicie
zdany na pomoc Nadii. A
ona, korzystając z zamieszania, wyprowadza go z
siedziby wrogów.
21.00 PlątekzJedynką
21.40 Studio Komitetów
Wyborczych
Wiadomości

22.45 Monitor
23.00 Sportowy flesz
23.10 Drozda show-show
23.55 Igrzyska Olimpijskie
• Sydnej 2000
6.30 Zakończenie

22.10 Człowiek
w żelaznej masce
-komedia prod. USA

_
____
_w

W filmie Williama Richerta
powieściową intrygę wkomponowano w ramy biograficzne i nasycono sporą dozą humoru. Akcja zaczyna
się w c~wili, gdy Aleksan·
der Dumas pracuje nad
nową książką, która ma wydobyć go z poważnych kło
potów finansowych. Zajęcie
to pochlania pisarza tak
bardzo. że nie ma ochoty
towarzyszyć uroczej Sylvie
podczas wieczornego przyjęcia. Nie zważając na jej
perswazje zaczyna opowiapowieści.

dać fabułę przyszłej

23.45 Katastrofy na żywo:
Na ratunek tonącym
0.10 Łowca sensacji
1.35 Zakończenie

13

~wi@~i
6.00 Ploseńka
na życzenie
7.00 Jeździec srebrnej
szabli

-selial arimowany

725 Pokemon
1.'!JJ Polityczne graffiti
8.00 Skrzydła
-serial komed'iowy
8.30 Wysoka fala
-serial przygodowy
9.30 Zbuntowany anioł
-seńał obyczajowy
10.30 Florena
-serial obyczajowy
11.30 Bill Cosby
I straszne dzieciaki
-serial komediovvy
12.00 Dhanna i Greg
-serial komediovvy
12.30 Idź na całość
1130 Graczykowie
-serial komediovvy

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Magazyn polonijny
8.15 Krakowskie

~

8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Przegląd prasy
polonijnej
9.00 Południk 19·ty
- magazyn dla dzieci
925 Baśniowa kraina
braci Grimm
10.00 Pasja- dramat
11.30 Dialogi
z przeszłością
11.50 Teledyski na żczenle
12.00 Wiadomości
12.10 Sportowy tydzień

ą)
......,....
5.25 Top Shop 7.35 Sally film animowany 8.1 O Top
Shop 12.00 Passioni - telenowela 12.50 Top Shop
18.00 Przyjaciele 18.30 Bajki 19.00 Namiętności 19.45
Top Shop 21.20 Moje dzieci moje życie - telenowela
22.25 Top Shop O.1 oHot Shop
0.40 Playboy 2 • mag. erotyczny

.,..,,,.„,..,,..

*...** ...
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7.30 Mistrzostwa FIA GT
9.30 Igrzyska Olimpijskie
12.00 Piłka nożna 13.30 Jeż
dziectwo 14.30 Piłka nożna
16.30 Sumo 17.30 Skoki do
wafy 18.00 Sporty ekstremalne 19.00 Wyścigi samochodowe serii STC 21.00 Boks
- wtorkowe walki na żywo
22.00 Zawody s~aczy 23.00
Sumo O.OO Golf 1.00 Żeg
larstwo 1.30 Zakończenie
programu

14.00 Macie co chcecie
14.30 4x4
15.00 Batman
15.30 lnfonnacje
15.50 Fundacja Polsat
15.55 Zgłową
w chmurach
16.45 Herkules
17.45 Florena
18.35 Kurier TV
18.55 lnfonnacje
19.00 Prognoza pogody
19.0S Zbuntowany anioł
20.00 Rodzina zastępcza
-serial obyczajowy
20.30 Chłopiec okrętowy
-kbmedia sytuacyjna;
reż. Adam Reśnick,
wyk. Chris Ellio~
Ritch Bńnkley,
James Gammon i inni
Nat Mayweather kończy eki zamiast
skluzywną szkołę

przygód

Salon Lwowski
Rozmowa dnia
Program wojskowy
Raj- magazyn
Teleexpress
Na polską nutę
Plecak pełen

Wiadomości

Hanny Kramarczuk

13.00 Klan
1130 Ze sztuką na ty:
Temu światu ja
się nie poddam
-film dokumentalny
14.10 Podróte kulinarne
Roberta Makłowicza
14.40 Przegląd twórczości
15.00
15.15
15.35
16.00
1625
17.00
17.15
17.45

18.10 Zaproszenie

rna;:r,
6.00 Teledyski 6.15 Maria
Emilia - telenowela 7.00 Katalina i Sebastian 7.45 Odjazdowe kreskówki - filmy
animowane 8.50 Nie z tego
świata 9.15 Zagubiony w
czasie 10.05 Słoneczny patroi 10.55 Trzecia planeta od
słońca - serial komediowy
11.20 Cudza krew - miniserial sensacyjny 12.05 Teleshopping 13.10 Gra w przeboje - teleturniej muzyczny
13.40 Katalina i Sebastian
14.25 Maria Emilia 15.1 O
Odjazdowe kreskówki 16.25
Nie z tego świata 16.50 Zagubiony w czasie 17.40 Sło
neczny patrol 18.30 Gra w
przeboje 19.00 Zoom 19.30
Trzecia planeta od słońca
20.00 Cudze dziecko - dramat prod. USA 21.40 Dr.
Stefan Frank - serial medyczny 22.30 Prawo i bezprawie 23.20 McCall 0.10 Sexplozja 0.25 Zoom 0.50 Powtórki

na pokład pasażerskiego liniowca trafia jako chłopiec
okrętowy na plugawą łajbę,
gdzie przechodzi twardą
szkolę tycia.
211.50 Losowanie LOTI'O
i szczęśliwego
numerka

22.00 ŚWiat według

z widzami Polsatu

Pożegnanie

Kiepskich
-serial komediowy
. prod. polskiej
22.30 Informacje
I biznes Informacje
22.45 Prognoza
pogody
22.55 Polityczne graffiti
23.10 Duża przerwa
-serial komed'iowy
prod. polskiej
23.40 KurierTV

O.OO

-koncert

18.30 Klan
19.00 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ Sport
20.00 Syzyfowe prace (5}
-serial prod. polskiej
20.55 Forum Polonijne
21.35 Kobiety w rocku

22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram

23.00 Studio Komitetów
Wyborczych

_

Wiadomoścl

23.30 Forum wyborcze
0.30 Monitor

1.00 Powtórki
programów

k©

ale kino/

8.00 Magia kina: Postaci
bajkowe 8.25 Cioteczka Danielle - film obyczajowy 10.15
Nieciekawa historia - dramat
·prod. polskiej, reż. Wojciech
Jerzy Has, wyk. Gustaw Holoubek, Anna Milewska, Elwira Romańczuk i inni 12.05
Czarny rumak powraca - film
przygodowy 13.50 Apetyt thriller 15.35 1OO lat kina
16.25 Do góry nogami - dramat 18.00 Mroczny przedmiot pożądania - dramat
19.45 Śpiew syreny 20.05
Mag. filmowy: Dzwonnik z
Notre Dame 20.30 Inna
wyspa - dramat prod. polskiej 21.45 Milou w maju film obyczajowy 23.30 Zmysłowa obsesja - melodramat
1.30 Co lubią tygrysy? komedia 2.55 Man Ray: Prorok awangardy - film dokumentalny 3.55 Na wylot dramat 5.10 Mag. filmowy:
Sandra Bullock

•
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A WSZYSTKO PRZEZ
NERWY I BAKTERI~

Iwona

Mieszczańska

Porcje powinny być niezbyt obfite. Należy koniecznie zrezygnować z picia alkoholu, kawy,
mocnej herbaty, z pikantnych przypraw, tłustych
dań i wszelkich smażenin. Obowiązkowo należy
skończyć z paleniem papierosów. Nie wolno jeść
w pośpiechu i w nerwowej atmosferze. Dlatego też
najwłaściwsze byłoby spokojne, długie celebrowanie posiłku, staranne żucie pokarmu bez połykania
kanapki w biegu, rodzinnych kłótni, patrzenia
w telewizor i czytania gazety. Lekarz powie,
których Icków, b<(dących w sprzedaży bez recepty,
wrzodowcom nic wolno zażywać.
Zdarza si<(, że takie zalecenia nie pomagają,
a chory człowiek po jedzeniu czuje się żlc. Wówczas trzeba stać si<( uważnym obserwatorem i odnotować, po jakich potrawach poczuliśmy si<(
gorzej - po czym je wyeliminować z jadłospisu.
Cz<(sto złe samopoczucie wywołują potrawy
wzdymające - np. kapusta, groch, fasola, bób, jak
również mleko, słodycze, cytrusy, mięso.
Zwykle poprzestanie na produktach gotowanych - drobiu, rybach i warzywach - likwiduje nawet
najnieprzyjemniejsze doznania, związane z jedzeniem. W przypadku wrzodów dwunastnicy zjedzenie małego posiłku potrafi zmniejszyć akurat
wyst<(pujący ból.
Operacje wrzodów robi si<( obecnie nic tak cz<(s.to. Wskazaniem jest spcrforowanic przez wrżód
ścianki żołądka czy dwunastnicy oraz nic poddające
sic; próbom zatamowania krwawienie wrzodu.
Oczywiście w przypadku wystąpienia zwc;żcń drogi
pokarmowej również zrosty usuwa si<( operacyjnie'.
Niekiedy na wrzody zapracowujemy sami, w innym przypadku dzieje sil( to zupełnie bez naszej
winy. W obu przypadkach w tych zabieganych czasach potrzebujemy luzu, spokoju, rozsądnego zachowania się oraz pamil(tania, że życic jest zbyt
krótkie, by je poświl(cać na martwienie si<(, denerwowanie i dorabianie sil( wrzodów. (PAI)

6.1 O Porywy serca - serial
7.OO Telesklep 7.15 Delfy
7.35 Laboratorium Dextera - serial 8.00 Iron man Wykonuje si<( ten zabieg za pomocą gastroskoserial anim. 8.30 Kleszcz
•
· k'1e1· rur k'1, za k on· g1<(t
· k'1e1,
· · eten
. dl ugteJ,
1Rmiłość - pu, czy 11
Kłamstwo
9.00
b
•
·
b d
k
k
. . .
sena1 o ycz. 9.50 ozmowy
w toku 10.45 Telesklep 11 .30 czoneJ ~m1aturową .amerą. Rur ę tę . a. an~ ~us1
Esmeralda _ serial obycza- połknąc, co me nalczy do przy1emnosc1. Jesh zaPNY 12.20 Ananasy z mojej jdzic taka konieczność, można nic tylko obejrzeć
klasy - program rozrywko- narządy wcwn<(trzne, lecz także pobrać fragmenWf 13.20 O co chodzi - tele- ty tkanki i soku żołądkowego do dąlszych badań.
Jeśli zostanie stwierdzona choroba wrzodowa,
turniej13.50Delfy14.15SheRa księżniczka mocy 14.40 l a także - dzil(ki testom z krwi - obecność wywo1
lron m~n 15.05 Kleszcz - s.e- !ującej zakażenie bakterii, wówczas lekarz przcpisnal anim. 15.35 Alf - senal uje odpowiedni antybiotyk oraz Icki któ e sprar ..
:
. dk
. . . .i „ k
komediowy 16.101VN Fakty
wasu zo 1ą owego się zmme1sza,
w1a1ą, ze 1 osc
R
d.
·K k
. . d . .
•
bł
1 rop a na 1 16 •35 ozmowy w toku 17. 35 Wiz'er a zatem ony s1uzowc są mntcJ razn10nc. Le1VN 18.05 Porywy serc! _ czenic trwa 2-3 tygodnie. Niestety, mimo wylcserial obycz.19.001VN Fak- czenia trzeba się liczyć z możliwością nawrotu
ty 19.25 Sport 19.30 Pogoda choroby.
Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zalc19.35 Valeria - seńal 20.30
Na ratunek - serial fabular- ceń lekarza, które mogą nas uchronić przed
no-dokumentalny21.00 Skra- nieprzyjemnymi reakcjami ze strony układu pokardziona. tożsamość - film , rńowcgo. Żelazną zasadą jest tu przestrzeganie rcgusensacY)ny 22.50 1YN Fak- . larnych godzin posiłków Tak jak w przypadku
1·
·
'. · d
·
· · d ·
d h d
ty 22.55 Kropka nad i 23.15
Sport 23 .20 Pogoda 23 .25 o c u z~ma SIC(,. ~1cnną porc15 .Je zcm a na c~y
Drew Carey Show 23 .55 Wi- podz1chc na p1<(C rownych cz<(sc1. Nic wolno SI<(
zjer TVN 0.25 Supergliny objadać!
0.55 Miasteczko - serial
obyczajowy 1.25 Cyfra 1.55
Granie na zawołanie

a

6.00 Magazyn muzyczny
7.00 Rozwód po amerykańsku - serial 7.30 Muzyczne
listy 8.30 Garfild - serial
animowany 9.00 Zwierzęta
z zielonego lasu - serial dla
dzieci 9.30 Kosmiczne wojny - serial 10.00 Policjanci
z Miami - serial kryminalny
11.00 Wesoły babiniec - serial komediowy 11.30 Czułość i klamstwa - serial prod.
polskiej 12.00 Star Trek:
Voyager 13.00 Dom muratora 13.25 TP. S.A. Music
and Film Festiwal 14.15 Rozwód po amerykańsku - serial USA 14.45 Muzyczne
listy 15.45 Piłka w grze
16.15 Zwierzęta z zielonego lasu 16.45 Kosmiczne
wojny 17.15 Dusza czlowiekserial komediowy prod. USA
18.00 Cobra - serial sens.
18.55 Żar tropików - serial
przygodowy 20.00 Bieg po
szmal - serial 20.30 Dziennik
20.40 Butch i Sundance:
Lata młodości - western
22.55 Super gol - mag. sportf:m.t 23.10 Czułość i kłam
stwa - serial prod. polskiej
23.40 ViP - mag. ciekawostek 23.50 Szalony Jack film akcji 1.45 VIP 1.55 Muzyczne listy 2.55 TP. S.A.
Music and Film Festiwal

Śledztwo

Naturomanla
Cyberbelfer
Naturomania

•

Blondynki", poszukiwanej
przez policję kilku krajów za
fałszowanie kart kredytow,ych. Wszystkie poszlaki

wyjaśnić tajemnicę ,Słodkiej

·serial prod. niemiecko
• austńacko ·włoskiej
14.10 Przygody Shirley
Holmes· serial
prod. kanacfyjskiej
Shirley Holmes stara się

wioski

12.00 Famillada
12.30 Co nam w duszy gra
13.20 Doktor z alpejskie)

-reportaż

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Na dobre I na złe
-serial TVP
9.20 Gdzie diabeł mówi
dobranoc
-serial prod. USA
10.10 McGregorowie
·serial prod. australijskiej
Do Paterson's Ridge przyjeżdża tajemniczy mężczyz
na z Ameryki. Jego poja·
wienie się nie przyniesie
mieszkańcom miasteczka
nic dobrego. Nieznajomy
ujawnia mroczne tajemnice
z przeszłości Montany.
11.00 Magazyn Expresu
Reporterów
11.30 Wulkany Araukanl

7.00
7.30
7.50
8.00
8.30

tTVP8

w sprawie nauki
14.55 Naturomania
15.00 Wiadomości
15.10 Niemcy
·dekada jedności

14.10
14.15
14.30
14.35

Małpy śnieżne

13.40 Naturomania
1145 Zwierzęta świata:

·tełencmela

·Pierwszy krzyk

6.00 Kawa czy herbata
7.30 Telezakupy
7.45 Panie na Mogadorze
-serial prod. francuskiej
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27
8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Zwierzaki cudaki
9.10 Jedyneczl<a
9.40 Bajeczki Jedyneczkl
10.00 Tajemnicza kobieta
10.50 Domownik
11.10 Zgodnie zprawem
11.35 Z Polski rodem
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 12.20 do Unii
12.45 Klan- telenowela
1110 Pamiętnik rodzinny

panią

na

dyrektorkę

nauczycielkę,

Jeden

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla

Wyborczych

'

19.35 Historia wielkiego
konkursu

„Błyskawica"

z dziesięciu
19.20 W sieci
-magazyn internetowy
19.30 Radio Powstańcze

17.55
18.21
18.30
18.50
18.55

14.35 Porando
no kodomotchl
·znaczy dzieci
z Polski
15.00 Złotopolscy
·telenowela lVP
15.30 Kr.eyżówkaszczęścla
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
17.00 Studio Komitetów

rzą'.

biety

mianem KoRoku. Podejmują
śledztwo na v.+.asną rękę, by
dojść prawdy. Przy okazji
poznają trochę życie pry·
walne swojej dyrektorki i są
zaskoczeni jej ,drugą twa-

uhonorowaną

skazitelną

Stratman.
Shirley i Bo nie wierzą w jej
winę. Są święcie przekona·
ni, że ktoś ,wrabia' ich nie-

szkoły,

wskazują

.2000

l

Kawałeńa

Święta wojna
Kandydaci w Dwójce
Panorama
Sport· telegram
Pogoda
Dwójkomanla

powietrzna
22.10 Wieczór
z Jagielskim
22.55 Wieczórfllmowy
Kocham kino: 1492
-wyprawa do raju
·film fab. prod. USA
1.30 Wieczór artystyczny
2.00 Bóg nie zważa
na kolor
.
·serial prod. angielskiej,
reż. Alan Grin!,
wyk. Niamph Cusack,
Tony Annatrading
Ścigany przez rozjuszonych
mieszkańców miasteczka
James Paterson musi uciekać. Uprowadza małą Rose
Angelę. W końcu ulega
jednak perswazjom Tony'ego i oddaje dziewczynkę pod
opiekę żony Bridget, obie·
cując zrozpaczonej córce,
że pewnego dnia wróci. James ukrywa się, nikt nie zna
jego nowego miejsca pobytu. Mija kilkanaście lat. Rose Angela wyrasta na ślicz
ną pannę. Niedawno skoń
czyła 20 lat.
2.50 Telezakupy

20.00
20.30
21.00
21.20
2125
21.30
21.35

23.00 Sportowy flesz
23.0S Historia Rose
·film fabuła my prod. USA,
reż. Martha Cootidge,
wyk. Laura Dem i inni
Akcja rozpoczyna się w
1971 roku. Bohater wraca
po wielu latach do rodzin·
nego domu w Glennvilte w
Georgii. Tu się urodził i dorastał. Tu przeżył swoją
pierwszą wielką miłość, o
której nigdy nie zapomniał i
pierwsze fascynacje sek·
sem. Znajome widoki, drzewa, bujna trawa, droga prowadząca do domu przez
rzeczkę • wszystko to wywołuje wspomnienia z dzieciń
stwa.
0.55 Urodziny nadziel?
1.15 AntraktyuŻUka
1.35 Więcej czy lepiej
1.50 Zakończenie

Wiadomości

21AO Forumwyborcze
22.44 Monitor

Pierwszy krzyk

ney zjawia się Mac. Brumby dochodzi do wniosku, że
nadszedł czas, by piękna
agentka wybrała wreszcie
między nim a Harmem.
21.00 Dziennik telewizyjny
21.10 Pamiętnik rodzinny:

października

15.30 Antrakty u żuka
16.00 Raj
16.30 Moda na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
1725 Klan
• telenowela prod. polskiej
Po wczorajszym upadku z
drabiny Jerzy ma mocno
stłuczoną rękę i biodra.
Musi odwołać spotkania z
klientami. Odnawianie pokoju dokończy Rysio. Mi·
chał znowu ma pretensje o
przyjazd pani Stanisławy.
Chojniccy są oburzeni postawą syna.
17.50 Kandydat
18.10 Jaka to melodia?
·quiz muzyczny
18.35 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 J.A.G. Wojskowe
Biuro Śledcze
·serial prod. USA
Na prośbę Brumby'ego ad·
miral Chegwidden wysyła
Harma i Buda do Australii.
Agenci Wojskowego Biura
Śledczego mają reprezentować w procesie sądowym
oficera marynarki, Kevina
Lee. Jednocześnie w Syd-

3

12

•

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Problemy przyszłości 9.55 Wyprawy w czasie 10.50 Zaginione skarby starożytności
11.45 Rekin 12.40 Samotna
planeta 13.30 Broń Bogów
14.25 Wojna U-Bootów 15.15
Automatyczni wojownicy 16.10
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 16.35 Ciekawostki Discovery 17.05 Historia Wody 18.00 Przyrząd odstraszający rekiny 19.00 Tajemnicza góra 19.30 Ciekawostki
20.00 Zwierzęce wyczucie
czasu 21.00 Rekiny z głę
bin 22.00 Wielki kieł 23.00
Czołgi O.OO Wyprawy w czase 1.00 Problemy przyszło
ści 1.30 Ciekawostki 2.00
Wojna U-Boqtów

01~uerv
CHANNEL.

7.00 Diabelski młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu ca·
pu 7.50 Aktualności filmo·
we 8.00 Kotopies 8.25 Cybernet 8.50 Aktualności fil.
mowe 9.20 Cięcie10.55 Gdzie
jest bobas? 12.15 Deser
12.35 Na zawsze 14.35 No·
rymberga 17.40 Australia
18.35 Gruby pies Mendoza
19.00 Diabelski młyn 19.20
Nie przegap 19.25 Dla·
bełski Młyn 19.40 Łapu
capu 19.45 Minisport +
19.50 Aktualności filmowe 20.00 Jak kłamać w Arne·
ryce · dramat 21.40 Sha·
doki i Wielki Nic 21.45 Fuks
23.10 Free jazz 23.20 150
na godzinę • komedia 0.50
Osobliwości 2.1 O Pojedynek
mocarzy 3.45 Uczeń szatana · thriller 5.35 Zagadka
trójkąta bermudzkiego

Progamy pognblone-nle kodowane

Łódź

9.15 Wia9.40 Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok
programów dla dzieci 10.10•
12.00 Tydzień w Kościele 12.15"
15.00 Koronka do Miłosierdzia
~15.15" 16.0S Sbł.ożycia
16.15 Wiadomości Watykań
sl<ie 16.40 Kalendarz Liturgiczrf>f 16A5 Blok programów dla
dzieci 17.10* 19.00 Tydzień w
Kościele 19.15 Bajka na dobranoc 19.25* 20.30 Różaniec
21.00 Apel Jasnogórski 21.05"'

Słowo życia

7.00 Przygody Oggy'ego
725 Parowóz, Tomek i jego
przyjaciele 7.35 Zwariowa·
na podróż 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.10 Warszawa znana i nieznana
8.25 Pogoda 8.30 Kassandra 9.30 Spotkania z taaaką
rybą 9.45 To jest temat
10.00 Telezakupy 10.30
Gdzie jest piękno 10.45 Echa
regionów 11.15Janosik 12.05
Kula na sołtysa 12.20 Muzyka • łączy pokolenial?
13.05 Arystokraci oceanów
14.00 Wiadomości kuriera
14.1 O Projektanci 14.35 Musica Antiqua Europea Orientalis 15.00 Eneduerabe
15.30 Sekrety Warszawy
15.35 Rozmowa dnia 15.55
Mikser 16.15 Wiarus 16.30
Żegnaj Rockefeller 17.00
Spotkania z taaaką rybą
17.15 Gość WOT 17.25 Komunikaty i ogłoszenia 17.30
Telewizyjny Kurier Warsza·
wski i pogoda 17.45 Sekrety Warszawy i Mazowsza
17.50 Wiadomości sportowe
18.00 Telewizyjny Kurier
18.20 Mediator 18.40 Sło
neczna wyspa Gotland 18.55
Gość WOT 19.00 Pięć dni
burzy 20.35 Tełekurier 21.00
Miłość i namiętność 21.30
Telewizyjny Kurier Warszawski i pogoda 21.35 Wiadomości sportowe 21.40 Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Odkryj nowy
świat 22.30 Georgia

WOT

PUP 17.35 Przegląd tygodnia
18.04 Hrabia Kaczula 18.35
Rozmowy z psychologiem
19.08 Niebezpieczne kobiety 20.27 Nafciarze • film obyCl2lpMj 2125 Druga B 21.52
Historia pieniędzy 22.15 Róż·
ni ludzie, różne sprawy 22.45
Muzyka

TELEWIZJA ŁOWJCZ

różne

8.00 Gry interaktywne 10.17
Mały lord 11.02 Saga rodu
Paliserów 12.00 Drgua B
12.27 Historia pieniędzy 13.02
Hrabia KaczUa 13.30 Dzikie i
oswojone 14.00 Medycyna
tradyajna w Afryre 14.33 Zemsta 17.15 Wiadomości Iokalne 17.25 Serwis pracy z

programy

domości Watykańsl<ie

9.05

ramówka programu:

TV Niepokałan6w

7.00 Bajki 7.35 Zwariowana
podróż 8.00 Klan 8.30 Kassandra 9.30 Spotkania z Taaaką rybą 9.45 To jest temat
10.00 Telezakupy 10.30 Nauka i kamera 10.45 Echa
regionów 11.15Janosik12.05
Kula na sołtysa 12.20 Muzyka 13.05 Arystokraci OCł:!·
anów 14.00Kalejdoskop14.10
Projektantki 14.35 Musica
Antiqua Europea Orientalis
15.00 Eneduerabe 15.45 Encyklopedia sportu 16.00 Klan
16.30 Żegnaj Rockefeller
17.00 Spotkania z taaaką
rybą 17.15 Nauka i kamera
17.30 Między Wartą a Pili·
cą 18.00 ŁWD 18.20 Łódzki
wieczór publicystyczny 19.00
Szczęściara 19.35 Telekurier
21.05 Miłość I namiętność
21.30 Łódzkie Wiadomości
.Dnia 22.00 To jest temat 22.30
Georgia

TV

Kocham kino· „ 1492 - ffyprawa do Raju" -film historyczno-przygodowy, reż. Ridley Scott, wyk. Gerard Depardieu, Arrnand Assante, Siqourney Weaver i inni. Emisja: wtorek, 3 października TVP 2, godz. 22.55.

r„,,„,,,s jl

r.

Skrzydła

·serial komedioWy
Herkules
Zbuntowany anioł
Florella
Biii Cosby
I straszne dzieciaki
Dharma I Greg
• serial komed'IOWf
Sekrety rodzinne
Macie co chcecie
Świat według
Kiepskich
Hugo
Klub Stasia I Nel
Batman

Solldamoścl

polonijne
Do góry nogami
Tropiciele gwiazd
Ekstradycja
Kiosk na Placu

Giełda
Wieści

16A5
17.00
17.15
18.00
18.15

16.25

Cyberszkola- magazyn
Hity satelity
Kronika Ollmpljska:

Teleexpress

Krzyżówka szczęścia
Tańce polskie

14AO Szklane domy
15.00 Wiadomości
15.10 MałeFormy
Wielkich Mistrzów
15.35 Rozmowa dnia
16.00 Ludzie listy piszą

Jedynki

13.32 Wiadomości
13.40 'JYgodnlkwyborczy

Kathleen Beller IInni

Edward A>ner,

21.20 Fort Apache· Bronx
·film sensacyjny,
reż. Dan~I Petrie,
wyk. Paul Newman,

numerka

I szczęśliwego

• serial komed'IOYIY
20.50 LosowanleLOTTO

20A5 Graczykowie

15.30 Informacje
15.55 Z głową w chmurach
• serial obycz.ajowy
16.45 Wysoka fala
17A5 Florena
18.35 Kurier TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany anioł
20.00 Miodowe lata
• serial komediowy

wyrazu dramatyczna
o policjantach z
posterunku w Bronxie, obleganego przez różnego rodzaju kryminalistów. Doskonały Paul Newman w roli
policjanta z wieloletnim sta·

Pełna

i

samotnoścą.

Dobranocka
Wiadomości

~

Pogoda+ sport
Teraz Polonia
Ekstradycja3
·serial prod. polskiej,
reż. Wojciech Wójcik
22.00 MdM • program·
Wtjiecha Ma-na
i Krzysztora Matemy
22.30 Panorama
23.00 Porozmawiajmy
O.OO Szpital Dzieciątka
Jezus. telenowela

19.15
19.30
19.55
20.00
21.00

i biznes Informacje
23.55 Prognoza pogody
0.05 Polityczne
graffiti
0.20 Różowa
landrynka
0.50. Kurier TV
1.10 Pogodzlnach
·film prod. USA
2.50 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

2l40 Informacje

czną pracą

żem, zmęczonego niewdzię·

opowieść

•

-

~

maf1)

18.35 Złotopolscy
19.00 Przegląd Prasy
Polonijnej

Sydney2000

"'"°'

r.

Wiadomości

0.30 Monitor

i WiCŚCi

Co ma do stracenia siostra

dok. ze str. I

nowy ŁOWICZANIN
z Gło~f!a _i ~trykowa

a

Rzeczywiście, te nazwiska mówią same za siebie. Mam nadzieję, że czegoś się od nich nauczę.
(PAI) Rozmawia/ Piotr K: Piotrowski

• Wystąpi pani obok tak znanych aktorów, jak
Hanka Bielicka, Stanisława Celińska, Marzena Try·
bała, Piotr Machalica i Piotr Fronczewski. Czy to
nie jest dla pani deprymujące?

Nic szukam w nim oparcia. Jesteśmy aktorami
i każdy pracuje na własny rachunek. Tu nic ma
takiej zależności, że czekam na oparcie brata. Tu
jest walka o siebie. W tym serialu gramy rodzeń
stwo i między nami jest zupełnie inna relacja, niż
w rzeczywistości. 1 to jest ciekawe. Uważam to za
kolejne wyzwanie aktorskie, bo oprócz tego, że
go bardzo dobrze znam i potrafię odczytać każdą
jego intencję, to on tutaj gra pewną postać, więc
ja też muszę grać.

• Liczy pani na jego pomoc w trudnych mo·
mantach, oparcie?

Nie wiem. Zobaczymy.

Deląglem.

• Na planie spotyka się pani z bratem, Pawłem
Niektórych aktorów deprymuje praca
z bliską rodziną. Jak jest w pani wypadku·?

Zawsze istnieje takie niebezpieczeństwo, że dla
niektórych ludzi stanę si<( Teklą Skarbek, bohaterką serialu. Ale co ja mam do stracenia? Mam
siedzieć w domu i czytać gazety? Wybrałam taki
zawód, który polega na ryzyku. Jeśli będę identyfikowana z Teklą Skarbek, to będzie znaczyło, że
dobl'Zc ją zagrałam. Potem już moja w tym głowa,
by grać tak różnorodne role, żeby nic kojarzono
mnie wyłącznic z Teklą. To jest taka przepustka,
która otwiera przede mną jakąś drogę na przyszłość. Tak myśl<(.

ZDOLNA

Pl~KNA, MtODA,·

6.10 Porywy serca · serial
Pawła Deląga?
obyczajowy 7.00 Telesklep
7.15 Delfy· serial animowany dla dzieci 7.35 Laboratorium Dextera 8.00 lnspek·
tor Gadget • serial dla dzieci 8.30 Kleszcz • serial dla
dzieci 9.00 Kłamstwo i miłość • serial obyczajowy 9.50
I myślę, że to jest nasza pokrewna cecha. Poza
Rozmowy w toku • talk show
tym jest w nas pewne podobieństwo takich typo10.45 Telesklep 11.30 Esmewych życiowych doświadczeń. Tekla rzuca paleralda • serial obycz. 12.20
nie, ja też usiłuję uwolnić się od tego nałogu; ona
Centrum nadziei • serial do·
kumetalno-fabularny 12.50 rozstaje się ze swoim mężczyzną, ja również przeżyłam niedawno rozstanie ze swoim przyjacielem„.
Kuroń raz! • magazyn kulNatomiast na pewno grając tę postać musz<( się
turalny 13.20 Pepsi chart
13.50 Delfy· serial dla dzie- skupić na tym, żeby być osobą bardziej stanowczą
ci 14.15 She-Ra księżnicza . przy jednoczesnym poskromieniu własnego temmocy· serial 14.30 Inspektor peramentu. Muszę po prostu te zewnętrzne objaGadget 15.00 Kleszcz 15.30 wy temperamentu ukryć gdzieś w sobie i wyrazić
Alf· serial komediowy 16.00 to troszkę inaczej.
Fakty i Kropka nad i 16.35
• W poprzednich odcinkach serialu Teklę SkarRozmowy w toku · talk show bek zagrała Magdalena Wójcik. Czy oglądała
ją
17.35 Wizjer TVN 18.05 Po- pani
w tej roll I wyciągnęła z tego jakieś wnioski
rywy serca • serial 19.00
dla siebie?
•
TVN Fakty 19.25 Sport
Widziałam ostatnio kilka odcinków poprzed19.30 Pogoda 19.35 Valeria • serial obycz. 20.30 Mi· niego „Sukcesu". Ale ja nic sugeruję się tamtym
lionerzy 21.20 Ścigany · serialem. Uważam, że to była inna wersja, inne
film sensacyjny o.oo Nok· opowiadanie, inny reżyser (Krzysztof Gruber •
towizjer 0.30 Fatalne pchnię· przyp. aut.). Także Tekla była inna. Myślę, że
cie • film sensacyjny 2.1,0 każdy aktor niesie ze sobą jakiś wizerunek, jakąś
Uwięzione • film erotyczny
treść.
3.35 Granie na zawołanie •
• A nie boi się pani, że ewentulany sukces ·już
program rozrywkowy
bez cudzysłowu • serialu, może w pewnym mo·
menele pogrążyć panią jako aktorkę?

6.00 Mag. muzyczny 7 .OO
Rozwód po amerykańsku •
serial prod. USA 7.30 MuOAS Szklane domy
zyczne listy 8.30 Piłka w
1.00 Powtórki
grze· serial animowany 9.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zwierzęta z zielonego lasu
1~0
9.30 Kosmiczne wojny 10.00
Cobra • serial sensacyjny
1
• •
11.00 Wesoły babiniec • se6.00 Teledyski 6.15 River8.00 Magazyn filmowy: Po- rial komediowy 11.30 Czu5.25 Top Shop 7.35 Sally
dale ·serial obyczajowy 7.00
cahontas 8.25 Nikt nie jest łość i kłamstwa 12.00 Raj8.1 O Top Shop 12.00 PasKatalina i Sebastian 7.45
sioni 12.50 Top Shop 18.00
winien • film obycz. 9.50 Man ska plaża • serial dla mło
Odjazdowe kre1>kówki 8.50
Ray: Prorok awangardy 10.50 dzieży 13.00 A ku ku · proPrzysmaki życia 19.00 NaNie z tego świata • serial
Azyl • film obyczajowy prod. gram rozrywkowy 13.25 Mamiętności 19.45 Top Shop
21.20 Moje dzieci moje ży 9.15 Zagubiony w czasie· polskiej 12.25 Dyskretny urok gazyn muzyczny 14.15 Rozcie 22.25 Top Shop 22.55 serial 10.05 Słoneczny patrol burżuazji • film obyczajowy wód po amerykańsku • seYoung Duke 23.30 Top Shop · serial 10.55 Trzcia plane- 14.05 Orfe skrzydło· western rial prod. USA 14.45 Muta od słońca • serial kome- 15.50 100 lat kina: najwspa23.50 Playboy
zyczne listy 15.45 Garfield
diowy 11.20 Medikopter 117 nialsze filmy Ameryki: Port·
·serial anim. 16.15 Zwie,...,..„. . .
Ili • serial sensacyjny 12.1 O rety rodzinne 16.40 Kwiat rzęta z zielonego lasu 16.45
Jl!lj]f/SPQI!
,.._.r,..,...
1 Zoom 12.40 Teleshopping
mego sekretu • film oby- Ko~miczne wojny 17.15 Mi·
13.10 Gra w przeboje 13.40 czajowy 18.25 Benny and lość i pieniądze · serial ko·
3.00 Skoki do wody 5.00
Katalina i Sebastian 14.25 Joon • komediodramat 20.05 mediowy 17.45 Dziennik
Jeździectwo 6.00 Lekka atleMaria Emilia 15.15 Odjaz- Magazyn filmowy: Król lew 18.00 Policjanci z Miami
tyka 7.30 Pływanie synchroniczne 9.00 Jeździectwo 9.30 dowe kreskówki 16.25 Nie z 20.30 Mroczny przedmiot 18.55 Żar tropików • serial
Siatkówka 11.00 Skoki do tego świata · serial 16.50 pożądania • dramat prod. przygodowy 19.55 ViP 20.00
wody 12.30 Boks 13.30 Ka· Zagubiony w czasie • serial francuskiej 22.15 Co sły Posterunek Brooklin · sejakarstwo 14.00 Lekka atle- 17.40 Słoneczny patrol • chać koteczku? • komedia rial policyjny 20.50 Dzientyka 16.30 Mag. olimpijski serial przygodowy 18.30 Gra 0.05 Zmysłowa obsesja: nik 21.05 Z archiwum X ·
17.00 Taekwondo 18.00 Ma· w przeboje 19.00Zoom19.30 melodramat, reż. Nicolas serial sens. 22.55 Drogówgazyn olimpijski 18.30 Sko· Trzecia planeta od słońca Roeg 2.05 Magia kina: Ani- ka 23.20 Sekretarka · draki do wody 19.30 Pływanie 20.00 Śmiertelny pocałunek macja komputerowa · film mat kryminalny 1.10 ViP •
synchroniczne 20.30 Lekka 21.40 Niesamowite historie dokumentalny 2.30 Milou w magazyn ciekawostek i senatletyka 23.00 Wiadomości 22'.30 Dopaść Eddiego 0.10 maju • film obyczajowy 4.15 sacyji 1.20 Strefa pl. 2.20
23.15 Boks O.OO Kajakarstwo Sexplozja 0.25 Zoom 0.50 Lalki • horror prod. USA 5.30 Magazyn muzyczny 3.30 ZaPowtórki programów
1OO lat kina: Poza prawem kończenie programu
1.45 Kolarstwo

11.30 Portret
w przestrzeni:
Tadeusz Wybult
12.20 XXXVll Tydzień
,
Kultury Beskidzkiej
.13.00 Złotopolscy

9.00
9.30
10.00
10.50

I

8.40
8.45

8.30 Wiadomości

Przedmieście

· 6.00 Kawa czy herbata
7A5 Magazyn kulturalny
8.15 Krakowskie

14.00
14.30
15.00

12.20
,12.50
13.20

11.50

8.30
9.25
10.20
11.20

a.oo

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Jeździec srebrnej
szabli
7.25 Batman
7.50 Polityczne graffiti

5

6.30 Wszystko o działce

Iogrodzie
Tańce polskie:
Tańce orawskie
Zwierzęta świata:

7.00 Agrollnla
7A5

8.00
Małpy śnieżne

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda

przedstawia:

8.45 Ziarno
9.05 Walt Disney
ZolTO
·serial prod. USA

10.00 lg!ZY$ka
Ollmpłjskle

•Sydney 2000
14.35 Wiadomości
:14.45 Zlmhawojna

w

listopadzie 1974 roku preeydent Ford i sekretarz generalny Breżniew podpisali
we Władywostoku tymcza·
sowa porozumienie w sprawie ograniczenia zbrojeń.
Obaj przywódcy ustalili pu·
łapy jądrowych arsenałów

miały

oba-

ofertę. Władywo

obu mocarstw. Nowy prezy·
dent Stanów Z]ednoczOnych,
~lmmy Carter, dątył do zdecydowanej redukcji poten·
cjalu nuklearnego. Ale lokaior Kremla zdecydowanie
odrzucił

stockie ustalenia

6.30 Igrzyska Ollmpłjskle

·Sydney2000

wiązywać nadal. Nie wiadomo, jakie były przyczy·
ny odmowy.

Wlecżotynka:

·Sydney2000

15.30 Usta przebojóW
15.55 Studio Komitetów
Wybon:zych
17.00 Teleexpress
17.25 Kochamy pol$kle
seriale. teletumlej
1755 MdM
18.25 Studio Igrzysk
Ollmpljsklch
19.00

j

Rycerz I kslętnlczka
'
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody

ny

z

blizną•

bez

lamal prawo, ma·

.człowiek

skrupułów
jąc za sobą nie tytko got<r
wych na wszystko, dosko·
nale uzbrojonych gangste·
rów, ale tak:te skorumpowa·
nych miejscowych notabli i
. uslutnych policjantów.

22.115 Audiotele
22.10 Sportowa sobota
22.25 Nigd'f
nie I01Jll8Wlaj

:z nle:znajomyrn
·filmfabUamY prod. USA;
reż. Peter Hall,

WJk.Artlnio BMderas.
Rebeca De t.tmrf,
Dennl$1Akrllnri

i

-

I

Czołgi:

WOT
TV Łódź
' 7,00 H11Mo Spencer 7.25 Pa- 7.00 Hano Spencer 7.25 Pa·
rowóz Tomek I jego przyje- . rowćz, Tomek i jego przyje·
Ciele 1.35 Przygody Sama ciele • serial animowany
li.OO Klan 8.30 Rodzinne 7.35 Przygody Sama 8.0~
Dzień Dobry 9.00 Powrót Powiaty 8.20 Podróże z
do Doliny Surykatek 10.00 WOT 8.35 Co, gdzie, kie~
Noce I dnie 10.50 Tajniki a{l 9.00 Powrót do Doliny
niemieckiego tenisa 11.05 Surykatek 10.00 Noce I doki
Opowieści 11.35 Tajemni· ·
10.50 Tajniki niemieckiego
· cze archiwum 12.00 Sekfe.
tenisa • serial dokumental·
ty kobiet 12.30 Nautilus
13.20 Likaony 14.15 Tajniki ny 11.05 Opowieści anty·
niemieckiego tenisa 14.30 kwaryczne 11.35 Tajemni·
' Medall$cl Olimpiad 14.45 cze archiwum Shelby Woo •
~ Sport 15.00 Zwierzęta W fil. serial fabularny 12.00 Se·
r mle 15.341 Wieta 15.50 Ho- krety kobiet 12.30 Nautilus
ldys.oom 16.10 Sport 16.30 13.20 Likaony 14.15 Tajniki
Piano Express 17.00 Klan niemieckiego tenisa • fUm
17.25 Bywalec 17.45 Tygo- dokumentalny 14.30 Meda·
dnik kal 18.00 ŁWO 18.30 tiśCI Olimpiad 14.45 Repor~
Magazyn 19.00Podium19.30 tai: sportowy 15.00 Zwierzę
· Tajemnicze archiwum 20.05 ta w filmie 15.30 Tełetumiej
FestiWal Jazzowy 21.00 Na • Wieta 15.50 Hołdys.com
wielkiej scenie 22.00 Hlils- 16.10 Sport na łuzie 16.30
borough 23.40 Bachanki
Plano Express 17.OO Po: wstanie warszawskie • dzień
:'H "'>i.i;''.~~/'"'";~ i":~..,
"•' l?.... ~·-~.~''<:t; / ~ · sześćdziesiąty pierwszy
·l~·.·-;;
• „ł
'1'~
:.~
'-"°''n,It!i, J„ 1i:;\
, 17.10 Co, gdzie, kiedy?
, 9.05 Słowo fyCla 9.15 Wie-~. 17.30 Wroński Beat 17.45
domości Watykańskie 9.40,! 1 V.Jay 18.00 Kurier 18.20
i Kalendarz Liturgiczny 9:4~i i Są takle miejsca • magazyn
: etok programów dla dzieci , I kulturalny 18.40 20 lat pót·
10.10 • 12.00 Tydzień w
, Kościele 12•15 • 15•00 Ko- niej 19.00 Podium 19.30 Ta·
; ronke do Miłosierdzia Bo-' jemnicze archiwum Shelby
: tego 15.15 • 16.05 Słowo Woo ·serial fabularny 20.00
tyela 16.15 Wiadomoścl p Biesiada harcerska 21.00
· Watykańs~le 16.40 Katen· , Zagadkowe historie XX stu·
. darz Liturg1CZ11y 1.6.~ Blok lecia 21.30 Wiadomości ku~
1
dla dZJeCI 1 10 riera 2135 Sport w WOT
programów
·
:
• 19.00 Tydzień w Kościele ·
19•15 Bajka 19.25 • 20 •30 · 22.00 H1~isb~rou~h 23.40,
Rótaniec 21 •00 Bogurodzl· ' Bachantki - w1dow1sko artystyczne 1.10
. ca i Apel 21.50 •

Zakończenie

i

•

1'

1

"

'

~· :

kuJ1f Mango 17.30 Drogi wad-

z

8.00 Gry intera-~o.15'~""°1'8:02.Maty lord 18.30
Hrabia Kaczula 11.02 Kra· Magazyn turystyczny 19.08
bat uczeń czamokslętnika świat bez tajemnic 20.35
13.0o Maly lord \1.20 jak Mcrskleopcmieści~.OOOpiezdroWie 13.47 Moje dzieci kun· film sensacyiny 22.15
· 14.00 Stulecie samochodu Integracja po szkolnemu
14.33 Zemsta 15.30 Teleza. 22.35 Rock and ro11o:v1 grotołazl.„ • film obycza)OW'f

···n..
.·""
·r.•''"..$
..„. '*~li:··:u"'iJl.··'jff
~.
1 ·~
~!~l'\J:.V,YUCZ

z. •

programu

Zakończenie

Ambitna i młoda dr Sarah
20.05 Nletykalnl
„ Inwazja na Ziemię" - film fabularny prod. amerykańsko
•fimfabUamyprod. USA; Taylor (Rebecca Oe Mor·
meksykańskiej - reż. Peter Markle, l1}'k. Christopher Me/oni, Marcia
nay) jest psychologiem są·
reż. Brian de Palma,
Cross, John McGin/ey, Chad Lowe i inni. Emisja: sobota, 30 września,
dowym, uchodzi w środowi
vr{f.. KeWl Costner,
TVP 2, godz. 0.30.
sku za jadną z najlepszych
&mCanery.
w swoim fachu. Prowadzi
Robert de Niro im
. Film opowiada historię, któ- · skomplikowaną sprawę ma- ,
ra zdarzyła się naprawdę I nlaklat)ego mordercy. Maxa •ctt~·t"':'t·'t•c•@
miała autentycznyc;h boha· Che$k1ego (Harry Dean I Programypogrublono·nltkodowant
terów. Alfonso capone, po- Sianton). Tylko ona potrafi 7.00 Szczepan I Irenka 7.05
. zbawiony wszelkich zasad przeniknąć w psychikę nle· Łapu capu 7.15 Mlnlsport+
moralności niekoronowany bezpiecznego przestępcy i 7.20 Dlabelskl młyn 8.00
król chicagowskiego świata prtajrzeć jego zamiary.
Tełetubbles li a.25 Dziura
przestępczego, był w Ame- 23.55 lgrrfska Ołlmpljskle
w ziemi 10.05 Swing 11.40
·Sydney 2000
ryce na przełomie lat 20. I
Pierwszy milion 12.30 Roz6.30 Zakończenie
30. wrogiem publicznym nu' kodowany Bugs Bunny
programu
mer jeden. Ten bezWzględPrzyjaciele VI 13.55
13.30
Szczepan I Irenka 14.00
13 Posterunek 2 14.30 Ła·
pu capu 14.40 Australia
15.35 Przed premierą 15.40
tuje córkę b)'lego dyrektOra ta. Rozkochuje ona w sobie
Zakochany Szekspir 17.40
o szczegóły obecnej syfu· samotnych, bogatych męt· Deser 18.00 Mecz + Mecz
19.45 Wslfp do meczu
20.00 Liga Polska 22.00
Shadoki i Wielki Nic 22.05
Liga + 23.20 Gangsterzy
1.20 Zabawne walentynki
3.05 Zakochani rywale 4.30
Bororo • dzieci pasterza FU
5.15 Liga francuska

hUlllól\4

• czyll antologia

'

, 2.00 Legendy historii 3.00

. r;
~

lnwazjanazlemlę

Man:iaCross,
JohnMcGinneyiirri

.pr~ramu

2.10 Zakończenie

0.40

20.50 Słowo na nledzlelt
21.00 Panorama
2121 Prognoza pogody
21.25 Studfo Igrzysk
'
OUmpłjsklch
·Sydney2000· relaąe
22.00 Dwójkomanła
22.05 Czamawdowa
23.50
reż.BobRateison,

·film fabUamy prod. USA.

Wlk. Debra 'Mnger,
Thelesa Russel. SaniFrey
Agentka lederalna imieniem
Alexandra zaczyna się inJ
teresować dziwnymi zgonami milionerów, którzy zmar·
li we śnie. Analizując poszczególne przypadki do·
chodzi do wniosku, te kryje
za nimi ta sama kobie·
się

9.00 Podrąte i przygody 9.55
świat według Anny Walter
10.20 Poszukiwania 10.50
.. .
1145 wieD2lkie D~ery ·
rzęce archiwum X 12.10 Poszukiwania 12.40 Sija burzy:
Powódź 13.30 Wszystko o„.
psy 14.25 Łowca krokodyli
15.15 Niesamowite maszy·
ny 16.10 Tajemnicza Bryta·
·
600-lecle odnowienia .
nia 17.05 N1esamo~1te ma·
Stalo·
. szyny 18.00
Akademii
we tygrysy 19.00 Czołgi:
KrakowskleJ
., Sturmgeschutze 20.00 Od
podszewki: Wyścigi formu·
·film science-fiction
ty 21.00 Nauka: Amnezja
prod.~
1 22.00 Wszystko o„. psy
~
' 23.00 Sija burzy O.OO Pod·
;et.PeterMarkle,
vr{f..cmsąMMelonl, : róże i przygody: ostatnia
wielka przygoda wieku 1.00
' Ziemia: Planeta oceanów

acji gospodarstwa. Profe· c:zyzn, wychodzi za nich, a
10.00 Studio Komitetów
sor Skarbek przygarnia wy· następnie zabije nie poz<r
WYborczych
rzuconego na śmietnik kot· stawiając :tadnych śladów.
11.15 śWtat dzikich
zwierząt
.
ka, Spotyka tet Natalię, jed- Wszystko w jednym calu •
ną ze swych byłych s!Óden- by przejąć majątek ofiary.
MalpylndH
, Morderczyni je$t niezwykle
tek.
11.45 Kino bez rodziców:
atrakcyjna, a do tego bar·
·19.20 Radio Powstańcze
Jetsonowle;
, dzo inteligentna. Potrafi po
nBłyskawlc:a"
Tomi Jarry
19.25 600-lecleodnowienla mistrzowsku zmieniać tot·
12.15 Kino bez rodziców:
samość, sztukę uwodzenia
AkademH
Trzy szalone zera:
·
i manipulowania Innymi ma
Krakowskiej
Żegnaj nadziejo:
opanowaną do perfekcji.
. 211.00 Wesołe scenki
Parkerlewls nigdy
·
·
'
zG6megoŚll\Ska
·
niepmgrywa

·serial prod. USA

13.10 Co ludzie powiedzą
•serial komediowy
prod. aajełskiej
·łeletlrniej

13AO Zgadula

14.05 Arka Noego
14.30 Famlllada
15.00 Złotopolscy
15.30 Wielka gra
·teleturniej

16.30 Na dobre I na złe
• serial prod. polskiej

Panorama
Sukces· seńal TVP

Pogoda

Program lokalny

·Sydney 2000

OHmpłjsklch

17.20 Studio Igrzysk
18.00
1821
18.30
18.55

da zrujnowany PGR, wypy·

WMrocznej Jakubowski ogl<t

na życzenie
Jeździec srebrnej

8.00 Piosenka

7.00

szabli
7.25 Pokemon
•serial IJlilooNany

75J Polltyc:zna graffiti
8.00 Skrzytła
6.30 Wysokafala
•serial sensacyjny
·seńal~

9.30 Zbuntowany anioł
10.30 Florella
•serial cbptipHy

11.30 Biii Cosby Istraszna
dzieciaki
·serial~

12.00 Ohanna IGreg
·serial~

Magazyn piłkarski
~Ul ŚWlatVłlldlJ.lg
~2.30

Kiepskich

,14.llO Klub Stasia INel

14.30
14.45
15.00
15.30
15.50
15.55

Twój lekarz
Pokemon

Wystarczychcleć

lnfonnacje
Fundacja Polsat
Zglowąwchmurach

• seńal obyczajOWf

•serial sensacyjny

16.45 Wysoka fala
17A5 Florella
18.35 KurlerTV

18.55 lnfomiacja
19.00 Prognoza
pogody
19.0S Zbuntowany anioł

Losowania LOTTO

• serial obyczajOWf
Z.OO Życlowamnsa
• teleturniej
i Szczęśliwego

Numerka
21.00 Zabójcza broń
·film fabularny ·

Wulkan energii, anarchista
z ducha i ostrożny flegmatyk są parą gliniarzy zdoi·
nych do wszystkiego, ba·
lansujących na granicy prawa. Tym razem ich celem
jest baron narkotykowy Z:
Beverly Hills, ukryty za dy·
płomatycznym immunitetem.

23.05 Informacje
I biznes lnfonnacje
23.20 Prognoza
pogody
23.30 POiityczne
graffiti
23.45 Bumerang
0.15 KurłerTV
G.35 Clenie
na cmentarzu
·dramat
2.25 Muzyka na BIS
5.00 Potegnanle
zwidzami

15.15 Ludzie ltsty piszą
Pasja
6.00 Kawaczyherbata
-dramat Jjstoryczny
15.35 Rozmowa dnia
7.45 Tradycje
prod.poi~
16.00 Galeria
8.15 Krakowskie
21.30 Muzyczny
16.25 Male ojczyzny:
Przedmieście
gwiazdozbiór.
Dlaczego Zamość?
6.30 Wiadomości
Kuba Sienkiewicz
-film dola.lmenlalny
8.40 Giełda
IElektryczne gitary
17.00 Teleexpress
8.45 Cyberszkola
22.00 Dlalogl
17.15 Baśniowa kraina
9.30 F111glesy
z przeszłością
braci Grimm
10.00 Artystycznetandemy
17A5 Sportowy tydzień
·program
11.30 Galeria
·wydanie ollmpljskle
12.00 Wiadomości
Szmpim~
22.30 Panonlma
12.10 Multlmedłalnywleczur 18.35 Klan
22.50 Sport-telegram
•serial prod. polskiej
kabal1lfowy

13.05 . Klan
Ziemia od Innych

13.Jl

~

19.05 Teledyski

23.00 Studio komitetów
23.30 Ze sztuką na ty
0.30 Monitor

iWi6ŚCi

SS.

jak kamień w wodę.
I tak by pewnie zostało, gdyby nie
wizyta w mieście pary bezdomnych
włóczykijów. Nie znali miejscowej
legendy, więc gdy trafili nad rzekę,
od razu zwrócili uwagę na miłe mie·
jsce pod mostem. Zacisznie, sucho,
blisko do krzaków i wody. A i można
butelki czy puszki wybrać z dołu
i sprzedać. Po godzinie pracy Szymon J. znalazł w dole dziesięć butelek
i prawie dobre palto. A Tomasz Z. zwłoki w folii . W pierwszej chwili
chcieli uciekać, ale żal im się zrobiło
miejsca i człowieka, który tak skoń
czył. Z trudem udało im się zaintere·
sować sprawą policję - no bo kto ma
zdrowie, by wysłuchiwać i poważnie
traktować facetów, którym za wygląd
można dać trzy lata? W końcu jed·
nak funkcjonariusze pofatygowali się
na miejsce.
Zwłoki były nie do rozpoznania morderca zmasakrował twarz, a roz·
kład zrobił swoje. Ale w kieszeni do·
brze zachowanych „bojówek" znal·
eziono komputerową kopię faktury.
Śledztwo ruszyło pełną parą. Po ty·
godniu zebrano inne, niezbędne dow·
ody. Damian K. wylądował w areszcie.
Rachunek wystawiony mordercy zostanie zapłacony. (PAI)

DOBRE MIEJSCE POD MOSTEM

dok. ze.str. 7

I

Podniósł spory kamień, jakich nie
brakowało wokół drogi i paroma ude·
rzeniami zapewnił sobie wieczne mil·
czenie wierzyciela. Otworzył bagażnik,
zawinął zwłoki w foliowy wór, jakich
zawsze kilka woził ze sobą, po czym
włożył je do środka. Marek H. był drob·
ny, więc Damian K. dokonał tego bez
wysiłku. W osobnym worku ukrył ka·
mień - narzędzie zbrodni - i dokumenty ofiary.
Damian K. podjechał nad rzekę.
Zatrzymał się koło mostu. Podszedł
pod filar. Górą z hukiem przejechał
pociąg. Wrzucił z szerokim zamachem
w toń worek z kamieniem i papierami. Natychmiast zatonął. Wytaszczył
zwłoki i zrozumiał, że zrobił błąd.
Wokół nie było żadnego kamienia, nic,
czym można byłoby obciążyć trupa.
Wtedy jego wzrok padł na dół ze śmie
ciami.
I Podobno pod mostem straszyło i
miejscowi menele nigdy tu nie rozpi, jali flaszek i nie szukali „skarbów".
Doskonałe miejsce! Damiart K. wrzucił·
zwłoki, następnie kawałkiem dykty
nagarnął na nie ziemię i śmieci. Ręka·
wiczki zdjął i schował do reklamówki.
Pozbędzie się ich w jakimś koszu w
mieście. Kilka dni później Marek H.
trafił na listę osób zaginionych. Szu.
kali go rodzice, żona i przyjaciele. Nic,

•

na temat Augustina. Mari·
fe dowiaduje się w końcu
kto był autorem listu 19.00
1VN Fakty 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Valeria •
serial obyczajowy 20.30 Mi·
lionerzy • teleturniej 21.20
Trafiony, zatopiony - pr. roz·
r'('NkDwy 22.30 Supergliny •
magazyn policyjny 23.00
1VN Fakty 23.05 Kropka
nad i 23.25 Sport 23.30
Pogoda 23.35 Fakty, ludzie,
pieniądze • informacje go· ·
spodarcze 0.05 Wizjer 1VN
• magazyn 0.35 Nie do wiary • opowieści niesamowite
1.35 Automaniak • mag.
motoryzacyjny 1.35 Multi·
kino - magazyn filmowy 2.05
Granie na zawołanie

na tyczenie
19.15 Dobranocka

przygnębiona, ponieważ na
szkolnej zabawie chłopak,
który bardzo się jej podo·
bal nie zwr6cił na nią uwagi.
Zaczyna wątpić we własną
atrakcyjność. Rodzina pró·
buja jej pomóc, Alf wpada
na znakomity pomysł„.
16.10 Fakty i pogoda 16.35
Rozmowy w tuku 17.35 Wi·
zjer TVN 18.05 Porywy
serca • serial obyczajowy;
Maria del Ciało nie chce się
rozwieść z Marco. Małżeń
stwo powraca do San Car·
los I na Cielo, gdzie czeka
ich wiele niespodzianek.
Okazuje się, że Marco kupił
przepiękny dom i zatrudni!
Luciano, za namo·
Rene, rozmawia z Ałmą

wą

służącą.

drotsza· teleturniej
6.10 Porywy serca 7.00 Te·
Wiadomości
19.30 Wiadomości
14.10 Szpital Dzieciątka
lesklep 7.15 Delfy 7.35 La·
1.00 Powtórki
1955 Pogoda
Jezus
boratorium Dextera a.OO In·
programów
19.58 Sport
15.00 Wiadomości
~ spektor Gadget 8.30 Kleszcz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -' ·serial animowany 9.00 Kła·
mstwo i mijość • serial obyl.0
czajowy 9.50 Rozmowy w
toku 10.45 Telesklep 11.30
Esmeralda • serial obycza·
jowy 12.20 Wybacz. mi· talk
show 13.25 Ładny dom •
magazyn 13.50 Delfy 14.15
She • Ra Księżniczka mocy
14.40 Iron Man. serial ani·
rnowany 15.05 Kleszcz. serial animowany 15.35 Alf.
serial komediowy; Lynn jest
5.25 Top Shop 7.35 Sally a.10
Top Shop 12.00 Passioni
12.50 Top Shop 1a.OO Przyja·
ciele 18.30 Sally 19.00 Na·
miętności 19.45 Top Shop
21.20 Moje dzieci moje ży·
cie 22.25 Top Shop 0.10 Hot
Shop 0.40 Playboy

,..,..Jł',...,,,.

„„„
Jllijgs,;;,

li

przygodowy 20.00 V.l.P.·
serial 20.50 Dziennik 21.05
W pogoni za prawdą - dra·
mat prod. USA, reż. Sam
Pillsbury 22.50 Czułość i
kłamstwa • serial prod. polskiej 23.20 VIP • magazyn
ciekawostek i sensacji 23.30
Butch i Sundance: Lata
młodości • western prod.
USA 1.40 VIP • magazyn
ciekawostek i sensacji 1.50
Strefa.pl · program mu·
zyczny 2.50 Muzyczne lis·

Zakończenie

programu

ty • magazyn muzyczny 3.50 ,

wy 11.30 Gilette 12.00 Star
Trek: Voyager 13.00 V Max mag. motoryzacyjny 13.25
Strefa.pl 14.15 Rozwód po
amerykańsku - serial ame·
rykański 14.45 Muzyczne li·
sty • pr. muzyczny 15.45
Garfield - serial animowa·
ny 16.15 Zwierzęta z zielonego lasu • serial anim. 16.45
Kosmiczne wojny • serial
anim. 17.15 Wesoly babiniec. serial komediowy 17.45
Dziennik 1a.oo Policjanci z
Miami • serial kryminalny
1a.55 Żar tropików • serial

.~...,
6.00 Teledyski 6.15 River·
dale. serial obyczajowy 7.00 8.00 Paryski wl6częga • koKatalina i Sebastian 7.45 : media obyczajowa 9.25
Odjazdowe kreskówki a.SO : Magia kina: Animacja kom·
Nie z tego świata 9.15 Sio- : puterowa ." thriller 1.1.25
neczny patrol 10.05 Trzecia •; Magazyn filmowy: Gwiezd·
planeta od Słońca IV 10.30 ~ ne wrota 11.55 Azyl • film
święta z Willy Woofem • obyczajowy 13.35 Dziennik
film familijny 12.05 Tele· , panny służącej • dramat
shopping 13.10 Gra w prze· 15.10 100 lat kina: Portrety
boje 13.40 Katalina i Seba· 1 rodzinne 16.05 Rob Roy stian 14.25 Maria Emilia przygodowy 1825 Windą na
15.10 Odjazdowe kreskówki · szafot • thriller 20.05 Mag.
16.25 Nie z tego świata - filmowy: Talemaniak 20.30
serial 16.50 Zagubiony w Goście • dramat 22.00 Kaczasie 17.40 Słoneczny pa· szebe • dramat 23.30 Orle
troi 1a.30 Gra w przeboje skrzydło· western 1.15 Pięk19.00 Zoom 19.30 Trzecia ność dnia • dramat 2.55
planeta od Słońca IV 20.00 1 Mężczyzna niepotrzebny Doskonała niania • thriller ; film obyczajowy; reż. Lace
prod. USA 21.40 Cudza krew , Adamik, wyk. Jolanta Busz• miniserial sensacyjny 22.30 ko, Elżbieta Karkoszka, JeŚmiechoteka 23.05 Sekta z · rzy Kryszak 4.30 Noce Ca·
Marakeszu - film .erotyczny birii - dramat; reż. Federico
0.40 Sexpłozja 0.55 Zoom • Fellini; wyk. Giulietta Masimag. sensacji 1.20 Powt6r· na, Francois Perier, Ama·
deo Nazzari
ki programów

'

6.00 Strefa.pl • magazyn
muzyczny 7.00 Rozwód po
amerykańsku • serial ame·
rykański 7.30 Muzyczne li·
sty • program muzyczny
a.30 Garfield • serial anim.
9.00 Zwierzęta z zielonego
lasu • serial animowany dla
dzieci 9.30 Kosmiczne woj·
ny • serial animowany 10.00
Policjanci z Miami - serial
kryminalny 11.00 Miłość i
pieniądze • serial komedio·

a.30 Piłka nożna 9.30 Kajakarstwo 10.30 Jeździectwo
11.30 Siatkówka 12.30 Pilka
ręczna 14.30 Koszykówka
15.30 Pika noina 16.30 Sumo
17 .30 Sporty motocyklowe
1a.30 Piłka nożna 20.00 Mi·
strzostwa FIA GT 21.00 Wyścigi samochodów seryjnych
STC 22.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata : Rajd Korsyki,
Francja 23.00 Piłka nożna:
Magazyn Eurogoals 0.30 Automobilizm · Nascar 1.30 Za·
kończenie programu

j

8.25

• Pierwszy kl:zyk

Namiętność i raj
Pamiętnik rodzinny

na świecie

Agrobiznes
Kontrasty
Rolnictwo

Wiadomości

Bajeczki Jedyneczkl
Tajemnicza kobleta
Między nami
Gotowanie na ekranie
klub samotnych serc

18.35 Rower Błażeja
19.00 Wieczorynka:

• quiz muzyCllly

17.50 Kandydat: Janusz
Korwin-Mikke
18.10 Jaka to melodia?

• telenoNela

17.00 Teleexpress
17.25 Klan

nie ma rozwodu.

Forrestera, bo Eryk jeszcze

Sally namawia córkę, żeby
zaczęła umawiać się z męż
czyznami. Ma nadzieję, że
w ten sposób Macy zdoła
wzbudzić .zazdrość w Thor·
nie. Brooke oświadcza Sheili. że nie może zostać na
noc w apartamencie pana

·serial prod. USĄ

16.00 Rozmowy
nanowywlek
16.30 Moda
na sukces

zaklęta

Euroexpress
15.45 Tradycja wspltu

15.30

pr2yl'Ody

Mlstrzowiewświecle

szczęścia

15.30 Krzyiówka

15.00 Złotopolscy

-polszczyzna

14.45 Ojczyzna

Teledysk dla Jasia

14.00 Teatr dla Dzieci:

·serial

z alpejskiej wioski

13.10 Doktor

go amfiteatru Orkiestra Zbi·
gniewa Górnego, jako ,Sentimental Band". przypomni
w nowych aran.tacjach i in·
terpretacjach największe przeboje związane z latem i wakacjami Uznany duet autor·
ski Zbigniew Górny • Krzysziof Jaslar gwarantuje dobrą
zabawę i wiele wzruszeń. Na
estradzie pojawią się popularni wykonawcy, m.in. Elż·
bieta Zającówna, Joanna
Kurowska, Majka Jeżowska,
Katarzyna Jamróz, Hanna
Śleszyńska, Krzysztof Tyniec, Witold Paszt, Robert
Janowski i inni.

10.35 McGregorowle
·serial prod. australijskiej
11.20 Gołębie
·film <i>kumenlalny

„Błyskawica"

Radio Powstańcze

reż. S}OOey Polad<

·film fabularny USA,

(

·dramat prod. polskiej

3.20

Zakończenie

3.05 Telezakupy

·koncert inauguracyjny

Jesleń2000

2.15 Warszawska

-film fabularny

0.10 Twarzwtlumie

·film dokumentalny

20.30 Kandydaci w Dwójce:
Marian Krzaklewski
21.00 Panorama
21.20 Sport-telegram
21.25 Pogoda
21.30 Dwójkomanła
21.40 Oalekoodsiebie

ZCzeczotem przez

Niebo I Piekło

23.20

jest Marcin • trzydziesto!et·
ni historyk sztuki z sukcesem parający się interesami. Podczas służbowego
wyjazdu do Lwowa spotyka
Marię • swoją dziewczynę z
lat studenckich. Dochodzi
do niełatwej dla obojga roz.
mowy, z ktorej wynika, te
Marcin ma z Marią syna •
kilkuletniego Michała. Po
powrocie do Warszawy miody biznesmen postanawia
zaprosić oboje do siebie.
Tragicznym zrządzeniem losu w czasie podróży Maria
traci życie w bandycki(ll napadzie.

Głównym bohaterem filmu

programu

1.35 Między nami
1.55 Mistrz Ifałszene
2.25 Zakończenie

23.40

flesz
Trzy dni Kondora

23.35 Sportowy

Wiadomości

23.20 Monitor

Wyborczych

22.10 Studio Komitetów

Utwór Grumberga przedstawia losy kilku kobiet zatrud·
nionych w pracowni krawieckiej prowadzonej w Paryżu
przez Żyda z Polski. Akcja
sztuki rozpoczyna się zaraz
po wojnie, w 1945 roku, a
ostatnia scena rozgtyWa się
w roku 1952. Każda z bohaterek ma swoją historię, problemy, tajemnice. W ciągu
rozmów prowadzonych w lei
samej pracowni przez lata
odkrywają przed widzami
swoje marzenia i cierpienia.

wyk. Edyta Olszówka,
HalnataOOnar.ika,
Wojciech Pszooiak IInni

Absurdalny kabaret
20.45 TeatrTelewizjl:
Pracownia krawiecka
·reż. Wojciech Pszoniak.

• serial prod. polskiej

19.30 Chopin jakiego
nie mamy:
Muzyczne
dziedzictwo
20.00 Święta wojna

19.20

18.50 Dwójkornanla
18.55 Va bankue

16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
17.00 Studio Komitetów
11.50 Famillada
Wyborczych
• teleturniej
17.55 Program
12.15 Co nam w duszy gra:
lokalny
Lato wszędzie
18.21 Pogoda
W letniej scenerii sopockie· 18.30 Panorama

10.10

7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Na dobre Ina złe:
Gra pozorów
9.20 Gdzie diabeł
mówi dobranoc

g

Listonosz Pat
Geographle-Gustloff
I jego kot
~4.10 Ładna historia!
19.20 Zaproszenie
14.15 Sfinks· zagadki
do Teatru TV
historii
19.30 Wiadomości
1
14.45 English and Arts
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Miej oczy szeroko
15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
otwarte:

~3.40 Ładna historia
~3.45 National

13.15

12.45

9.4Q
10.00
10.S0
11.10
11.30
12.00
12.10
12.20
12.30

• program tła dzieci

9.10 Jedyneczka

·serial prod. angielskiej

8.42 Pogoda
8.45 AqulUa

8.30

Plzedmleścle 27
Giełda
Wiadomości

8.15 Krakowskie

.serial prod. francuskiej

6.00 Kawaczyherbata
7.30 Telezakupy
7.45 panie na Mogadorze

l!lVfiiQ

Poniedziałek

Łódź

17.05 Kartagina 18.00 Rekin • cichy morderca 19.00
Problemy przyszlości 19.30
Ciekawostki 20.00 Grecja
21.00 Tajemniczy świat
23.00 Automatyczni wojownicy O.OO Wyprawy w czasie 1.00 Fenomeny pogody 1.30 Ciekawostki 2.00
Wojna U-Bootów

Obok nas . 18.40 Warsza
wa znana 1 nieznana 19.00
Schody 20.30 Echa regioróN 21.00 Miłość i namięt·
ność 21.30 Kurier 21.35
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22 OO To jest temat 22.15
'
~rek D~dek .22.30 Intrygo·
iące taiemnice 23.00 Ra·
pert policyjny 23.15 Wroński
Beat 23.30 Reportaż 23.45
V·Jay O.OO Zakończenie
programu

8.00 Gry interaktywne 10.17
Hrabia Kaczula 11.02 Wie·
sław Kot • zaprasza 11.07
czlowiek z karabinem 13.00
Mały lord 13.28 Podróżnicy
13.30 Muzea świata 14.31
Peter Gunn 14.58 Duch przetrwania 17.15 Wiadomości
lokalne • sonda uliczna

•

kalne skarby 15.55 ~a~a
Warszawa 16:15 Mój pies 1
Inne zwierzaki 16.30 Hany
i Hendersonowie 17.00 Padróże w świecie znaczków
17.15 Gość WOT 17.30 Kurier 17.45 Sekrety 17.50
Sport 18.00 Kurier 18.20

17.25 Co, gdzie, kiedy?
17.30 Magazyn sprtowy
18.02 Mały lord 18.32 Róż·
ni ludzie, różne sprawy
19.06 Zemsta 20.25 Saga
rodu Palllserów 21.22 Dru·
ga B 21.47 Historia plenią·
dza 22.05 Dziekie oswojone 22.15 Muzyka

TELEWIZJAŁOWICZ

Mlnlsport + 19.50 Aktual· i namiętność
21 .30 ŁWD
noścl filmowe 20.00 Gang- 22.00 To jest temat 22.15 Irek
steizy • film. sens. 22.00 Sh?·• OWek 22.30 Tajemnice 23•00
doki 1w1elk1 me 22.05 Arm~a Sztuka wojenna Rzymian
czerwona 23.00 Zeznanie
.
0.50 Po pierwsze milość 2.20 rTVNlepoJcaląńów
Przed premierą 2.25 Dober· l ramowka. programµ:
mann 4.05 Zakazany gatu·· „ • · ·
nek 5 _35 Doktor Dolittle
9.00 Powitanie 9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości 9AO Kalendarz Liturgiczny 9.45 Błok
pr. da dzieci 10.10• 11.55 Pro9.00 Bitwa o zlotą drogę 9.55 gam dnia 12.00 Tydzień w KoDiabelskie morze 10.50 Ło ściele 12.15* 15.00 Koronka
wca krokodyli 11.45 Polo- do Milosierdzia Bożego 16.05
wa nie na wiedźmy 12.40 Słowo życia 16.15 WiadomoPodróż giganta 13.30 Wilki ści Watykańskie 16AO Kalanmorskie 15.15 Medycyna darz LihJgiczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10" 19.00
sądowa 15.40 Opowieści z
Czarnego Muzeum 16.1 O Ti>dziP.ń w Kościele 19.15 Baj~ 1d5 • 20.30 Różaniec
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 16.35 Ciekawostki 21 .00 Apel Jasnogórski

~

WOT

7.00 Wielka księga nauy 7.25 f ' 7.OO Bajki 7.35 Niebezpiecz·;
Bą'ka 7.35 Niebezpieczna za. na zatoka 8.00 Z Archiwum
loka 8.00 Klan 8.30 Kassan- Kiriera 8.10 20 lat pó:tniei'
dra 9.30 Podróże w świecie 8.30 Kassandra 9.30 Pod·'
:znac:zkó.v 9.45 To jest temat , róte w świecie znaczków:
10.00T~10.30 Repor· 9.45 To jest temat 10.00
lat 10.45 Festiwal muzyki sa.
kralnej 11 •15 Nash Bridges TelezakUpy 10.3~ Wroński
12 05 F stiwal muzyki odna· Beat 1G.4S Festiwal muzy~ ~2.35 Tydzień kultury ki sakralnej 11.15 Nash
beskidzkklj 13.00 Molskie opo- Bridges 12.05 Festiwal muwieści13.30Zaproszenle14.00
zyki odnalezionej 12.35 Ty·
Na antenie 14.10 Projektant· dzień kultury beskidzkiej
ki 14.35 Lata Diany 15.00 13.00 Morskie opowieści
EneliJerabe 16.00 Km 16.30 13.30 Zaproszenie 14,00
Hany i Hendersonowie 17.00 Wiadomości Kuriera 14.10
Podróże w świecie znaczków Projektantki 14.35 Lata Dia17.15 Reportaż 17.30 ŁKP ny 15.00 Eneduerabe 15.30
18.00 Ł'M:I 18.20 Sport 18.45 Sekrety W-wy 15.35 Muzy·

TV

Młyn 19.40 Łapu Capu 19.45 ~== ~M~

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Szczepan I Irenka 7.45 la·
pu Capu 7.50 Aktualno·
ści filmowe 8.00 Kotopies
8.25 Przyjaciele VI 8.50 13
Posterunek 2 9.20 Pierwszy
milion 10.05 Kraj świata •
film psychologiczny TVP
11.25 Deser 11.45 Zako·
chani rywale 13.10 Hanuman • Małpi bożek 14.35
Swing • komedia 16.10 Powrót do przyszlości 1 18.05
Aktualności filmowe 18.35
Gruby pies Mendoza 19.00
Diabelskl Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Dlabelskl

Programy pogrubione • niekodowane

[_,•!U•!Sil

Teatr telewizji - „Pracownia krawiecka" • reż. Wojciech Pszoniak,
l-ryk. Edyta Olszówka, HalinaŁabonarska, Wojciech.Pszoniak (na zdję
ciu), Jerzy Radziwiłowicz, Maria Ciunelis i inni. Emisja: poniedziałek,
2 października, TVP I, godz. 20.45.

Uczymyslępolsklego

Gościniec

·film dokumentalny

Kwiaty Targowicy
-teleturniej

22.30
23.00

213)

czyn 30razy FAMA
Panorama
Benefis Nili)' Andrycz
Teledyski na iyczsnle
Sportowa sobota
Dziennik
telewlzyJny
Powtórki programów

Głaskanie psa

prod. polskiej

- film fabularny

moJelmamy

19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda +Sport
20.00 Kochankowie

•

o

o.oo

3.00 P~ka nożna 5.00 Boks
6.00 Kolarstwo 7.30 Boks
8.00 Zapasy • styl wolny
10.00 Lekka atletyka 14.00
Skoki do wody 15.00 Pilka
ręczna 16.30 Magazyn olim·
pij ski 17 .OO Piłka nożna
18.00 Magazyn olimpijski
18.30 Skoki do wody 19.30
G1mnastykaartystyczna20.30
Lekka atletyka 23.00 Wiadomości 23.15 Boks
Kajakarstwo 2.20 Jeździectwo 3.00 Zakończenie programu

...,...,..,..,...

D!IJ/ilSPUllf

,... ... ,.....*

zyn dla doroslych

5.25 Top Shop 7.35 Sally
8.10 Top Shop 12.00 Bill Cosby Show 13.00 Top Shop
18.00 Auto salon 18.30
Young Duke 19.20 Ziemie
Teksańskie 20.00 Borbarella 22.25 Top Sllop 22.55
Powrót na Bataan 0.50 Hot
Shop 1.00 Playboy • maga-

~

'~

.

1310

.

7.00 Odjaz·
I d Teledyski
k kó k' • fil
•
1 owe re; ; ~ '~Y am
01
mowane
'.
ag;: ~ny w
1 11
~sie ·sena. ·
a~ie
1
· m s:nsa~~'.Z, T. t
ra
w prze Oje
· . a a ma·
10
14 05
jOr • ksenal kb~medk .wy
·
" Cien a me ies a 1ima •. sena! komediowy 14.40 Taiemi
.
. I 15 05
• mcza wyspa • sena
·
Ukryte miasto · sena! przy·
godowy 15.30 SeaQuest •
serial 16.20 Grom w raju
.
.
17.05 Czynnik PSI · sena!
: 17.55Śmiechoteka18.30 Gra
, w przeboje • teleturniej muzyczny 19.00 Zoom • magazyn sensacji 19.30 Zwa'. riowana kamera 20.25 Ra·
• townicy . film przygodowy
22.05 Amityville • horror
prod. USA 23.50 One West
W 'k'k'
'k PSI
1 1 40 C
ai . 0·
.zynm
.
1.25 Bitwa o Midway· film
wojenny 3.30 Amityville •
· horror prod. USA (powt.)
~ 5.05 Teleshopping

I' 6.00

r.

l„<Z>

o. o
•I• kinot

•do pary • sena! komediowy

a

12.00 Cyfra 12.30 AutomaI · k 13 OO ż b Ad
• 8.00 Magazyn filmowy: Te· ma
·
e ro
ama •
lemaniak 8.25 Windą na komedia prod. USA 15.00
szafot· thriller 10.00 Magia Multikino 15.30 Beveńy Hills
kina: Postaci bajkowe 10.25 90210 ·serial obyczajowy
Długie pożegnanie • film 16.30 Niezapomniana mikryminalny 12.15 Anna. dra- !ość. film obyczajowy 18.30
.- mat 13.55 Walet pikowy Maraton uśmiechu 19.00
czyli kobieta zmienną jest •
k
d'
od
Isk' . 15 25
ome ia pr . pe lej
.
Katownia • firm krótkometrażowy 15.40 Wielka uciecz·
k • fil
.
W •
18 30
a
km woiennyść · th . Y · 6.30 Sandokan 7.00 Beetle·
; ższa omeczno • n 11 er
. 20 .05 Mag. filmowy: Gwiezd- borgs • serial dla dzieci 7.30
1 ne wrota 20.30 Cioteczka Po drugiej stronie lustra ·
serial science-fiction 8.00
Danielle • film obyczajowy
.
.
.
.ł
. . . ć • k • Kmomamak • magazyn fil·
22 20 M 10 ść 1
0
·
smier
mowy 8.30 Powrót wilka 9.30
media 23.50 Piękność dnia
• dramat 1.30 Magazyn fil. Sandokan • serial animomowy: Star Trek-Pokolenia wany dla dzieci 10.00 Re1.55 Dziennik panny służą· boot • serial dla dzieci 10.30
cej • dramat prod. francu- Beetleborgs • serial dla dzieskiej 3.30 Noce Cabirii • ci 11.00 Kapitan Power ·
dramat, reż. Federico Fel- serial 11.30 Po drugiej stro·
lini 5.20 100 lat kina: Naj· nie • serial science-fiction
wspanialsze filmy Ameryki: 12.00 Czarne niedźwiedzie
Portrety rodzinne
znad Wielkich Jezior • cykl
'

23.50
O.OO

23.40

·· ·

dokumentalny 13.00 V Max
• magazyn motoryzacyjny
13.30 Dom muratora 14.00
A ku ku • program rozrykowy 14.30 Ożeniłem się z
czarownicą • komedia 16.00
Luzik • serial dramatyczny
16.50 Czułość i klamstwa
- serial prod. polskiej 17.45
Dziennik 18.05 Projekt ALF ·
komedia fantastyczna 19.55
ViP • magazyn ciekawostek
i sensacji 20.00 Świat Wayne'a 2 • film fabularny prod.
USA 21 .50 Policyjny klan
• serial policyjny; Dziewięt·
nastoletni mlodzieniec Ryan,
który zdecydował się zos-

do
samobójczej misji • ataku
·
na zamek we Francji, gdzie
przyjeżdżają na urlop wysocy rangą oficerowie niemieccy 0.15 Las Vegas·
serial sensacyjny 1.15 Dia·
bełskie polowanie • komedia fantastyczna prod .

żołnierzy-aresztantów

major Reisman ma przy·

gotować odział dwunastu

z

prawa, zamiast
najlepsze lata swojego życia na wykładach i w
mrokach c:tytelni zaczyna
się zastanawiać nad tym,
czy nie popełnił błędu 22.50
Pierwszy rok służby · serial
dramatyczny 23.45 Sekre·
tarka • dramat kryminalny;
Sekretarka wielkiej korpora-.
cji bezskutecznie oczekuje
na awans, w końcu opracowuje genialny plan • postanawia zniszczyć skąpych
pracodawców 1.35 ViP ·mag.
ciekawostek i plotek 1.45 Pr.
muzyczny 2.45 Zakończenie
programu
tracić

tać stróżem

wie jest jego przyjaciółka,
zresztą dyplomowana czarownica, detektyw stanie
przed nie lada problemem.
·
·
Czy uda mu się ocalić przyjaciólkę, wymknąć demonom
i rozwiązać zagadkę morderstwa ·wszystko to bez użycia magii, czy to rnóżJiwe 3.00
Granie na zawołanie • program rozrywkowy

USA, reż. Paul Schrader,
wyk. Lee Marvin, Ernest Bor·
gnine, Robert Ryan i inni;
To historia prywatnego detektywa, który jako jeden z
nielicznych, nie używa w swojej pracy m.agicznych szt.u·
czek. Kiedy jednak okaże się,
ż gló
pod ·
e
wną
eirzaną w prowadzonej przez niego spra-

dok. na str. Il

a auto miało niskie zawieszenie. Ruszyli.
Pan Marek nie uszedł dwóch kroków,
gdy na jego głowę spruli silny cios. Pociemniało mu w oczach. Stracił j1rzytomność, nim runął w błoto.
Damian K. opróżnił mu kieszenie
marynarki, zabrał komórkę, dokumenty. Nerwowo rozejrzał się. Wokół było
pusto i cicho.

czywiście ciężarówki rozjeździły drogę,

kłopoty z płynnością finansową, zalegali mi - tłumaczył Damian K. Pana
Marka to jednak nie obchodziło. - Ufałem panu, nie sprawdzałem, teraz ja
mam problemy. Proszę o zwrot pienię
dzy w ciągu tygodnia -; zaż.ądal. - Po co
te nerwy? Oddam zaraz, wczoraj dostarczyli mi na drugą budowę gotówkę,
trzymam ją w sejfie. Jedźmy - zaproponował dłużnik. Pan H. zgodził się.
Po chwili siedzieli w eleganckim aucie pana K.
Zatrzymali się kilkadziesiąt metrów
od budowy. - Dalej przejdziemy, przejechać się nie da - stwierdził pan K. Rze-

TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Milionerzy • teleturniej 20.25
Ananasy z naszej klasy •
program rozrywkowy 21.25
Pal'$Z)'W3 dwunastka - film
wojenny prod . USA, reż.
Robert Aldnch; Anglia 1944
rok. nany ze swoje) niesubordynacji amerykański

Marek H. szedł na spotkanie z Damianem K. bez żadnych obaw. Był porządnym dostawcą, w terminie dostarczał świelnej jakości materialy budowlane tam, gdzie kontrahent kazał. Domy
firmy pana Damiana rosły, zarabiał on,
zarabiał dostawca. Niósł teraz ostatnią
fakturę, opiewającą na pokaźną sumę.
Wszedł do baraku szefa budowy, ale Damiana K. nie było. - Jest tam dalej, prosił, żeby pan podszedł - wyjaśnił mu Stanisław Z., kierujący wznoszeniem osiedla. Marek H. poprosił o podstemplowanie faktury. Pan Z. podstemplował,
postawił datę, scł)ował fakturę do korytka z napisem „do akceptacji". Pan Marek złożył kopię faktury i wetknął do
bocznej kieszeni „bojówek". Pożegnał
się i ruszył do pana K . Miał do niego,
prócz faktury, jeszcze jedną sprawę.
• Proszę podpis - Marek H. podetkał fakturę panu K. Biznesmen podpisał, a kopia znów powędrowała do kieszeni. • Pan mi nie zapłacił za trzy ostatnie dostawy - stwierdził następnie pan
H. bez ogródek.· To przypadek, miałem

DOBRE MIEJSCE
POD MOSTEM

7.00 Telesklep 8.00 Labo·
ratorium Dextera • serial
anlm. 8.30 Mama, tata i ja
..
M
I tu m1ei 9.00 1ron an·
• tee
.
•
D
0.10
sena1 animowany 9·30 e1·
1 3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fy ~O.OO Pepsi chart
1 ~·~
,
Gwiezdne wr~ta 11 ·30 . Nie

zUtwy
Teleexpress
Chrząszcz brzmi
wtrzclnleH.
Przeboje
"Hulaj duszy"
Na dobre I na złe:
Zerwana kurtyna
Kronika Ollmpljska

15.00 Lekcja tańca: Tango
15.50 Dziennik telewizyjny
16.00 Sensacje XX wieku:
Stalowe przymierze
16.30 Magazyn Polonijny

!Lolka

19.15 Dobranocka:
'bbwfBolka

19.00 Nasz przajaciel„.

1.10 Kluczdo„.
2.55 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

namiętności

• polski serial kornedicMy

0.10 Playboy: Zatoka

14.30 Kocham Polskę

17.00
17.15

Opowieści

zkrypty

Duża przerwa

23.40

·dramat
Epicki dramat usytuowany
w Sajgonie w 1967 roku.
Zbiegli przed zemstą mafii
trzej przyjaciele z Hongkongu próbują żyć z czarnego
rynku. Uwięzieni przez Wiei
Kong trafiają do obozu koncentracyjnego.

I Szczęśliwego
Numerka
21.05 Niewiarygodne,
ale prawdziwe
21.30 Kurier sensacji
22.00 Kula włeb

• serial kornedicM;'

20.50 Losowanie
LOTTO

20.30

Kiepskich

-serial~

20.00 ŚWlatwedlug

16.50 Plzyjaclele ·serial
lej z klasy· film
18.10 Idź na całość
19.clS AdamlEwa

17.20

16.20

14.30
15.00
15.50
16.00
16.10

• <iamat sensacyjny
Gospodarz
Disco Polo Live
Fundacja Polsat
Informacje
Prognoza
pogody
Oyill'ny
satyryk kraju

12.45 Czarne słońce

Palce lizać
11.15 Tradycje: Kazimierz
·miasto snów
17.35
11.50 Jang! Jull znaczy
Nowa Droga- reportaż 18.10
12.20 Scena młodego
widza: Max i Maja
18.40

~O.SO

10.15

6.05 Trzecia granica
Tańce polskie:
Tańce kujawskie
7.00 Syblrpromemento
·reportat
7.30 Radio Romans
8.25 Klan- telenowela
8.50 Ziarno
9.15 AlalAs
9.40 Babar
~O.OO Hity satelity

6.50

która zostaje pokojówką u
bogatej lecz bliskiej rozpadu amerykańskiej rodziny i
pomaga młodemu chłopa
kowi odnaleźć się po tym
)ak stracił brata.

~amajce, imieniem Kiera,

Wzruszająca opowieść o

9.25 PowerRangers
9.55 Stratnlk Teksasu
•serial sensacy;iy
,10BJ Serce Klary

·serial~

kalcl'dódl
8.00 4x4
8.30 Godzilla
9.00 Spider-Man

redaktji pn;igramćw

Kraju
7.ll Wdrodze. magazyn

6.00 Disco Relax
7.00 C>jtlmySatyryk

nowy ŁOWICZANIN
z Głown~L~~rykowa

Rachunek dla mordercy

i WiC.ŚCi

/

illi~ ,~- ~f ·~

'

':A'~. ·:1:. -~-..: ·ii'·

Niedziela

~-=

a.os

...

1

1

I

„

1s;.y;nsi'

1 patdz1em1ka2000 r.

z

-wojna
......

·nllł medlllkl

Panonn

·NIKE2000

20JIO Llflrlcka Nlgroda

2t.m

21.21 Ptognoiapogocty
21.25 ~

21.30' Studio lgn.yllt
OllmplJsldch
·Sydney 2000· lla6!
onnoolzarnńPI

22.35 AudloClll
·lm:wlipllfmlnu
·Mriałprod. USĄ

22A5 Nowojorlcyglnllra
Sipowicz i SorenHn prowadza, dochodzenie w sprawie
kracłZle:ty cennego dzieła
ctukl z prywatnej kolekcji.
Kolejne śledZIWO dotyczy
kQbiety. Jej mą,t
ZllOiniłcla

progr~.!I

__ _

Zakońcanla

•opera wIli aldacb

zgłasza detektywom, :te
iona zniknęła be% łlado.
23.30 Rewelacjamillląc:a

1.45

bombą

•

9.00 Nowi odkrywcy 9.SS
Niesamowite maszyny 10.50
Czolgi: Stalowe ly'TfSY 1US
Cz.algi 1UO świat Rekinów
1Barrakud13.30 Rekiny prahistOl)'czne 14.ZS Rekiny •
mioty 1S.1 S Łowcy: wtad·
cy glębin 16.10 Przyrząd odstraszeja,cy rekiny • film dokumentalny 17.0S Rekiny pod
plonącym slońcem 18.00 Rekin: Cichy morderca 19.00
Łowca krokodyli 20.00 Podró:I: Giganta 21.00 Wilki morskie 23.00 Rekin z Zam!Je.
21 o.oo Nowi odkrywcy 1.00
Polączenia 2.00 Praca nad
3.00 Zakończenie
programu

~

Liga v.4oska ·piłka nożna

Kolejny film z cyklU"'roman- domu dz:lecka. Pottnc)alnt
6.l1 Chcemypom6c
6.45 Proaą o odpowledt sów Harlequina opowiada o rodzice muUĄ zdobyć ;:a.
płomiennej mlło6ci angiel- ufanie personelu placówki I
7.05 Naszai gmina
skiego arystokraty do pięk· zaskarbić sobie uczucia
7SJ Teleranek
nej Amerykanki. Ona po- dziewczynki. Jńll pracow8.15 Sl6dmanlabo
chodzi z niewlelklej farmy w nicy domu dziecka ocenią
•s«lal da rriodych
Kentucky, on Jest jedynym ich wizyty pozytywnie, btdą
WCziNI
dzieclzlcem rodzinnej posla-1 ą adoptować Karolłnkł9.10 Rejs2000
9.25 600«le odnowienia dlości Bredon Had i włelklej 22.10 Decy2'a nallty
fortuny. Poznaje, się zup&Akademii
doelebłt
lnle przypadkowo I niemal 22SJ lnaugunicja
Krakowskiej
od razu rodzi aię uczucie.
·U!llCZ)'lly pod16d
Rokll
O.OO Igrzyska Ollmpljskle Caeey Cantrall (Sharon
Allldemlclc"90
•Sydney 2000
Stone) bawi w Londynie na
zokatJI fubllautzu
wakacjach. Wybrala tlę jedw.rei.ąa
~3.05 Anioł Pański
nak do Europy nie tylko na 23.25 Sportowa
~3.25 Wladomołcl
odpoczynek. ma watna,
~3.35 Magazyn
nledzlela
motOl')'ZllCjyn MOC misję do spełnienia. Umie-: 23A5 Obllwa· tlm fab;
rająca metka zoatawHe PoZaginiony
prod.USA,
ufny list zaadresowany do
Alt.MIUFIM,
.·
Mit
Mlltónllrancb,
lorda Richarda Bredona.
·serial prod. USA
,
Jnf'a1dl.
Na prośbfl zmarłej kobiety
Studio Ollmpljłkle
c6llał ma za zadanie odcl.iJ
-Syd~2000
RdiertRdrd
kać lorda I doręczyć prze-,
5.55 Studio Komitetów
tektaekieg(J witZfeni8 ....
~ wyle.aznie do rąk
nowego~ dwaj prze.
snych.
lłflpcy. .zatr.tymują na drodze 1amocflód, a Jeden z ~~·nlolcodowlM
~.211 Randka
ńłch tabij8 klerovq I UQle.. 1.00 Rozkodowany Buga
wciemno
ka. Wlńć ó zab6l8IW cy. Bunny 8.00 Teletubblea li
Lokatorzy· serial TVP
bko oblega pobliskie mia~ 8.25 Wycieczki przyrodnicze
;;;""~ '
'
&35 śmiechu
8.55 Deser: Protest 9.00
1teczlco•
:')·~~.'
jf_~;o·· ~
UD VanGogh'
Gdzie jest .Bobas? 10.20
'9.00 Wieczorynka:
I jego tobowt6r
Deser: Gabriel 10.35 Powrót
21AO Pamlętnlkrodzlnny
Gllllłlla
-tlmdok;
do przyszłości 3 12.30 Sze.
·Pletwcylozyk
~UJ Wladomołcł
roki horyzont 13.25 Aktu·
pód.~
·telenowela
~9.51 Sport+ Pogoda
alnoścl filmowe 13.55 Joe
Para, która chce adoptować 2SJ ZalCoflczlnle
-.OS t.zyw~
programu
Black 1ł.55 Liga angielska
•fllm fab. prod. anglelsldej Karolinkę, odwiedza lit w
19.00 Cybemet 19.30 Nie
przeg1p 19.35 Sylwester
I TwHty n1 tropie 20.00
Przyjaciel• VI 20.30 13
18.00 Pn>pl lobllly
Posterunek 2 • Hrlal ko·
f8.2ł Pogoda
mediowy 21.00 Pierwszy
18.30 hłloralN
milion ·serial 21..45 Shado1&11 Dwc5jllorllMla
ki i Wllllki Nic 21.50 Sport +
18.66
0.20 Prawdopodobnie mor·
Radio Powstlńca
U
derstwo • film sensacyjny
...,
prod. USA 1.50 Psychoza
19.30 s,by2D
2 • thńller prod. USA 3.40
Trup w Akademiku • czarna
komedia prod. USA 5.1S
16.30 Na dobrt
lnazłt

·~~~~ooo

17.211 Studio lgrzy1k
OUmpijsklch

•serial prvd. pollłdej
Tomek, który pocza,tkowo
kategorycznie odrzucał propozycję ojca, teraz zaczy•
na brać pod ir.vegę wspólny
wyjazd do Stanów, Być
mo:te Jednak decyzja chło
paka okete 'się spó:tniona.
Jakub zaczyna mieć pow'it.
ne kłopoty ze zdrowiem.
Doktor Burski zostaje pa·
cjentem szpitala w Lełne)
Górze. Jola. cioteczna siostra Julki, odwiedza Tomka,
proponu)a,c mu wspólne
wyjście do kina lub na dy• .
kotekę. Chłopak waha się
trochę ze względu na chorobę ojca, ale miałby ochotę ulec atrakcyjnej dzlew·
czynie. '

6.l1 Igrzyska Ollmpljskla 14.05 30 toni • lłlta, lltta
·Sydney2000
• li&ts przebojów
,O.OO 600-lecla odnowienia 14.35 Famlllada
·tełeli.mlej
Akademii
15.05 Złotopolscy
Krakowskiej
·telenowela
• MszaŚWlęta
15.30 PaMIZkawllefem
~1.25 Podróit kullnama
·tełetuniej
Roberta Mskłowlcza
1SJ Zab6jczydymek

fnlncusldeJ

·film fabularny prod.

• film fabUamy
prod. anglelsldej
~µo Pułkownik I oszust

~

ktćta

Bołlateraml se. dwaj zlodttektórych prześladuje
eh. Ich wszystkie zło·
. ejskle plany krzy:l:ujll ta·
mnlezy Anioł, który w roz·
aitych przebraniach za·
sze pojawia się na miej·
_cu przestępstwa I znika z
!upem. Wla o wszystkich
flanowanych akcjach zło·
~zlejaazków, jakby ktoś In·
• formował go o kolejnych
napadach. Narzeczona szefa jest zbulweraowana, uwa·
~. wap61nlk6w za głupków I
iajlłapy. Odrzuca oświad·
Pzyny nieudolnego ukocha·
)lego, :tadaja,c najpierw for·
zapewni jej :tycie

luny,

wluksusach.

to= ::

X~ I~

>

I

~

I

I·

z

WOT

•

-

TV. Łoaz
7.00 Bafó. a.oo WyptlN(lj do ! !.t.OO Zuzia i Jej przyjaciele
Rólealwa~8.301mpra- r 7.25 Parowóz. Tomek i jego
8je 9.00 Wleaę, ~·- $.30 I~ przyjaciele 7.30 Mony 8.00
· OpaMe6cl mml1Y gęsi 10.00 1 , kabla wzięte 8.20 Są tal<le
Bucl.felny mosty 10.30 Zwie- 1 · miejsca UO Na zdrowie 9.00
1
~==~ ,, Wierzę, wątpię'. szukam •.
magazyn kałolk:ki 9.30 Opo.
2.55 WypnMy
ki plakl
1
1 3.30~~ 1._00 1 l wleści mamy gęsi 10.00 BuDlek9 14.30 Zwlerz:ęta z bfi.. · . dujemy mosty 10.30 Zwieska 15•15 Jesienna lelejaz· ' l7ąlkll ze sl\lepiku 11.00 Tejda 15.30 Mag. turyatyczny 1 : na misja 11.30 Magazyn ~
16.00 Przygody Sindbada i rystyczny 12.30 Mój pies i
16.45 Teletumłej 17.15 Uś- ~• inne zwierzaki 12.40 Dawna
•mlechnij się 18.00 ŁWD ' : WarszBNa '13.00 Muzealne
18.10 Sport 18.30Fesłlwal 11 skarby 13.15 życie kozicy
Tlialhloru 19.00 M~ ' !14.00 Z. arcniwum kurie.ra
oldboyów w koszykówce 14.10 Wiarus 14.30 Zwie20.00 Finał zlotego kasku rzęta z bliska 15.15 Jesien21.00 Sport C1TV Mel ~oo .na tełejazda 15.30 Magazyn
Na antenie 22.10 Powi~ ' 1turystyczny 16.00 Przygof~: dy Sindbada 18..45 Teleturycae es iniej: Ziemia n~ inne dro.t". kne
' sza 17.15 Uśmiechnij się •
pię
'1'
'"':'
•
'
·;;A! ~ ?' "• ,'.,„" l~J:. { kabaret Przechowalnia 18.00
, Telewizyjny Kurier Warszaw„. · "
,n '
1
9.00Pwilłenielpnvamdnia skl 18.10 Kościół i świat
9.o5 S1c7.vo :tycia 9.15 Wia- I 118.30 Festiwal Triathlonu
domo6d 9..40 kalend.z UV· I i 19.00 Mistrzostwa Polski
glczny 9..45 Programy dla I oldboyow w kos~ykówce
.
dzieci 10.10" 12.00 Tydzień w · .
Kościele 15•00 Koronka do i ·20.00 Fmał Złotego Kasku
• Milosierdzia Bo.tego 1S.15* ~ 21.00 Kościół I świat 21.10
15.30 Serial 16.~ SlcN;o ;ty- J I Mag&Z)Tl mikser 21.30 Wiacia 16.~5 Wiadomości Wa_• ~ domoścl kuriera 21.3S Sport
, ~ 18.40 Kalendarz U. · ,w WOT 22.00 Na antenie
Powiedt .to glo~~o
Legendy 1 nadzieie

. =:!'451 ~~'.:S c 122.10
I Pl°ol)"Ml dria 19•00 Tydzień , 22.SO

kończenie

programu

i

' w l(.ościele 19.1S Bajka ~.30 ~ , 23.40 Życie jest pl9kne •
ctamat cbjczIJ'y:!Ny o.os Za·

Rótlniec21.00Ape1Jasnógćr-

ski 21.05*

8.00 Giy interaklywne 10.17 bat, uczeń czarnoksiężnika
Maly lord 10.45Mlll)1al11.02 17.35 Muzea świata 18.04
Znil<nięcie słnlsl.ej pani 13.D2 Hrabia KaczJJa 18.35 Dzikie i
Hrabia Kaczuła 13,30 Inte- oswojone 19.08 Peter Gunn
gracja po szkol118111U 13.48 19.35 Duch pizetrwania 20.27
Rock and rollowi grotołazi„. Kino radzieckie • Budowanie
14.00 Drogi wodne 14.33 ~ 20.32 Czlowiek z kabez tajemnic 1S.OO rabinem 22.1S Podróżnicy
22.4S Muzyka
świat

Morskie opowieści 15.30 Kra-

Wystarczychcleć
Jesteśmy. magazyn

, 6.00 Disco Polo Live
7.00 lWójlakarz

7.15
' 7.30

red8kcJi pr. religijnych

a.oo Klub Stasia I Nel

dadzląci

8.30 Spider • Man
I. 9.00
Hugo- program
9.30 PowerRangets
• serial dla mlodziety

10.00 Disco Relax
·program~

11m Diabli nadali
·Wiał komedbł.y

.11.30 Dharma IGreg
• serial komediowy
12.00 Jej cały świat
·serial prod. USA
12.30 utywanesamochody
reż. RobertZemedós

• kome<fta prod. USA.

7.05 Słowo na niedzielę

6.10 Na dobrG I nazłe
7.10 Jangl Juli znaczy
Nowa Droga •repo!1aź
7.40 Dziedzictwo
8.00 Złotopolscy
6.45 Katalog zabY!ków
8.55 Muzyczny Festiwal
wlańcucle 2000
9.15 Kompozytorzy
9.25 600.fac:le odnowienia
Akademll
Krakowskiej

11.20 Fraglesy- serial anim.
11A5 Kompozytorzy
j2.00 Anioł Pański
tt20 Niedzielne
muiykowanla

,3.10 Lotna
1'35 Galeria

-progranro~

14.25 Grom wraju
15.25 Benny Hiii
•serial komeciowf
15SJ Fundacja Polsat
16.00 lnfonnacje
16.10 Prognoza
pogody
16.31 Sekrety rodzinne

~

16.45 Przygody rodziny
• serialkomedioYiy
·PlllQran~

17.15 Macie co chcecie

17A5 Rodzl!1azastvpcza
•serial kool8diawy
prod. polskiej

• serialsensacy;iy

StrażnlkTeksasu

·serial obyczajowy TVP

18.10 kit na całość
19.05 Adam IEwa

aoo

Pola$kle Lato
z Folklorem

15.40 Replay
czyli Powtórka
16.00 Tańce polskie:

~

LosowanleLOTTO

21.00 Wizystko o psach
I kotach
• komeda prod. USA,

wyk. Urna Thurman,

reż. ł.tchaell.ełrnlm,

BenChąllilim

JaienGMiao,

Inteligentna lecz zakomplek·
słone dziennikarka Abby
znajduje mężczyznę swojego :tycia i natychmiast usiłuje go wysfatać z przajc:.i61ką, blond idiotka, Noelfe.
Brian będzie się mU$ial SPoro napracować, by dojść do

prawdy.

22A5 Na katdytemat

0.15 Magazyn piłkarski

23A5 FIFATV

1.15 Muzykanabls
5.00 Potagnanlezwklzaml

Pulasklago

•

7.00 Telesklep 8.00 Labola·
' torium Dextera • serial
anim. 8.30 Kleszcz • serial
animowany 9.00 Iron Man •
serial anim. 9.30 Delfy • serial dla dzieci 10.00 Bliż·
niaczki • serial komediowy
10.30 Wąwóz Żbika • film
przygodowy 12.30 Ładny
dorn 13.00 Kuroń razi • ma·
gazyn kulturalny 13.30 O co
chodzi? 14.00 Akademia
policyjna • serial komedioW/ 1S.1S Uwolnić Orkę li ·
film rodzinny 17 .15 Pub •
program rozrywkowy 18.15
Ale plama • program rozrywkowy 19.00 TVN Fakty
. 19.2S Sport 19.30 Pogoda
19.3S Milionerzy· teietumiej
· 20.25 Wybacz mi • talk
si'cN 21.40 Pod napięciem •
talk show 22.10 Super Wizjer lVN 22.40 Nie do wiary
·opowieści niesamowite 23.1 O
Prezydencki poker • serial
sensacyjny 0.05 Ale plama

Pełnia

sezonu • komedia

aOG TransmisjazparaclY ! ·program rozrywkowy o.45

I.I

6.30 Sandokan • serial dla
dzieci 7.OO Beetleborgs •
serial dla dzieci 7.30 Po drugiej stronie lustra • serial
s-f 8.00 V Max • mag. motoryzacyjny 8.30 A Window

o.35 Przeboje Hulaj dusza to the Willd • cykl dokumen-

nledzlela

23.55 Skarnandlycl
0.20 Sportowll

z mundurem wtle

22.20 Tańce polskie·Tańce
Beskidu Śląskiego
, 22.ll Panorama
23.0G KabarGt

21.55 Nie bój
sit nic nie robić

~10 Artystyczne tandemy: I. obycz. reż. aa re Peploe 2.25
Tańce staropolskie
Granie na zawołanie • proPestka
16.10 ZJemla
21.45 Transmlsjazparady 1 gram muzyczny
od Innych drobza
Pułaskiego
16.40 Spotkanie z Polonią

17.00 Teleexpress

z parady Pułaskiego

17.15 Transmisja'

17.25 Zbiegiem lat,
z biegiem dni
18A5 Kn:inlka
Olimpijska
19.115 Transmisja z parady
Pułaskiego

Rycerz Piotruś

19.15 Dobranocka:

Sandokan • se0.511 Powłóddprognimów talny
herbu Trzy Jabłka
XMiędzynarodowe
15.00
dzieci 10.00 Reboot
..,„ rial dla9.30
___________________________

~

rV

mu:i)

i

1

I •r.

°

• serial dla dzieci 10.30
Wojownicze żółwie · serial
·~(2)
dla dzieci 11.00 Kapitan
1
Power • serial dla dzieci
.
• klnot
S.25 Top Shop 7 35 Przyja- 6.30 Teledyski 7.00 Odjaz.
..
8.00 Dokument: 100 lat kina:
.
·
11.30 Po drugiej strome lu.
.
.
ciele 810 Top Shop 12 oo dowe kreskówki 10.10 Sea
Auto s~lon 12.2S Bill C~s- Quest • serial 10.55 Grom Na1wsparnalsze filmy Ame~ stra 12.00 A Window to the
· k•
13 •OO K'inomania
· I sens. 11 ·40 iyki 8.SO Do góry nogami W'ld
· sena
1
by 13 OO Top Shop 18 15 w raju·
Flip i Flap 20 OO Don Ca- Zwariowana kamera • pro· 10.25 Czamy rumak powra- magazyn filmowy 13.30 Gi·
Shop 0.10 gram rozrywkowy 12.30 ca· film przygodowy 12 ·10 lette • magazyn sportów
millo 22.2S
Ratownicy • film przygodo· King Kong · film przygodo· ekstremalnych 14.00 A ku
Hot shop 0.40 Playboy
' wy 14.0S W poszukiwaniu , wy 12·40 Co ~chać kotecz· ku • program rozrywkowy
dziewiczej przyrody • serial ku? • komedia 14·2 Film 14.20 Projekt Alf • komedia
,..***,...
przyrodniczy 14.50 Doktor krótkometrażowy: Na cza- fantastyczna 16.10 Stremall!/Jli/SPOHT
Engel weterynarz • serial łach 14.3o Dokument: 100 te • serial 16.45 Czułość i
*,..,..,..*
obyczajowy 1S..40 0ne lat kina 15·20 Bez trwogi i kłamstwa • serial lVP 17.45
9.30 Boks 10. 15 Maraton · West Waikiki · serial sen· skazy • komedia 17 .oo Dziennik 18.0S Świat Waymężczyzn 11.00 Mag. olimsacyjny 16.30 Władca zwie- Szklana tar~za • thriller ne'a 2 • film prod. USA
pijski 13.00 Kajakarstwo rząt · serial fantasyczny 18.4S Co lubią tygrysy? • 19.SS ViP 20.00 Snoops •
14.00 Piłka wodna 15.00 17.20 święta z Willy Wo· komedia 20.0S Magazyn fil. serial dramatyczny 20.50
Siatkówka 16.30 Mag. olim- ofem • film familijny 19.00 mowy: Sandra Bullock 20.30 Drogówka • magazyn poli·
pijski 17.00 Jeździectwo Extra Zoom · magazyn sen· Ale hitl Mr. Majestyk • film cyjny 21.20 Magazyn spor18.00 Mag. olimpijski 18.30 sacji 20.00 Droga do Wel· akcji 22.15 Na skróty • film tf!NI'/ Super Gol 22.20 Akcja
Piłka ręczna 19.30 Gminalville • komedia 22.05 Bitwa obyczajowy 1.20 Czerwona nad Berlinem • niemiecki
styka artystyczna 20.30 Ko- o Midway. film wojenny 0.1S zagłada· thriller 3.05 Maga- serial akcji 23.20 Koman·
szykówka 21.30 Boks 23.00 Władca zwierząt . serial fan· zyn filmowy: Dzwonnik z No- dos w spódnicy • komedia
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Niełatwe życie

A WSZYSTKO PRZEZ
NERWY I BAKTERI~

nieprawidłowości

w

błonie śluzowej

Boli nas brzuch - dwie godziny po jedzeniu, cza.
sem w nocy. Albo też nieprzyjemne odczucia
pojawiają się w trakcie jedzenia lub natychmiast po
posiłku. Piecze, boli, uciska nas „coś" nieco nad
pępkiem. Czasem jest nam niedobrze, niekiedy
dolegliwościom towarzyszą wymioty. Jeśli bóle
i kłopoty z przewodem pokarmowym systematycznie się powtarzają, warto zwrócić się do lekarza.
Może to bowiem oznaczać, że wrzody żołądka lub
dwunastnicy właśnie w ten sposób informują nas
o swoim istnieniu. Zwykle objawy bólowe nie
występują na początku choroby, gdy wrzód się dopiero tworzy. Bywa tak, że bolesne objawy sygnalizują od dawna trwającą chorobę.
Skąd się biorą wrzody? Dawniej obwiniano za nie
przede wszystkim niewłaściwy tryb życia - pełen
stresu, napięć, pośpiechu. Mówiono też, że wrzodów
można się „dorobić" dzięki nadużywaniu alkoholu,
paleniu papierosów oraz jedzeniu słonych i ostrych
potraw. W ostatnich Jatach stwierdzono, że głów·
nym żródłem choroby jest coś innego. Oto wrzody
męczą człowieka przede wszystkim dlatego, że do
przewodu pokarmowego wtargnęła bakteria heli·
cobapter pylori. To główny sprawca pojawienia się
wrzodów żołądka i dwunastnicy. Po początkowym
zachwycie tą diagnozą - bo przecież z bakterią
można walczyć za pomocą antybiotyków - okazało
się, że to jednak nie takie proste. Wyniki badań
dowiodły, ze są osoby, w których przewodzie pokarmowym bytuje helicobacter pylori - a one mimo
to pozostają zdrowe. Jednak u około 90 proc. chorych z wrzodami dwunastnicy i u około 80 proc.
chorych z wrzodami żołądka stwierdzono zakażenie
tą bakterią. Dlaczego są ludzie, którzy • choć pozbawieni „wrzodowej" bakterii • chorują?
Najpewniej winę ponosi, tak jak przypuszczano
początkowo, stres - osoby mniej odporne, intensywnie wszystko przeżywające, nerwowe są bardziej narażone na wystąpienie wrzodów. Inna przy·
czyna to uwarunkowania genetyczne - jeśli matka
lub ojciec mieli wrzody, ich dziecko w dojrzałym
wieku jest pięciokrotnie bardziej narażone na tę
przypadłość. Gdy oboje rodzice byli wrzodowcami,
zagrożenie wzrasta. Powstaniu wrzodów - czyli
zapalenia błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy
- poza stresem i nerwowym życiem sprzyja nieodpowiednia dieta. Nadużywanie alkoholu, nieregularne jedzenie byle czego, kawa z papierosem na
pierwsze i drugie śniadanie są przyjazne wrzodom.
Na wrzody skarżą się głównie osoby między
czterdziestką a sześćdziesiątką, ale i młodsi nie są
wolni od tej przypadłości. Jeśli pojawiają się opisane
powyżej dolegliwości, nie warto ich przeczekiwać
i liczyć na to, że „samo przejdzie". Wprawdzie
mamy jeszcze lato, ale trzeba pamiętać, że jesień
i wiosna to bardzo ciężki czas dla wrzodowców,
bowiem właśnie w tych porach roku objawy choroby się nasilają i stają się najbardziej uciążliwe. Lepiej zatem wcześniej wyleczyć dolegliwości. By
uzyskać pewność, że charakterystyczne objawy
oznaczają wrzody, lekarz kieruje chorego na gastroskopię. Badanie polega na obejrzeniu od wewnątrz
ścianek dwunastnicy i żołądka, by znaleźć ewentutych
dok. na str. 13
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