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ONY NADAL
NIEPRZYTOMNY
Piorun
ięćdziesięciosześcioletni Zdzisław P.,
mieszkaniec osiedla Starzyńskiego
stał się ofiarą ubiegłopiątkowej burzy,
która szalała nad Łowiczem. Mężczyzna
przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii w łowickim szpitallL Lekarze oceniająjego stan jako ciężki. Do dziś nie odzyskał on przytomności po tym, jak 20 lipca
około godziny 14.30 upadł kilkanaście metrów od swojej klatki w bloku nr 6. Jako
prawdopodobną przyczynę utraty przyTen ukwiecony balkon Piotra Dominiaka z osiedla Marii Konopnickiej zwyciężył tomności lekarze podają rażenie piorunem.
w kategorii balkonów w rozstrzygniętym w ubiegłym tygodniu miejskim konkursie W tej chwili trudno jest ocenić, jakich obrana najpiękniej urządzony ogród, balkon i witrynę sklepową w Łowiczu. ż.eń doznał poszkodowany. O opinię na teWięcej o wynikach konkursu i o innych nagrodzonych - na stronie 10.
mat skutków, jakię w ludzkim organizmie

P

wywołujeporaż.eniepiorunem poprosiliśmy

lekarza chorób wewnętrznych, Jana Wróblewskiego. Porażeniepwrunem to nic innego.jakporażenie ogromnie wysokim napię
ciem W krańcowych przypadkach zakoń
czyć się ono może całkowitym zwęgleniem
tkanek, zatrzymaniem akcji serca i śmiercią.
Ponad pięćset tysięcy złotych wypłacono z miejskiej kasy
W najlepszym razie porażenie piorunem
spowodować częściowe poparzenia
może
firmie,
Łowickiego
za organizację drugiego dnia Jarmarku
ciała - powiedział.
której właścicielem jest syn członka zarządu miasta.
Mieszkańcy bloku widzieli jak pan z.dziegoroczny Jarmark Łowicki był wy- ców, sprzęt itp., więc jej zysk był z pew- sław jechał rowerem i w momencie kiedy
raźnie rozbity na dwa dni, przy czym nością wielokroć mniejszy od tej kwoty. miałwłaśnieskręcićw_uliczkętużprzedblo
organizację pierwszego wzięło na siebie
Mimo to pytanie jęst oczywiste: czy kiem słyszeli, jak uderzył piorun. Mężczy
Lato z Radiem, za co dostało z łowickie- trzeba było wybierać akurat tę firmę i czy zna od razu upadł na ziemię. Na temat tego
• go ratusza pieniądze w kwocie 42700 zł. to, co ona zaoferowała, było akurat naj- co faktycznie się stało, mieszkańcy mają
Za drugi dzień odpowiedzialna była fir- lepsze? Burmistrz Ryszard Budzałek różne teorie. Piorun musiał uderzyć wpoblima Music Art Production z Warszawy, i sam Kazimierz Sobieszek z zanądu miaktóra zlecenie na organizację tego dnia sta są przekonani, że tak - i tej decyzji
otrzymała z zanądu miasta w Łowiczu. bronią. Mając doświadczenie z poprzedSęk w tym, ż.e firma ta bynajmniej nie nich imprez twierdzę, że była to oferta
.
była bezstronnym oferentem z zewnątrz. najlepsza, najbardziej atrakcyjna, od strosobotę 21, h?ca zmarł _po~hoPrzeciwnie: jej właścicielem jest Piotr ny tak artystycznej, jak i technicznej- mówi
dzący z Łowicza poeta 1 ~1~nSobieszek, syn członka zarządu miasta burmistrz. Oferta Piotra była najbardziej
nikarz, czołowy przedstaw1c1~~
z Koalicyjnego Klubu Radnych, radnego urozmaicona, najlepsza, nie było starego nurtu.~owego Romanty_zm~ w poezJ1
PSL, Kazimierza Sobieszka. Członkowie szablonu - uważa Kazimierz Sobłeszek. polskteJ, Je~ Tomaszkie~1cz. Prac~Decyzję podejmował cały zanąd mia- wał przez ~1~1~ łat w. p~te stołec~eJ,
zarządu, który zwrócił się do firm zajmujących się taką działalnością o przesłanie sta, Sobieszek się z niej nie wyłączył, choć do pracy doJe~ ~tągtem z Łowicza,
ofert, wybrali z czterech ofert, które na- wstrzymał się od głosu. - Ale dlaczego by_~~ mmeJ.~~eJ 20 łaty wyprowadzic się do TroJn_:uasta. Pochowany zodeszły, właśnie ofertę Music Art Produc- miałby się wyłączać?-. zapytuje burmistrz.
komution - wiedząc, że jest to firma Sobieszka. - Lepiej było drożej zapłacić Sz.? (tu wy- stał przedwczora~ na c~.e~tarzu
~ałnym w Sopocie - 011~c1e, które było
Za organizację drugiego dnia Jarmarku mienia nazwisko właściciele innej war- Jego przystanią w ostatruch Jatach. Przed
Music Art Production otrzymała z ratu- szawskiej agencji, która wcześniej zwysza 55800 zł. W tej kwocie musiała za- kle imprezy tego typu w Łowiczu orgadok na str. 2 wierszy miłosnych.
pewnić wszystkie atrakcje, wykonaw- nizowała).
(wal)

Pieniqd1e dla syna

T

Tomaszkiewicz nie żyie

w

uderzył tuż

przed blokiem

ski transformator; a on był między transformatorem a blokiem i musiało go porazić sądzi paniAnnamieszkająca w klatce, przed
którą doszło do tragedii. Inni twierdz.ą, ż.e
przyczynąporaż.enia mogła być antena znajdująca się na dachu bloku, która ściągnęła
piorun.
O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Tadeusza Tokarskiego, przedstawiciel cmału
technicznego Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który dokonywał oglę,dzin bloku
nr 6 tuż po wypadku. Mężczyzna mógł ur
stać porażony przez tak zwane prądy podskórne, które powstaly po'uderzeniu pwruna w poblisk4_ stację trafo. ffY'lduczona jest
tutaj możliwość porażenia piorunem za pośrednictwem jakifjkolwiek anteny znajdują
cej się na dachu - powiedział nam. Z dokumentatji projektowej bloków wynika, ż.e nie
wymagana jest dla nich instalacja odgromowa To co mieszkańcy bloków nazywąją odgromnikom~ wisweiejestuziemieniemmasztów antenowych i na szczytach blokówjest
ich coraz mniej. Demontujemyje od momentu, kiedy na osiedlach pojawiła się telewizja
kablowa i nie potrzebne są już tradycyjne
anteny dachowe - powiedział.
Burze i towarzyszące im ulewy oraz
porywiste wiatry nadal powodują szkody. Nawałnice, które przeszły nad naszym rejonem w piątek i sobotę, powaliły dziewięć drzew. Strażacy usuwali je z

Do tragedii doszło w tym miejscu.

Armii

ulic: Świętojańskiej, Poznańskiej,
Krajowej, Małszyckiej, Kiernozkiej, Południowej i Zamkowej. W Błędowie w
miniony piątek wczesnym popołudniem
strażacy interweniowali natomiast z powodu pożaru w jednym z tamtejszych
gospodarstw. Ogień na słomianym dachu
drewnianej stodoły pojawił się po uderzeniu pioruna. Akcja gaśnicza trwała
ponad dwie godziny, a mimo to straża
kom nie udało się uratować 6 przyczep
siana, 7 przyczep słomy, 600 kg pszenicy i pszenżyta. Cześciowemu spaleniu
uległy również snopowiązałka, młockar

nia i sieczkarnia.
wano na 7 tys. zł.

Ogółem

straty oszaco(ljs)

Kandydaci SLD i UP.organizuiq spotkanie przedwyborcze
24 kandydatów na posłów i 3 kandyda- się o godz. 16.00 i, jak planują organizatotów na senatorów z listy wyborczej Soju- rzy: Wojewódzki Sztab Wyborczy SLD i

szu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy UP oraz Powiatowa Rada SLD w Łowiczu,
potrwa do godz. 18. Jak dowiedzieli.fuiy się,
lipca w Ogrodzie Saskim na spotkaniu z możliwe,ż.ezabrakniekilkuspośródliczne
mieszkańcami Łowicza W czasie spotkania go grona kandydatów, niemniej jednak zaplanuje się rozstawić stoliki, przy których pewniono nas, ż.e na pewno obecny będzie
łowiczanie będą mogli porozmawiać z kan- mieszkaniec Ziemi Łowickiej, kandydat na
dydatami o trapiących ich bolączkach, pro- posła Wojciech Olejniczak. Spotkanie
blemach i sytuacji politycznej krajlL Roz- uświetnić mająjeszcze występy artystyczmowybędzie można prowadzić indywidu- ne,międzyinnymidziecizłowickiegoOgni
(tb)
alnie,jakiw.grupach.Spotkanierozpocznie skaMuzycznego.

ma pojawić się w nadchodzącą sobotę, 28
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przyszłym tygodniu, 4 sierpnia,
do Łowicza Autobus
Wolności, którym w kampanii wyborczej
podróżująpo Polsce władze Unii Wolności.
Wiadomo na pewno, ż.e przybędzie nim do
Łowicza Bronisław Geremek. Ale, jak
rozmowie z nami mówił radny Zbigniew
Łukawski możliwa jest też obecność: Olgi
Krzyżanowskiej, Tadeusza Mazowieckie-

W

przybędzie

w

go, Władysława Frasyniuka i Jerzego
}Vierchowicza. Program wizyty w Łowi
czu obejmuje: przybycie o godz I O.OO na
Stary Rynek, przywitanie z biskupem ordynariuszem diecezji łowickiej Alojzym
Orszulikiem, spotkanie z władzami miasta, krótką rozmowę na Starym Rynku z
mediami i przybyłymi mieszkańcami.
dok na str. 3

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO wNŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA Ul. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ;• MINl·MARKEt, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A;• KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE;• BIURO KREDYTOWE" TARA", TARGOWICA MIEJSKA PAW. A,• SKLEP P. JANKOWSKIEJ
W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SK1.EP P. PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNĄRACH • SKLEP P. BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE; •SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI
17 W BOLIMOWIE; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM • SKLEP P. SAWICKIEGO PRZY UL. KOŚCIEł.NEJ W BIELAWACH; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. CHARĄŻKI
W ZDUNACH 1A; •SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERŻNIKACH;• SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; •SKLEP P. SZUFLIŃSKIEGO W BŁĘDOWIE;• SKLEP P. SZKOP W ARKADII;• SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH;• SKLEP
P. DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH
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Zakład Energetyczny

TELEFONY SI

Biały Dom
iednak dla starostwa
poniedziałek, 16 lipca została
podpisana umowa przekazująca
na własność powiatu łowickiego klasycystyczny budynek przy ul. 3 Maja 7,
w którym przed wieloma Iaty mieścił się
komitet miejski partii komunistycznej w
Łowiczu. W imieniu wojewody łódzkie
go, dysponującego tym mieniem, podpisał ją Witosław Korczyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Wojewódzkim w OOdzi.
Sprawa przyszłości tego budynku pozostawała nierozstrzygnięta od 1999
roku. Budynek przy 3 Maja pozostawał
w zainteresowaniu starostwa w Łowiczu
oraz Sąqu Okręgowego (w 1999 r. funkcjonującego jeszcze w Skierniewicach).
Dotychczas starostwo korzystało z budynku na mocy decyzji starosty, który w tym przypadku działając jako reprezentant skarbu państwa - przekazał go
właśnie starostwu (a więc samorządowi)
w użytkowanie. Z taką decyzją nie zgadzał się Antoni Hryniewicz prezes Sądu
Okręgowego, który wystąpił do starosty
o oddanie tej nieruchomości Sądowi
w trwały zarząd. Prezes Hryniewicz zaskarżył decyzję starosty do wojewody
łódzkiego, jednak ten utrzymał w mocy
decyzję starosty. Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyj-

W
wyniku burz, które szalały nad
Łowiczem i regionem w ciągu
ostatnich dwóch tygodni łowicka placówka Zakładu Energetycznego Łódź-Teren
zanotowała, a jej pracownicy naprawili
650 przypadków uszkodzeń na liniach
niskiego napięcia oraz 20 przypadków
na liniach wysokiego napięcia, Najczęściej
zgłaszane awarie dotyczyły zerwanych
przewodów oraz połamanych słupów i
związane były z łamanymi przez wichurę gałęziami i drzewami. Przykładowo we
wsi Łaguszew 15 lipca wieczorem drzewo
przewrócone na linię niskiego napięcia zła
mało 3 słupy i porwało przewody. Awaria
została usunięta 18 lipca, ale już dwa dni
później, w czasie następnej burzy, kolejne
drzewo uszkodziło tę samą linię. Koszt
napraw tej linii wyniósł około 24 tys. zł.
Zakład Energetyczny, w tym i wielu
innych przypadkach, nosi się jednak
z zamiarem wniesienia roszczeń pokrycia
kosztów napraw w stosunku do właścicieli
drzew. Na właścicieli tych drzew, czyli na

W

dacjii zagrożeń, jakie one stanowią. Nam ścioma numerami telefonów, które takjak w
nie wolno jest wyciąć drzewa, które ze- przypadku ostatnich burz, dzwonią non-stop.
rwało przewód, bo niejesteśmyjego wła Dyżurni nie są więc w stanie odebrać każde
ścicielami i na to potrzebna jest zgoda go z telefonów, ajeżelijuż odbiorą, to zależy
odpowiednich organów. Możemy usunąć im na szybkiej i zwięzłej informacji na temat
jedynie gałęzie - powiedział w rozmowie z awarii. Tymczasem większość osób nalega,
nami główny inżynier ZE Piotr Pikulski.
czyni wyklady. czy w końcu klóci się z nami.
W praktyce omacza to, że odbiorcy ener- Powstają niepotrzebne napięcia. 95% telegii nie mogą oczekiwać od pracowników fonów, jakie w czasie burz odbierają prazakładu energetycznego usunięcia drzewa, cownicy elektrowni, to pytanie: Kiedy bę
które właśnie zagraża linii. Właściciele dziemy mieli światło? - a my niejesteśmy w
powinni sami o to się zatroszczyć.
stanie na nie odpowiedzieć -tłumaczy Piotr

Nie dyskutować
przez telefon

Innym problemem, jaki ujawnił się w czasie niedawnych burz jest sposób komunikacji między odbiorami energii elektiycznej,
którzy chcą zgłosić awarię, a pracownikami
zakładu, którzy zgłoszenie to powinni przyjąć. Informacje na temat awarii docierają
w znacmej części do zakładu energetycmego drogą telefoniczną. Informacje te spły
wają do dyżurnych dyspozytorów, których
przykladjednostki samorządowe, czy osoby w awaryjnych sytuacjach jest w zakładzie
prywatne, prawo naklada obowiązek likwi- dwóch albo trzech. 'Zakład dysponuje sze-

.Z

zało się, że

ci sami dwaj

mężczyźni

ści

Reczyce, dokonali rozboju i ukradli samochód osobowy Fiat I 26p. Pokrzywdzołaśnie dlatego, że jego ojciec jest
ny kierowca miał podwieżć dwóch męż
w zarządzie, organizator chciał
czyzn do Rogóźna Na miejscu sprawcy za- pokazać, że może zrobić dobrze, profebrali mu kluczyki od samochodu i odjechali sjonalnie. Jestem przekonany, że warto
w kierunku Reczyc. Prokuratura Rejonopokazać ludziom, że ktoś będąc we wła
wa w Łowiczu wnioskowała o tymczadzach miasta może tak postąpić, żeby
sowe aresztowanie obydwóch mężczyzn.
zrobić właśnie dla miasta lepiej i taniej.
Sąd miał wypowiedzieć się w tej sprawie
Głęboko się zastanawia/em nad tym.
już po zamknięciu tego numeru Nowego
(mak) - mówi Kazimierz Sobieszek. - Piotr był
Łowiczanina.

W

przekonany.

-

ywo zareagowali mieszkańcy ulicy, ulicy jest zbulwersowana - powiedziała
na której doszło do opisywanego nam ekspedientka w pobliskim sklepie i
przez nas zdarzenia, na tekst „Tragiczny zdanie to powtarzało się wielokrotnie.
finał sąsiedzkich waśni", traktujący Mieszkańcy podkreślali, że człowiek ten
o śmierci Ryszarda L. Tekst ten ukazał się na trzeżwo był spokojny i uczynny, o
w ostatnim numerze Nowego Łowiczanina tym jaki był gdy wypił - nikt mówić już
Jeszcze żywsze - tym razem negatyne - nie chciał. Sąsiedzi krytycznie odnieśli się
reakcje wywołał towarzyszący mu drugi, także do wypowiedzi jego bezpośrednie
krótki tekst, w którym znalazły się wypo- go sąsiada, Józefa G.
Gwoli sprawiedliwości chcemy dodać, że
wieązi anonimowych osób mieszkających
na tej ulicy. Bezpośredni sąsiedzi umali tekst z.amieszczonych w poprzednim N.Ł. negaten za niereprezentatywny dla tego, co są tywnych opinii o zmarłym nie wzięliśmy z
dzą o zmarłym, uznali, że fałszuje on praw- sufitu, takie wypowiedzi faktycmie padadę o człowieku, którego przedstawiliśmy - ły. Być może oddały one nieprawdziwie
ich zdaniem - brutalnie jako alkoholika opinię otoczenia o Ryszardzie L. dlatego, że
w czasie gdy opinie zbieraliśmy, cz.ęść blii niebezpiecznego dla otoczenia.
To nie był tak niebezpieczny człowiek, skich sąsiadów była nieobecna
większość

rzech ubranych w ciemne bluzy
i spodnie młodych mężczyzn, z czapkami kominiarkami naciągniętymi na twarze, napadło w nocy z piątku na sobotę
(20/21 lipca) na małżeństwo O. mieszkające w domku jednorodzinnym w Skowrodzie w gminie Chąśno. W ciągu zaledwie kilku minut znależli i ukradli znaczną
sumę pieniędzy - około 4 tysiące złotych.
Łowiccy policjanci podejrzewają, że mał
żeństwo O. było obserwowane od co najmniej kilku dni i napastnicy tylko czekali
na dogodny moineQt, kiedy będą mogli w
domu znaleźć większą ilość gotówki.

że czuje Łowicz, chciał po-

kazać, że będzie

to umiał zrobić jak naj-

lepiej.

Zdania wśród radnych są na ten temat podzielone - Sprawa wzbudza kontrowersje, bo chodzi o firmę syna człon
ka zarządu miasta. Jestem zdania, że
takich rzeczy trzeba unikać. Sprawą
musi zająć się komisja rewizyjna iszczegółowo ją naświetlić, by nie było żad
nych niedomówień. - mówi radny Da-

riusz Mroczek z klubu Łowicz 2000.
O sprawie nie wiedziałam, zajmował
się

tym

zarząd. Jeżeli

zachowano pro-

możliwość podpisania decyzji i z

niej sko-

rzysta/.

Na odwołanie się od decyzji wojewody sąd ma 14 dni od daty wydania tejże
decyzji (czyli od 16 łipca). Jednak może
ono. nastąpić jedynie w przpadku ewentualnego podejrzenia o naruszenie prawa
w przekazaniu tegoż mienia. Decyzja
wojewody spowodowwała, że sąd nie jest
już stroną w ubieganiu się o majątek.
Służby

wojewody wnikliwie analizobudynku przy
3 Maja i jestem przekonany. że procedura przekazania odbyła się całkowicie
zgodnie z wymogami prawa. Tęraz czekamy na uprawomocnienie się decyzji
wojewody, co ostaecznie zakończy tę
sprawę - podsumowuje Cezary Dzier(aj)
żek starosta łowicki.
wały sprawę przekazania

Była godzina 0.35. Do domku jednorodzinnego napastnicy dostali się po cichu, bez potrzeby włamywania się i niepotrzebnego w·ich sytuacji hałasowania.
Drzwi do domu zastali otwarte. Mafżeń
stwo O. już spało, nie spodziewali się
żadnych wizyt o tak nietypowej porze.
Byli zaskoczeni. Napastnicy grozili zabiciem i zażądali wydania pieniędzy. Żeby
utrudnić rozpoznanie nie zapalali świa
tła, tylko posługiwali się latarkami. Po
chwili jeden z nich sam znalazł pieniądze
i wszyscy trzej uciekli w nieznanym kie(mak)
runku.

dla syna

cedurę prawną związaną z przetargiem

i nie ma w niej jakichkolwiek niedocią
gnięć, to wszystko jest w porządku
i w takim wypadku nie widzę przeciwwskazań, by zlecenia takie otrzymywała firma mająca coś wspólnego z człon
kiem zarządu, ważne by wykonywa/a
zlecenie profesjonalnie - uważa radna

Wierzę. że zarząd postąpił prawidłowo

i nic złego nie kryje się za jego decyzją.

Wojciech Waligórski

Anna Bieguszewska z SLD.
Sprawa, moim zdaniem, jest bardzo
i nie widzę innego wyjścia niż
takie, by zajęła się nią komisja rewizyjna i przedstawi/a fakty. Chodzi tu o pieniądze i członka zarządu - uważa rad-

poważna

ny Piotr Pikulski z klubu Łowicz 2000.
Słyszałem o sprawie i z tego co wiem,
to jednak firma syna Sobieszka złożyła
najkorzystniejszą ofertę w przetargu.
Zrezygnowano ze starej firmy, bo ponoć jej oferta nie była kompletna i trzeba byłoby najmować podwykonawców.

• 19 lipca o godzinie 6.00 mieszkaniec

• 17 lipca w Czerniewie w gminie Kiernozia około godziny 5.30 kierujący samochodem marki Żuk Władysław K. z niewiadomych przyczyn zjechał na pobocze
drogi i do rowu, po czym uderzył w przydrożne dm:wo. Kierowca został odwieziony do łowickiego szpitala
• 18 lipca o godzinie 8.00 ujawnione
zostało włamanie do sklepu spożywczego
w Kuczkowie na terenie gminy Łyszkowi
ce. Nieznani sprawcy wybili dziurę w dachu i
w ten sposób dostali się do wnętrza Ze sklepu zginęły artykuły spożywcze, papierosy i
słodycze o wartości około I .OOO złotych na
szkodę GS SCh w Łyszkowicach.
• 18 lipca tut. KPP została powiadomiona o kradzieży na targowisku przy ulicy Starzyńskiego, w dniu poprzednim, torebki damskiej z dowodem osobistym i
gotówką na szkodę mieszkanki Łowicza.

Mam nadzieję, żę wykaże to komisja rewizyjna - nie ma zastrzeżeń radny Zbigniew Łukawski (UW)

jest, że burmistrz, zaa nawet część radnych nie dostrzega tego, co dostrzeże szary obywatel:
że takich sytuacji być nie może, jeśll
zarząd chce przekonać mieszkańców, iż
działa dla dobra miasta, a nie dla korzyści własnych. Nawet jeśli jest się przekonanym o swoim profesjonaltzmie
i przedstawi obiektywnie korzystną ofertę, to jeśli się ma ojca lub kogokolwiek
z rodziny w gronie osób podejmujących
decyzję - po prostu oferty się nie składa,
bo kryteria wyboru nigdy nie są tak klarowne, by wyeliminowały podejrzenia
o prywatę. To jest kwestia standardów
życia publicznego, za których kształto
wanie radni są odpowiedzialni bardziej
niż ktokolwiek inny.

Szczudłowa w gminie Łowicz zgłosił nocne
najście na swoje mieszkanie i kradzież. Nie-

Tomasz Bartos

Napad w Skowrodzie
T

Pieniądze

zaled-

wiedzieńw=:śniej,równieżwmiejscowo

Niereprezentatywnie dla sąsiadów

by o nim w ten sposób pisać,

nego, który 20 kwietnia br. uchylił decyzję wojewody utrzymującą w mocy decyzję starosty.
Sądowi Okręgowemu teraz będzie już
dużo trudniej zakwestionować decyzję
komunalizacyjną, ponieważ tym razem
decydował wojewoda, działając ściśle
w ramach swych kompetencji. Na nasze
pytanie dlaczego właśnie teraz decyzja
została podpisana, dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami w UW
odpowiedział krótko: Wojewoda miał

dok. ze str. I

Dwai zlodzieie zatrzymani
W ostatnią sobotę, 21 lipca, łowiccy policjanci zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy korzystając z nieobecności
właścicieli, ukradli z domku jednorodzinnego w Reczycach w gminie Domaniewice
wieżę RTV o wartości 1.600 złotych. Zatrzymany został 28-letni łowiczanin Dariusz
G. i 21-letni mieszkaniec Niewiadowa k Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Sz. Obydwaj byli już poszukiwani przez organa ścigania w związku z innymi kradzieżami dokonanymi między innymi w powiecie łowickim. Kilka godzin po zatrzymaniu oka-

Pikulski. Z przyczyn organizacyjnych i zachowania warunków beipieczeństwa nawet
w sytuacjach awaiyj!lł'ch nie można zwięk
szyć ilości osób przyjmujących informacje,
dlatego, że każda z nich musi mieć wiedzę o
wszystkich informacjach przyjętych wcześniej, stanie urządeń oraz pracach prowadzonych aktualnie w terenie. W związku z
tym zakład energetycmy prosi, żeby w sytuacji zmasowanych awarii dzwonić tylko
wtedy, gdy jest do zgłoszenia konkretna
sprawa, na przykład widocme uszkodzenie linii, a przede wszystkim, gdy istnieje
(ljs)
zagrożenie dla osób i mienia

ŁOWICZANIN

Zadziwiające

rząd,

• 23 lipca o godzinie I .OO w nocy z
posesji w Janinowie w gminie Bielawy
skradziony został samochód osobowy
opel astra.
• 23 lipca o godzinie 9.00 tutejsza
KPP przyjęła zgłoszenie kradzieży z nie
zamkniętego samochodu zaparkowanego na Bratkowicach radioodtwarzacza,
dokumentów oraz kart bankomatowych.
Kradzież miała miejsce w nocy.
• 23 lipca w Krępie w gminie Domaniewice doszło do kolicji drogowej podczas której kierujący, będący w stanie
nietrzeźwym, samochodem marki renault podczas wyjeżdżania ze stacji paliw uderzył w prawidłowo jadącego malucha. Tym razem żaden z uczestników
kolizji nie odniósł obrażeń.
• W minionym tygodniu na drogach
powiatu łowickiego policja zatrzymała
4 kierowców w stanie nietrzeźwym. Sprawami zajmie się Sąd Rejonowy w Łowi
czu.

znani sprawcy weszli podczas snu poszkodowanego do mieszkania i ukradli telewizor
i pieniądze o łącznej wartości 1.1 OO zło
tych.
• 20 lipca o godzinie 8.50 na targowisku
miejskim przy ulicy Starzyńs~ego skradzione zostały 2 torby z odzieżą przemaczaną
do sprzedaży (spodnie, dresy itp) o łącznej
wartości 3 tys. zł. Złodziej wykorzystał nieuwagę właścicielki towaru.
• 21 lipca o godzinie 4.00 na parkingu
osiedlowym na Bratkowicach ujawniona została kradzież z włamaniem do samochodu
osobowego marki skoda. Sprawcy po wybiciu prawej szyby w przednich drzwiach ukradli radioodtwarzacz samochodowy o wartości kilkudziesięciu złotych. Tym razem
straty w postaci zbitej szyby okazały się
wyższe niż wartość odtwarzacza.
• 22 lipca o godzinie 2.50 w Bednarach
w gminie Nieborów kierujący fiatem l 26p
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
na prostym odcinku drogi uderzył w stoją w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
cy na poboczu drogi samochód osobowy vol- telefoniczny kontakt z Komendą Powiaswagen passat W wyniku wypadku obrażeń tową Policji w Łowiczu.
ciała doznała 18-letnia pasażerka fiata.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek

nowy
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GDZIE NIE SPOJRZELISMY,
WSZYSTKO BYtO ZALANE
zterech strażaków z łowickiej Pań
stwowej Straży Pożarnej: Tadeusz
Wielemborek, Bogdan Koza, Jarosław Pikulski i Jacek Rolewski ratowało ludzkie
życie i dobytek podczas niedawnej powodzi w Gdańsku. Rozkaz natychmiastowego wyjazdu nadszedł I O lipca
o 4 rano. W ciągu kilkunastu minut dwuosobowa ekipa ratownictwa wodnego,
w skład której weszli Tadeusz Wielemborek i Jacek Rolewski, była spakowana
i gotowa do drogi. Pojechali samochodem
Star 266 przystosowanym do tego typu
akcji. W Krośniewicach dołączyli do pozostałych 11 samochodów, które z województwa łódzkiego wyruszyły na pomoc
powodzianom. Cztery dni później swych
kolegów w Gdańsku zamienili Bogdan
Koza i Jarosław Pikulski, którzy na miejsce dotarli autokarem.

C

przerwanego wału nad kanałem radrniń
skim. Wał został przerwany w nocy
w kilku miejscach. Do akcji przystąpiło
około 200 osób tym razem już nie tylko
strażaków, ale również żołnierzy
i uczniów szkół pożarniczych ze Słup
ska, Poznania i Wrocławia. To był kawał
dobrej roboty. Ubrani w kombinezony, zanużeni w wodzie po klatkę piersiową nosiliśmy przez całą noc worki z piaski.em.
Udało się, wał został odbudowany, a woda
nie wdarła się z powrotem do miasta opowiada Bogdan Koza.

Obiad
w iednora:zowych
rękawiczkach ·

Pierwszy szok
Braliśmy już udział w usuwaniu slaitków powodzi w 1997 rola.i na Śląslai, ale
wjeżdżając do Gdańska przeżyliśmy szok.
Woda była wszędzie. Trakt Św. Wojciecha,
którym głównie poruszały się sarnochody. wszystkie na sygnałach, był całlwwi
cie zalany. Wokół mnóstwo uwięzionych
w błocie samochodów. Zdenerwowani ludzie podchodzili do naszego samochodu
prosząc nas, byśmy natychmiast zaczęli "Io/""
pompowywać wodę z ich zalanych domów.
Nie chcieli zrozumieć, że dopiero przyjechaliśmy i niejesteśmy zorientowani w sytuacji wspomina Tadeusz Wielemborek Pierwszy
problem, jaki pojawił się w trakcie ich ekspedycji, to woda sięgająca do połowy wyookości samochodu na drodze, którą mieli
dotrzeć do miejsca koncentracji wszystkich
przyjezdnych jednostek na terenie remizy
w dzielnicy Gdańska Orunii. Kiedy już dotarli na miejsce, przyszedł czas na zorganizowanie zaplecza socjalnego i objęcie przydzielonych zadań. Z tym pierwszym strażacy z Łowicza nie mieli Kłopotów, bó choć
łóżka polowe i namioty dla strażaków dotarły do Orunii dzień po ich przyjeżdzie,
wyposażenie Stara 266 dawało im możli
wość normalnego funkcjonowania przez
przynajmniej kilka dni. Samochód oprócz
. sprzętu do nurkowania oraz urządzeń
oświetleniowych, wyposażony jest także
w kabinę prysznicową, kuchenkę i lodówkę. Przez pewien czas pełnił on rolę kwatrernistrzostwa dla wszystkich zakwaterowanych na placu strażaków.

Tak wygląda/a Orunia - dzielnica Gdańska, która najbardziej ucierpiała
z członków łowickiej ekipy ratownictwa wodnego - Bogdan Koza.

ży, policji i pogotowia, aktów grabieży
nie dało się uniknąć. Wszystkim towarzyszył niesamowity stres spowodowany zjednej strony strachem przed okradzeniem, a z drugiej strony grożbą pochciał
nownego zalania." Strażacy spotykali się
z różnymi postawami. Wszyscy mieli prebyć
tensje do wszystkich, a w oczach błaganie
Do zalanych domów, gdzie wciąż byli o po_moc i złość. Pamietam kobietę, która
ludzie, strażacy podpływali łodzią wio- podbiegła do mnie i miała pretensje, że
słową, którą zabrali ze sobą z Łowicza. jeszcze nikt nie wypompował wody z jej
Ludzie nie chcieli być ewakuowani, nie domu, ale pamiętam i mężczyznę, który
chcieli opuszczać swoich domostw, woleli pilnować dobytku. Kiedy strażacy
podpływali, powodzianie prosili ich tylko o chleb i wodę, choc zdarzali sie i tacy,
którzy żądali natychmiastowej pomocy
finansowej. Nasze akcje ewakuacyjne
kończyły się więc na niczym, ale nie ma się
czemu dziwić, ci ludzie musieliby zostaiejski Zakład Komunikacji w Ło
wić dorobek całego życia, a przez cały
wiczu uruchamia od I sierpnia
czas mówiło się o bandach wyrostków,
na życzenie swych pasażerów
które zajmowały się grabieniem wszyst- dodatkowy kurs na linii nr 2, na razie na
kiego co podeszło - opowiada Jarosław okres próbny. Jeżeli będzie cieszył się on
Pikulski. Choć Orunia była zamknięta dla zaintereoowaniem, zostanie wpisany na stałe
przyjezdnych, a po jej zalanych ulicach do rozkładu jazdy. Autobus o godz. 5.00
mogły poruszać się tylko pojazdy stra- będzie odjeżdżał z przystanku przy ul.
Łęczyckiej na dworzec PKP Łowicz
Główny, a o godz. 5.30 z dworca na Łę
czycką. MZK zapewnia, że jeżeli wydok. ze str. 1
niknęłaby taka ponzeba, to godziny odjazdu tegoż autobusu mogą zostać przesunięte,
zgodnie ze wskazaniami jego pasażerów.
astępnie politycy ma~ą udać się ~a zrezygnowano bowiem z zatrzymania się
spacer po centrum rruasta, w czasie w Skierniewicach, jak to było w pierwotktórego będą odwiedzali łowickie ~klepy, nym planie.
moż.e także przychodnię na Starym Rynku,
Zbigniew Łukawski - zapowiedział nam,
gdzie będą bezpośrednio rozmawiać z łowi że kolejne spotkanie z politykami Unii Wolczanami o trapiących ich bolączkach, po- ności odbędzie siępodkoniec sierpnia Przytrzebach i sytuacji politycznej kraju.
będzie wtedy najprawdopodobniej poseł
Wizyta w Łowiczu ma być krótka, jak Jerzy Wierchowicz., możliwe, że towarzyomoc w wyjeździe na misję hansię dowiadujemy, przewidziana jest ona na szyć będzie mu jakaś znana postać ze świa
dlową do Kowna i Wilna we wrzedwie i pół godziny. Politycy zatrzymają się ta aktorskiego. Wierchowicz., o ile ponowśniu bieżącego roku proponuje
w Łowiczu w czasie swojej podróży z War- nie zostanie posłem, choć pochodzi z zu- Wydział Analiz i Promocji łowickiego
szawy do Łodzi. Nasze miasto będzie jedy- pełnie innego terenu, zamierza otworzyć fi- urzędu miejskiego. Propozycja ta jest
nym, które w czasie tej podróży odwiedzą, lię swojego biura poselskiego w Łowiczu.
związana z planowanymi w dniach od 16
do 19 pażdziemika 2001 roku w Kownie
Vlll Międzynarodowymi Targami Kowieńskimi - Polska Wystawa Narodowa
POLEXPORT 2001 . Targi te maja odbyć
się pod patronatem prezydentów Rzezas i paliwo niepotrzebnie stracili przybyciu na miejsce okazało się, czypospolitej Polskiej i Republiki Litwy.
strażacy z Państwowej Straży Po- że jest to fałszywy alarm, nie ma żadnego Właśnie dlatego Polsko - Litewska Izba
żarnej, którzy w minioną sobotę wyje- pożaru. Jak nam powiedział komendant Gospodarcza Rynków Wschodnich zachali do akcji na osiedlu Starzyńskiego. Roman Rześny, informacja o pożarze mierza przeprowadzić bezpłatne szkoleKilkanaście minut po godzinie 22 dyżur przekazana została strażakom z telefonu nia i zorganizować misję handlową. Zainny odebrał informację o płomieniach wy- komórkowego i do tej pory nie wiadomo teresowane firmy powinny zgłaszać się
(ljs) do łowickiego ratusza.
dobywających si~ z jednego z bloków. Po kto był jej nadawcą.
(mak)

Zadaniem łowickiej ekipy była ewakuacja ludzi z zalanych domów, oświe
tlanie terenu oraz umacnianie wałów przeciwpowodziowych.

Nikt nie
ewakuowany

Woda, a później błoto, które płynęło
ulicami Gdańska szybko zamieniało się
w wylęgarnię zarazków. Znaczna część
Orunii leży w depresji, co oznacza, że
woda nagromadzona w piwnicach,
w szambach, studzienkach deszczowych
nie miała gdzie odpływać. Często zdarzało się, że studzienki zamiast zbierać
nadmiar wody, po prostu ją wybijały.
w czasie powodzi. Na zdjęciu jeden Szybko w mieście pojawił się tężec.
Dostaliśmy szczepionki; jedzenie, które
nam dostarczano było specjalnie pakowyraził swoje uznanie dla naszej pracy wane, dodatkowo jednak posiłki spoży
- opowiada Bogdan Koza.
waliśmy w jednorazowych rękawiczkach
Ośmiometrowy maszt z dwiema lam- - opowiada Jarosław Pikulski.
pami, który stanowi wyposażenie
Kiedy sytuacja na Pomorzu ustabiliwozu łowickiech strażaków przydał się zowała się, a z traktu Św. Wojciecha zaw czasie nocnych akcji. Wszędzie bra- częto usuwać błoto, strażacy z wojekowało prądu, agregaty i lampy były wództwa łódzkiego dostali rozkaz powięc bardzo przydatne, bo pompy wrotu do swych rodzimych jednostek.
wyrzucające wodę z zalanych domów }'utaj potrzebowano ich bardziej, bo
pracowały non-stop.
własnie centralnej Polsce groziła wówBogdan KoZ.a i Jarosław Pikulski naj- czas powódź.
bardziej zapamiętali jednak ratowanie
Lilianna Jóżwiak-Staszewska

Próbny kurs

Łęczycka

- dworzec PKP

M

Autobus Wolności zaparkuie na $tarym Rynku

N

Zmisią gospodarczą
no wschód

P

Fałszywe płomienie

C

Zaledwie kilka minut obficie padającego w piątek, 20 lipca deszczu po
południu wystarczy/o, żeby niżej położone uliczki osiedlowe na Bratkowicach zostały zalane wodą. Tam, gdzie były studzienki kanalizacyjne
woda równie szybko odpłynęła jak zebrała się. Znacznie gorzej jednak
było w miejscach, w których nie został wykonany właściwy spadek drogi.

,

Swięto policyine na stadionie Pelikana
ok~i wtodm;wego (24 lipca) ogólnopolskiego Swięta Policji w najbliższy piątek, 27 lipca o godzinie 12.30
na stadionie Klubu Sportowego Pelikan
przy ulicy Starzyńskiego w Łowiczu zaplanowana jest rekreacyjno-rozrywkowa część tego święta.
Rozpocznie się ona meczem piłki noż
nej pomiędzy silną reprezentacją policjantów z łowickiej Komendy Powiatowej
Policji a drużyną składających się z radnych miejskich, powiatowych i gminnych.

Z

Drużynę policjantów poprowadzi komendant Adam Ruta. Sefekcjonerarni druży
ny przeciwnej są Paweł Lisowski i Mirosław Kret ze starostwa powiatowego. Po
meczu policjanci zaplanowali pokaz tresury i umiejętności psów policyjnych,
które służą na łowickich ulicach. Aktualnie jest to pięć psów patrolowo - tropią
cych rasy owczarek niemiecki. Pod koniec roku dołączy do nich pies tej samej
rasy wytresowany w kierunku odnajdywania narkotyków.
(mak)
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\ft/ przedszkolach
• •
pracow1c1e

SAMORZĄDOWE TAK

ardzo pracowicie rozpoczęły się tegoroczne wakacje w łowickich
przedszkolach. Remonty są lub
będą prowadzone, aż w 6 z 8 funkcjonujących w Łowiczu placówek. Łącz
amorządowcy z powiatów, przez
nie na ten cel Zarząd Miasta przeznaktóre będzie przechodzić autostraczył około 80 tys. zł.
da A-2. podczas spotkania„ które odPrzedszkole nr 1przy ul. Ułańskiej
było się 5 lipca w Podkowie Leśnej,
zmieni swój wygląd zewnętrzny dzięki
zaakceptowali proponowaną trasę przeodnowionej elewacji, odnowiono tam rówbiegu tejże autostrady na odcinku Strynież ramy okienne, ściany i sufity w więk
ków - Brwinów. Odcinek A-2 Brwinów szości pomieszczeń. Łazienki zostaną
Stryków będzie miał długość 85,5 km, plawyremontowane w Przedszkolu nr 2 na
nowane są dwie jezdnie (szerokość 7 ,Sm
os. Starzyńskiego i nr 3 przy 3 Maja.
- 11,25 m) z wjazdami tylko w węzłach.
Wymianę instalacji zimnej wody przewiPrzewidzianych jest 6 Miejsc Obsługi
dziano w Przedszkolu nr 4 przy ul. SiPodróżnych (MOP-ów) - zaplanowane
korskiego. Spory zakres będą miały pra~
one zostały w Łyszkowicach, Nieboroce prowadzone w Przedszkolu nr 5 przy
wie, Bolimowie, Strykowie i Grodzisku
ul. Chełmońskiego, gdzie planuje się: odMazowieckim· oraz dwa tzw. Obwody
nowienie dachu, naprawę schodów wejUtrzymania Autostrady.
ściowych, wykonywany jest jest rówWcześniej przebieg A-2 przez powiat
nież projekt osuszenia i odnowienia piwłowicki zo- Stał już zaakceptowany
nicy w tym obiekcie. Renowacja dachu
przez wszystkie bezpośrednio zaintei wymiana 6 okien to prace, które zostaną
resowane tym samorządy lokalne (powykonane w Przedszkolu nr 7 przy ul.
wiat oraz gminy: Łyszkowice i NieboŁęczyckiej.
(aj)
rów). Na terenie gminy Łyszkowice
autostrada będzie przebiegała· przez tereny należące do wsi: Kalenice Górne,
Czatolin, Łyszkowice, Wrzeczko, Seligów, Bobiecko, Polesie. Na terenie gminy Nieborów autostrada ma przebiegać
przez Dzierzgówek, Dzierzgów, Nieborów, Piaski i dalej do Bolimowa.
miniony czwartek, 19 lipca, staPrędkość projektowa na autostradzie
rosta łowicki Cezary Dzierżek ma wynosić 120 km/h, natomiast prognoza
podpisał umowę z marszałkiem ruchu to 20-30 tys. pojazdów na dobę
województwa, która ostatecznie po- (w tym 20% poj. ciężarowe). Nakłady na
twierdza przyznanie dla powiatu łowic budowę oszacowano w wysokości 1.350
kiego 539 tys. zł z Banku Światowego. mln. zł, natomiast łącznie wydatki poniePieniądze zostały przyznane na remont sione na to przedsięwzięcie to I ,9 mld zł.
drogi Zduny - Urzecze - Sobota, w ra- Realizacja odcinka zaplanowana jest na
mach programu aktywizacji obszarów Iata 2006 - 2007.
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Kładzenie

asfaltu na drodze w Retkach - 10 lipca 2001.

Gmina Zduny

Rok pod znakiem dróg
Z

akończyły się w minionym tygodniu prace nad odnową nawierzchni
drogi przez wieś Retki w gminie Zduny. Prace były fragmentem planu remontu znacznej części dróg należących do
gminy, a będących w złym stanie. Dlatego mówi się, że rok 2001 stoi w gminie
Zduny właśnie pod znakiem dróg.
W Retkach wykonano remont 1500
metrów drogi biegnącej bezpośrednio
przez wieś. W sumie na ok. 7 tys. m 2
położono dwie warstwy masy bitumicznej o grubości 3 cm. Prace wykonała wyłoniona w drodze przetargu ło
wicka firma - Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjno - Drogowych. Kilka dni
przed rozpoczęciem prac w' Retkach
PRID wykonał podobne prace na terenie wsi Bogoria Górna. Na długości
1OOO metrów ułożono dwie warstwy
po 3 cm masy bitumicznej na ogólnej
powierzchni 3970 m2 .
Roboty kosztowały gminę w sumie
218 tys. zł. brutto. Środki te pochodziły z kasy gminy, niestety nie ma możli
wości na otrzymanie pomocy finansowej na remont dróg. Taka możliwość
istnieje tylko i jedynie w przypadku
budowy zupełnie nowej dro_gi - powiedziano nam w gminie.
(tb)

MZK

Autobusy dopiero pod koniec roku

P

rzetarg nieograniczony na wyłonie
nie firmy, która dostarczy cztery
fabrycznie nowe autobusy komunikacji miejskiej na potrzeby MZK w Ło
wiczu rozstrzygnięty zostanie dopiero
pod koniec lub po wakacjach. Otwarcie
ofert, które zostaną nadesłane na przetarg nastąpi w czwartek, 30 sierpnia
o godzinie 10.30.
Do tej pory już pięciu oferentów
pobrało warunki i specyfikację zamówienia. Autobusy mają mieć 7 do 9
metrów długości i być przystosowane
do przewozu osób niepełnosprawnych.

Centrum

Termin realizacji dostavly pojazdów
na ·15 grudnia bieżące
go roku. Firma, która chce wziąć udział
w przetargu musi wpłacić wadium w
wysokości 30 tysięcy złotych. Postę
powanie przetargowe nie zostało poprzedzone żadną wstępną kwalifikacją.
Zarząd miasta ustalił, że w tym przetargu zastosowane zostaną następujące
kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
cena(50%), warunki gwarancji i serwisu ( 10%), parametry techniczne oferowanego autobusu (25%), właściwości
eksploatacyjne (15%).
(mak)
określony został

Szkół

PonOd 500
tys.
,

z Banku Swiatowego

W

wiejskich.
Poprawi komunikacię,
Roboty zaplanowane na 3,7 km odwzmoie inwestycie
cinku drogi Urzecze - Sobota, obejmą:
poszerzenie drogi, uregulowanie odwodPodczas spotkania akcentowano fakt,
nienia drogi oraz położenie nawierzch- że A-2 na opiniowanym odcinku nieni asfaltowej.
wątpliwie poprawi w przyszłości koKoszt całości inwestycji został osza- munikację między Łodzią a Warszawą,
cowany na około 1.200 tys. zł. Prze- a ponadto przyczyni się do rozwoju
targ na wyłonienie wykonawcy inwe- inwestycji w gminach położonych
stycji planowany jest na początek wrze- wzdłuż trasy jej przebiegu. Zmniejszy
śnia .
(aj) skutecznie natężenie ruchu na drodze

krajowej nr 2 oraz w ciągu drogi wojewódzkiej 719 (Kamion - Grodzisk Mazowiecki), które charakteryzują się
znacznym zagrożeniem bezpieczeń
stwa ruchu drogowego ze względu na
nadmierną ilość użytkowników dróg.
Realizacja odcinka, zgodnie z założe
niami resortu, planowana jest na lata
2006 - 07. Wskazania lokalizacyjne
Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad (aktualnie przygotowywane
przez wojewodów łódzkiego i mazowieckiego) spodziewa się uzyskać już w
IV kwartale br., a rozpoczęcie I etapu
postępowania koncesyjnego odbędzie
się w Il kwartale 2002 roku - poinformowała NŁ Agata Berdys, spec. ds.
kontaktów z mediami ABiEA.

Propozycia węzła
w tyszkowicach
nadal aktualna
Wojewoda o(az marszałek województwa łódzkiego postulują wybudowanie 2 dodatkowych węzłów: w Ły
szkowicach oraz w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Podczas spotkania w Podkowie Leśnej staraliśmy się
odpowiednio argumentować ogromną
wagę, jaką dla naszej lokalnej społecz
ności miałaby lokalizacja węzła w Łysz
kowicach, dlatego szczególnie argumentowaliśmy rozwój przemysłu w tej
gminie. W odpowiedzi od przedstawicieli ABiEA usłyszeliśmy, że szanse na
węzeł w Łyszkowicach są - powiedział
nam Paweł Lisowski, który z ramienia
powiatu łowickiego uczestniczył
w spotkaniu. Jednak w agencji nie udało nam się uzyskać oficjalnego potwierdzenia w tej sprawie. Na etapie wskazań lokalizacyjnych nie ustosunkujemy
się do propozycji lokalizacji węzła
w Łyszkowicach . Jest to propozycja,
która dopiero będzie rozpatrywana, a
ustalenia w tej sprawie będą znane nie
wcześniej jak w IV kwartale br. - odpowiada Agata Berdysz ABiEA.
(aj)

Prywatnych

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

Posiadamy uprawnienia

szkoły publicznej

Ogłaszamy
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nabór

na rok szkolny 2001/2002 do

szkół

1.

Multipla

2001

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Palio Weekend 1,2 HL
Siena 1,2 EL
SIENA 1,6HL
PUNTO 1,2 605 5d
UNO 1,4
UNO 1,0 Van 3d
CC 0.7Youn
126
126

2001
2001
1998
2000
1995
1996
1997
1996
1988

8.

zaocznych:

9.
10.

stalowy met.

59.800

wiśnia

36.800
28.000
21.000
30.000
13.000
9.500
9.800
4.200
400

wiśnia

met.
met.

bi
czerwień
zieleń

met.

biały

wrzos met.
czerwony
biały

Komputer pokt. ABS. klimat.,
zamek centr., elektr. szyby,
lusterka, alu felgi, relingi dachowe,
lakier, zderzaki

10.100 km
101.940 km
132.000 km
102.490 km
56.800 km
46.026 km

• 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 administracji (2-letnie)
~
- technik ogslugi ruchu turystycznego (2-letnie)

~

.
/

W okresie wakacji sekretariat czynny codziennie
OFERUJEMY:

'i1 stypendia dla najlepszych słuchaczy
'i1 egzaminy semestralne bez dodatkowych opłat
'i1 bezpłatne ubezpieczenie
~ 'i1 wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne pracownie komputerowe
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dla Ciebie

Okna za darmo!
Nie

istnieją,

ale najtaniej kupisz je w

TERRAZYCIE
Tylko u nas kompleksowa oferta
•OKNA - PCV,AL, DREWNO • DRZWI ZEWNĘTRZNE
•DRZWI WEWNĘTRZNE• FASADY• OGRODY ZIMOWE
•BRAMY GARAŻOWE• DASZKI ALUMINIOWE
~~""'•ROLETY•ŻALUZJE •MOSKITIERY
g~~:~cii

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

Zapraszamy

akie! HL, radioodtwarzacz
immobilizer, szyby aterm.
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Mul! Lock
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DtUGA KOLEJKA
PO MIESZKANIE
ż 280 wnioskodawców stara się o

A wynajem mieszkania komunalnego

nie w mieście jest ok. 1200 mieszkań
komunalnych, 3,5 tys. domów prywatw Łowiczu. W 200 I roku wpłynęło po- nychi ok. 5 tys. mieszkań spółdziel
nad 30 wniosków, a lista na ten rok obej- czych.
Paweł Kolas, wypowiadając się
muje 60 nazwisk. Kolejny wielorodzinny blok komunalny przy ul. Armii Kra- w imieniu opozycyjnego klubu radjowej ma zostać ukończony do 31 sierp- nych, stwierdził , że miasto powinno
nia. Budynek ten przym ie 40 rodzin. Jak zmniejszać zasoby komunalne przez ich
poinformował podczas sesji burmistrz sprzedaż na warunkach preferencyjRyszard Budzałek , w pierwszej kolej- nych. Innego zdania był burmistrz Euności do zasiedlenia będą kierowani na- geniusz Furman, który stwierdził, że
jemcy z prawem do lokalu zamiennego, zasób mieszkań komunalnych trzeba
w drugiej - osoby z listy zatwierdzonej powiększać. W części użytkowanych
w tym roku, a w trzeciej -· najemcy mieszkań komunalnych stwierdzono
mieszkań komunalnych, którzy chcą zagrożenie budowlane. Wzrosła liczha
poprawić warunki mieszkaniowe. Łącz- osób ubiegających się o mieszkania.

Coraz większą grupę stanowią młode
rodziny, gdyż zbliża się wyż demograficzny - mówił wiceburmistrz. Podobnego zdania

był

burmistrz Ryszard

Niektórzy nie są w stanie
utrzymać dotychczasowych lokali,
co dopiero mówić o ich kupnie, nawet Po zakończeniu prac przy ogrodzeniu, w miejscu płytek chodnikowych
rozdanie niewiele by pomogło, np. 5% pojawi się betonowa kostka
najemców w ogóle nie płaci czynszu -

Budzałek .

burmistrz Budzałek.
W minionym roku z zasobów komunalnych sprzedano 9 mieszkań, podczas
gdy w 1999 roku - 22 mieszkania.
W tym roku (do maja) sprzedano tylko
jedno mieszkanie.
argumentował

(aj)

Muzeum dla powiatu

W

minionym tygodniu wojewoda
o powiaty
zacji budynku Muzeum w Łowi
czu. Sprawa Muzeum jest jedną z ko;czą
cych proces powiatyzacji mienia w powiecie Łowickim. Z ważniejszych budynków na uprawomocnienie czeka jeszcze decyzja dotycząca budynku, w którym znaj(aj)
duje się Powiatowy Urząd Pracy.
łódzki podjął decyzję

ZUK stawia nowe

ogrodzenie targowiska

t

owicki Zakład Usług Komunalnych wiązaniu poszerzony zostanie chodnik
rozpoczął od początku tego tygo- wzdłuż ulicy Sikorskiego i będzie mógł
dnia prace związane z wymianą starego być wykorzystywany do parkowania
betonowego ogrodzenia łowickiej targo- na nim samochodów. Po zakończeniu
wicy. Nowe ogrodzenie będzie metalo- wymiany ogrodzenia wzdłuż ulicy powe i przesunięte maksymalnie w stronę łożona zostanie betonowa kostka. Część
biegnącego za ogrodzeniem, wzdłuż uli- betonowych płyt wykorzystana zostacy Sikorskiego, ciepłociągu . Odległość nie do uzupełnienia braków w ogrodzepomiędzy ciepłociągiem a metalowym niu od strony Klubu Sportowego Pelipłotem będzie wynosiła zaledwie oko- kan oraz zakładów przetwórstwa owo(mak)
ło 60 centymetrów. Dzięki takiemu roz- cowego.

Poloniini działacze PKOL zaproszeni do towicza
,
S

wiatowy Sejmik Działaczy Polonij- Łowicza jest znany sprawozdawca spornych Polskiego Komitetu Olimpij- towy i pasjonat różnych dziedzin ·sporskiego ma szansę w przyszłym roku tu, łowiczanin Krzysztof Miklas. W Noodbyć się w Łowiczu . Zarząd miasta na wym Łowiczaninie można przeczytać
posiedzeniu we wtorek 1O lipca posta- jego cotygodniowe felietony pisane w
adni miejscy podczas ostatniej se- nowił zaprosić działaczy polonijnych i cyklu Spoza kadru.
sji, 5 lipca,jednogłośnie podjęli de złożyć deklarację przyjęcia ich w Łowi
Miasto zapraszając działaczy polocyzję o sprzedaży Zakładowi Ener- czu. W tym roku sejmik odbywa się na nijnych PKOL nie ponosi żadnych
getycznemu, dwóch niewielkich nieru- wyspie Wolin i właśnie tam w dniach od kosztów, może natomiast liczyć na prochomości , każda o pow. 0,003 ha.
22 do 28 lipca uda się przedstawiciel mocję regionu w środowiskach polonijDziałki te, wydzielone z pasów drogo- miasta ze stosownym zaproszeniem. nych.
wych, zlokalizowane są na os. Bratkowi- Pomysłodawcą zaproszenia sejmiku do
(mak)
ce: róg ul. Bursztynowej fol. Błogosła
wionej B. Lament (jedna), ul. Bursztynowa i ul. Szafirowa (druga). Obie działki
przeznaczone są pod budowę stacji transformatorowych, które zapewnią energię
{aj)
elektryczną w tym rejonie.
~ul. Popleluszkl 20
Nowostawv Dolne 41

Nowe trafo
dla Bratkowic

R

Ko mah.i.X
k/Gtowna

'li' (42) 719 71

Dziękuiemy

Komalux

za pozdrowienia
we wtorek, 17 lipca znak stojący przy ulicy Bolimowskiej
wskazujący objazd ulicy Klickiego. " Tu nic nie widać, nawet że jest jakiś
objazd. Kierowcy wjeżdzają w ulicę, która jest zablokowana prowadzonymi tam pracami ziemnymi. Mam wrażenie, że nikt tego nie pilnuje" powiedział nam kierowca, jadący ulicą Bolimowską od strony Skierniewic. Znak, jak się okazało został przekręcony przez silne wiatry. Przez
trzy kolejne dni nikt nie zainteresował się przekręceniem znaku tak, by
(tb)
mógł być widoczny dla kierowców.
Tak

wygląda/

szystkim, którzy wysłali do naszej redakcji pozdrowienia ze
swych wakacyjnych wędrówek
- serdecznie dziękujemy, bez wzglądu
na to, skąd kartka była wysyłana i przez
ile osób podpisana. To przyjemne,
że komuś chce się pamiętać i poświęcić
trochę czasu na napisanie pocztówki.

W

·-

(42) 719 72 72

www. komalux.com.pl
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DECEUNINCK • EUROPEJSKI STYL
Łowicz,

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

• Gwarancja

1 O lat,

atest

niezapalności.

• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Profile wzmocnione

stalą

dwukrotnie.

•Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
• Okna typowe - od zaraz.
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PROMOCVJNE
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• wewnętrzne
• zewnętrzne
• antywłamaniowe
• harmonijkowe

termometr zaokienny GRATIS ~

Nasze okna świadczą onas.

~

PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS
R-17

PONADTO:
•TERAKOTA
• KLEJE, FUGI, LISTWY
• BOAZERIA PCV, SIDING

• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
• SCHODY STRYCHOWE, OKAPY KUCHENNE

ft

PROMOCJ11

-PANELE PODtOGOWE O WYSOKIEJ ŚOERAUłOŚO
14000 obrotów, 16000 obrotów,
- 10000 obrotów 111 c•ni• od 21
. PANELE ŚCIENNE MDF od 11.,JO

zl/m'

- El.EKTRONARZ~DZIA BOSCH
~ Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty
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CZEGO BRAKUJE CHCĄCYM CWICIYC
O stanie obiektów sportowych na terenie miasta dyskutowano na sesji rady miejskiej
azę sportową w naszym mieście działających na terenie miasta (aktualnie
określi/bym jako niezłą, brakuje jest ich 14),akcentowanorównieżzwięk
lekkiego podniesienia standardu, byśmy szony udział miasta w nakładach poniemog/i realizować imprezy na szczeblu sionych na kulturę fizyczną i sport
ogólnopolskim - mówił podczas sesji rady ( 116.200 zł dotacja z UM dla 9rganizamiejskiej 5 lipca, dyrektor Ośrodka Spor- cji i instytucji - bez OSiR).
tu i Rekreacji ~bigniew Kuczyński.
imo dobrej i zróżnicowanej bazy
W przedłozonym radnym sprawozsportowej - jak podkreślano na
daniu dotyczącym Fuńkcjonowania kul- - sesji - lrnnieczne jest podnoszenie jej stantury fizycznej w mieście, ze szczególnym dardu. W związku z wprowadzoną czwaruwzględnieniem sportu podkreślano fakt, tą godziną wychowania fizycznego
'że remont generalny stadionu i boiska w szkołach podstawowych i gimnazjach,
piłkarskiego zgodnie z zapisami w „Stra- konieczne jest doposażenie infrastrukttltegii rozwoju miasta" planowany jest ry przyszkolnej {np. próba powrotu do
w latach 2002 - 2003. Ponadto zaakcen- „zielonych sal gimnastycznych").
towano fakt, że porównując lata 2000 Mankamentemjestniewątpliwiemała
2001, przybyły dwie sale gimnastycz- ilość boisk osiedlowych oraz brak obiekne {przy szkołach pijarskich i przy ZSZ tów takich jak: sztuczne lodowisko,
nr 4), dwie siłownie, a także przepro- otwarta pływalnia, nowoczesne korty
wadzono gruntowny remont „zielonego tenisowe. Konieczna jest również poboiska" przy LO Łowicz, powstało też. prawa usług z zakresu odnowy biolonowe boisko przy łowickim seminarium. gicznej dla czynnie uprawiających sport.
W Lasku Miejskim zakończono urzą- Niezbędne staje się również utworzenie
dzanie dwóch ścieżek rowerowych oraz w Łowiczu poradni i sportowo-lekarwyremontowano ścieżkę zdrowia. skiej. Stałąopiekąlekarskąpowinni być
Zwrócono uwagę również na zwiększa- objęci wszyscy sportowcy, funkcjonującą się liczbę organizacji sportowych je wymóg okresowych badań dlajunio-

B
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Pies wytropi narkotyki
lisko pół roku będzie trwało szkolenie psa policyjnego - owczarka niemieckiego, zakupionego niedawno przez
łowicką Komendę Powiatową Policji,
którego zadaniem będzie, w niedalekiej
przyszłości, wyszukiwanie narkotyków. Opiekun wraz z psem zostali oddelegowani na szkolenie do policyjnego
Centrum Tresury Psów w Sułkowicach
niedaleko Warszawy rozkazem komendanta powiatowego w poniedziałek,
9 lipca. Kilka dni wcześniej ze szkolenia
- również z Sułkowic - wrócił policjantopiekun z psem patrolowo-tropiącym.
W łowickiej policji aktualnie służy
pięć tresowanych psów patrolowo- tropiących (owczarki niemieckie), każdy

B

z nich ma innego opiekuna, z którym
chodzi na patrole. Ostatni, szósty boks
na podwórzu KPP stoi na razie pusty
i czeka na powrót psa ze szkolenia narkotykowego. Stanie się to nie wcześniej
niż na kilka dni przed Świętami Bożego
Narodzenia. Pierwszych akcji z udziałem psa do wykrywania narkotyków
można się więc spodziewać jeszcze
w tym roku kalendarzowym.
Przewodnikiem i opiekunem psa jest
policjant Ryszard Wojtczak, który ma
pod opiekąjeszcze jednego czworonoga
- typowo patrolowo-tropiącego. Imię
pies będzie miał nadane w trakcie szkolenia w Sułkowicach.
(mak)

rów młodszych do lat 16 co trzy miesią
ce, a dla juniorów i seniorów co pół roku.
Mało optymizmu, co do stanu i perspektyw rozwoju sportu w Łowiczu
przejawiał zabierający na sesji głos Maciej Sikorski, trener judoków: Jedną
z najpilniejszych spraw do rozwiązania
jest poradnia lekarska dla sportowców.
Pieniądze na sport w porównaniu do
roku 2000 istotnie są większe, ale jeżeli
porównamy je z rokiem I 998 to raczej
nie ma się czym chwalić. To, że w tym
roku zaczęto nieodpłatnie udostępniać
klubom sale na treningi, również uważam, że nie powinno być postrzegane
Wymiana elewacji ma zakończyć się do 30 września.
jako szczególny sukces, bo rok 2000 był
jedynym, w którym musieliśmy płacić Kocierzew
za salę - mówił Sikorski.
Zgłoszone uwagi dostrzegamy i zgadzamy się z nimi, ale problemy finansowe, które zresztą przeżywają samorzą
dy w całej Polsce, uniemożliwiają nam
kościele w Kocierzewie trwa grun- czeniem prac będzie położenie koloroich kompleksowe rozwiązanie. Nakłady.
towny
remont elewacji. Aktual- wego tynku mineralnego, który ozdobi
ja/de ponosimy na sport, świadczą o tym,
że zarząd chce, by ta dziedzina funkcjo- nie skuwane są stare tynki. Decyzja budynek. Zakończenie prac wymiany
nowała jak najlepiej - kończył temat o podjęciu tych pr!ic była ze względu elewacji planowane jest do 30 września.
burmistrz Ryszard Budzałek.
(aj) na koszty, które wynoszą około 150 Oczywiście nie bez znaczenia jest tutaj
tys. zł (pieniądze zbierane są od para- pogoda. Przy ostrych opadach termin
fian) trudna, ale konieczna, ponieważ oddania inwestycji może się przesunąć.
stara elewacja od pewnego czasu stała
Wymiana tynku to tylko pierwszy
się siedliskiem pleśni i grzyba. Wpraw- etap prac niezbędnych do wykonania
dzie podejmowano doraźne działania, w kocierzewskim kościele parafialnym.
by poprawić jej stan, w wielu miejscach By zakończyć remont zewnętrznej szasoby przebywające podczas zbli- była np. „łatana" nowym tynkiem ty budowli, konieczna jest jeszcze Wyżających się wyborów parlamen- i malowana, jednak nie przynosiły one miana na nową obróbki blacharskiej oraz
tarnych w łowickim Zakładzie zamierzonego efektu i w krótkim cza- okien.
Jeszcze w tym roku dookoła kościo
Karnym lub tutejszym szpitalu również sie kończyły się powstawaniem ciemła zostanie wykopany tzw. kołnierz filbędą mogły wziąć udział .w głosowaniu. nych plam.
Po usunięciu starych tynków mury tracyjny, który ma osuszyć fundamenPodczas sesji rady miejskiej, 5 lipca,jednogłośnie została podjęta uchwała zostaną osuszone i oczyszczone tzw. ty i zabezpieczyć mury przed wilgocią
o utworzeniu, właśnie w tych placów- kerszerem. Następnie budowla będzie przedostającą się po fundamentach
kach, dwóch dodatkowych obwodów odkażona i zakonserwowana środkami z ziemi. Izolacja fundametów będzie pogłosowania Tak więc w naszym mieście chemicznymi, zabezpieczającymi przed legała na ich odkryciu, osuszeniu,
oprócz 16 stałych obwodów głosowa rozwojem grzybów i pleśni. Dalej pla- po czym zostaną one zabezpieczone
nia, w nadchodzących wyborach zafunk- nowane jest położenie tzw. tynku kołnierzem filtracyjnym, na który skła
cjonują dwa dodatkowe: nr 17 dla szpi- wzmacniającego, potem siatki tynko- da się: piasek, żwir, tłuczeń i specjalna
trwałej, a dopiero na to wszystko poło folia.
tala i nr 18 dla więzienia.
(aj) żenie kleju i tynku właściwego. Zwień(aj)

Remontuiq kościół

W

Wybory takie

wwięzieniu i wszpitalu
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HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

RO REX

99-400 Łowicz
ul. Armii Krajowej 22A
tel. (0-46) 837 34 78
www.rorex.nurkomania.pl

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych

Tylko 779 PLN

•

miesięcznie
VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

Nowy
SEAT Cordoba

~ Glazurę," terakotę i gresy firm hiszpańskich i polskich
~ Kleje, fugi„ listwy wykończeniowe

~ Wanny, ·brodziki, kabiny, umywali, WC
~ Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach

Realizujemy

każde

zamówienie. Transport na terenie

wkład własny:

39.690 PLN
9.923 PLN

okres kredytu.:

72 miesiące

cena samochodu:

~ Armaturę łazienkową

Łowicza·

gratis!!!

SEAT

Hurtownia czynna w godz.: 8°~-17° 0 , Sobota 8°0-14° 0

Copi-Fle~

R·2 6

09-520 .lqck

R-81

k.Płocka,

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

•
PollCfl po 11/~ltlch ce111ch:
• Glazurę i terakotę firm polskich i zagranicznych
• Kleje, fugi, listwy wykończeniowe
• Farby, lakiery, i:ozpuszczalniki
•Art. sanitarne: wanny, kabiny, baterie, umywalki, zlewy itp.
• Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych

Nii TERENIE MlllSTll TRllNS'PORT IJRllTIS'!
Łowicz,

ul.

Poznańska

tel. (046) 830-33-88

42 (naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy")

Seat Kredyt

" ' PKO BANK POLSKI

Nowo otwarta agencja PKO BP nr 28
ul. Nadbzurzańska 1/3 w Łowiczu
(w holu kancelarii podatkowej ANEKS)

Szeroki zakres usług!
• Wpłaty i wypłaty oszczędnościowe
·Realizacja czeków ROR
• Wpłaty należności ze usługi i świadczenia
(czynsz, telefon, RTY. itp.)
- Wpłaty gotówkowe i przelewy ZUS
- Spłaty kredytów

- Przyjmowanie przelewów z rachunków
bieżących

- Udzielanie informacji dot. kredytów
- Przyjmowanie wniosków kredytowych
- Przyjmowanie zleceń stałych
• Otwieranie kont osobistych
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Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

,

PRIORYTETY DZIAtALNOSCI
nia 11 lipca w Łowiczu obradowało
II walne zebranie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza
Bzury. Jedną z najważniejszych wśród
podjętych podczas obrad uchwał była
uchwała wskazująca priorytetowe kierunki w działalności stowarzyszenia.
Należą do nich: I) Ochrona środowiska:
- renaturalizacja zlewni rzeki Bzury (porządkowanie gospodarki wodno-ścieko
wej, zagospodarowanie odpadów, ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, ochrona dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki, agroturystyki, rekreacji), - Rozwój energetyki odnawiał-

D

nej, 2) Infrastruktura techniczna - rozwój infrastruktury transportowej, 3)
Edukacja - rozwój edukacji europejskiej
i ekologicznej, 4) Restrukturyzację obszarów wiejskich, zwiększenie zalesienia.
Zagadnienia te podane zostały hasło
wo, jednak walne zebranie powzięło decyzję o wspólnym, przez zrzeszone w
stowarzyszeniu samorządy, przygotowaniu szczegółowych programów wynikających tematycznie z ustalonych
priorytetów.
Termin realizacji opracowań ustalono
na okres sprawozdawczy I roku. Skoń-

czyi

PRZYJ~TE
się

okres pewnego „chciejstwa",
spraw przez hasła i przez
układy. Dziś potrzebne jest nam profesjonalne opracowanie zagadnienia,
szczególnie.jeżeli myślimy o sięgnięciu
po fundusze inwestycyjne. Obszary, które wybraliśmy do opracowania, łączą
nasze samorządy i będziemy je realizować wspólnie, bo dobry program, dla
dużego obszaru, będzie miał większe
szanse na realizację niż indywidualne
programy przygotowane przez pojedyncze samorządy - mówi prezes stowarzyszenia Cezary Dzierżek, starosta ło
wicki.
(aj)
załatwiania

Sq nowi nauczyciele

ałonkos1wa
wa tytuły honorowych członków
Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi Urzecze ,,Łowi
czanie" burmistrzowi Łowicza Ryszardowi Budzałkowi i prezesowi Komitetu Ochrony Zabytków nad Bzurą Feliksowi Ptaszyńskiemu. Okazją do tego
było walne zebranie członków tej orgańizacji, które odbyło się w sobotę 14
lipca. W uroczystości uczestniczyło
około 20 osób, była też kapela ludowa,
dziewczęta z zespołu wykonały na

O

przyznał zarząd

ięciu nauczycieli zatrudnionych
zkołach na terenie gminy Bolimów
we czwartek, 12 lipca, uzyskało awans
zawodowy. Z nauczycieli koątrakto
wych nauczycielami mianowanymi stali
się: Alicja Szczepanik - nauczycielka
religii w SP w Bolimowie, Renata
Urbańska - nauczycielka religii w SP w
Huminie, Anna Szostak - nauczycielka
matematyki w SP w Huminie, Robert
Kozicki - nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum w Bolimowie
oraz Grażyna Madejak - nauczycielka
nauczania początkowego w SP w Bolimowie.
Przed sześcioosobową komisją skła
dająca się z dyrektora szkoły, w której
zatrudniony jes~dany nauczyciel, 3 ekspertów z krajowej listy ekspertów MEN
oraz przedstawiciela związków zawodowych, a pod przewodnictwem wójta
gminy Andrzeja Jagury nauczyciele
musieli odpowiedzieć na kilka pytań.
Zanim jednak przystąpili do egzaminu

Ten most

zastąpił istniejącą

od lat

starą drewnianą konstrukcję.

Gmina Zduny

Przyznano honorowe Nowy most oddany do ·uiytku

Gmina Bolimów

•
•
m1anowan1
I!

.

'

zostali poddani pisemnej ocenie ich opiekunów oraz dyrektorów szkół. Dopiero
jej pozytywny wynik gwarantował
możliwość zaprezentowania swojej wiedzy przed komisją. O wrażenia z egzaminu zapytaliśmy świeżoupieczoną nauczycielkę mianowaną Alicję Szczepanik, która od 8 lat uczy religii w SP Bolimów. Każdy z członków komisji miał
prawo do zadania pytania. Jeżeli odpowiedź była wyczerpująca, egzaminator
poprzestawał na jednym pytaniu. Generalnie nie były one tnldne. Dotyczyły znajomości Karty Nauczyciela, prawa
oświatowego oraz pracy w szkole. Pamiętam, że pytano mnie między innymi o
to, na czym polega praca z uczniem zdolnym - opowiada. Każdy nauczyciel oceniany był w tajnym głosowaniu w skali
od O do 20 punktów. Eksperci z krajowej listy MEN biorący udział w egzaminie ocenili poziom wiedzy bolimowskich nauczycieli jako dobry.
(ljs)

cześć wyróżnionych okolicznościowe
przyśpiewki. Ciekawostką może być

że

burmistrz Budzałek założył na
tę okoliczność strój ludowy. Feliks Ptaszyński wyróżniony został za długo
letnią pomoc oraz wysiłki, by Urzecze
otrzymało jedną z chat w skansenie
puszczańskim w Granicy w Puszczy
Kampinowskiej. Prezes stowarzyszenia Teresa Wojda powiedziała nam: Jest
to rodzaj podziękowania za wieloletnią
współpracę z nami dla ludzi, którzy t1ie
wstydzą się kultury ojców i czynią starania by jak najdłużej ona trwała.
(tb)
fakt,

A ny nowy

ż 85 tys. zł. kosztował gminę Zdużelbetonowy most na rzece Słudwi. Zastąpił on istniejącą tam od
lat starą, drewnianą konstrukcję. Powstania nowego mostu domagali się od dłuż
szego czasu mieszkańcy Złakowa Borowego, którzy w większości zmuszeni są
korzystać z niego by dojechać do swoich pól i łąk znajdujących się po drugiej
stronie rzeki.
Przetarg na tę inwestycję odbył się
w kwietniu. Wygrała go łowicka firma
budowlana „Melkan". Do prac przystą
piła w maju, rozbierając stary, drewnia-

ny most. Prace przy budowie nowego
mostu obejmowały przygotowanie
w brzegu rzeki studni, słupów podporowych, wczepów, płyty nośnej,
balustrad oraz zjazdów. Firma z zakresem tych robót uporała się w ciągu
dwóch wiosennych miesięcy: maja
i czerwca. Nowy most ma 19 m. dłu
gości i 5 m. szerokości. Otwarcie mostu, poprzez odebranie go przez komisję złożoną z przedstawicieli gminy i mieszkańców Złakowa Borowego, odbyło się 6 lipca.
(tb)

Nieborów

Dwa mostowe przęsła sq iui w Bednarach
a początku lipca prywatna firma ż
Bednar ROL-MEX sprowadziła dwa
z trzech żelaznych przęseł mostowych,
zakupionych 13 czerwca podczas przetargu w Lublinie. Przęsła zostały zakupione wraz z samochodami (Star 660).
Dwa z nich zostały przywiezione z Dę
blina i są składowane przy bednarskiej
podstawówce, trzecie czeka na transport
z Przemyśla.
Mimo, że samochody w Dęblinie dało

N

się uruchomić, zdecydowano, że bezpieczniej i ekonomiczniej będzie samochód przyholować do gminy Nieborów.
Przęsło z Przemyśla również trafi w najbliższym czasie na teren gminy.
Jednak na montaż przęseł trzeba bę
dzie trochę poczekać, ponieważ najpierw
trzeba przygotować dokumentację inwestycji, a na to w tegorocznym budże
cie gminy nie ma pieniędzy.
(aj)

HUKTOWMA CEKAMICZNO•BUDOWLANA
Łowicz,

ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13
B•tf>lln I Wlodzlmlerz

Panele podłogowe AC:i 37,50 (brutto)
montai ·
· dowóz do klienta

Gu,15

Poleca po atrakcyjnych cenach:

111

glazurę, terakotę

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

•!•

Łuculcowfe

SANPLASJ"

~·systemy

kanalizacji PCV

Hurtownia czynna w godz.

i' -18", soboty i' -16"
R-718

o
IF\C\\{
IP'JR(Q)lMJ(Q)CGIJA\
P.U.H. PLAST-STYL

Łowicz,

ul. Powstańców 4a

,
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Ili edycja Przystanku

KIERUNEK SWIAT
Afryka, Australia, Ameryka Poludniowa i Północna
- na wyprawę, o której marzy każdy z nas wybierają się dwie łowiczanki

oanna i Bogumiła Tataj żyjąjuż tylko
Buenos Aires i Sydney. Od
momentu ogłoszenia wyników konkursu, czyli od niedzieli 15 lipca, wszystko
wokół nich dzieje się w zawrotnym tempie. Joanna Tataj została laureatką konkursu międzynarodowego koncernu tytoniowego Philip Morris pod tytułem
,,L&M Kierunek Świat''. Jeszcze nie zdą
żyła oswoić się z myślą o wygranej ,
a tutaj już telefony, wywiady, nagrania
telewizyjne, a pizede wszystkim ustalanie szczegółowego programu trzytygodniowej podróży interkontynentalnej.
W przygodzie życia, jak nagrodę tę określa Aśka, towarzyszyć jej będzie siostra
Bogusia. Obydwie studiują socjologię na
Uniwersytecie Warszawskim. Bogusia
mieszka w stolicy i tam też ma już stałą
pracę, jej siostra pracuje w jednej z warszawskich firm na umowę zlecenie.
Wszystko dzieje się jak we śnie, ponieważ wysyłąjąc na początku tego roku konkursową ankietę wyciętą z gazety nie przypszczałam, że wezmę w ogóle udział
wjego następnym etapie - opowiada Aśka.
Tymczasem po kilku miesiącach okazało
się, że odpowiedzi na kilka podstawowych pytań z dziedziny geografii zawarte w ankiecie przyniosły jej szcz.ęście. Do
domu przysłano jej kolejną ankietę. Tym
Joanna Tataj odkąd wygrała konkurs ciągle odbiera telefony, umawia
razem pytania były bardziej szczegóło
si~ na spotkania - żyje w innym świecie.
we i dotyczyły przede wszystkim jej cech
charakteru, zainteresowań oraz miast, któ- dwóch dni uczestnicy konkursu musieli w kształcie domków musieli wykazać się
re chciałaby zobaczyć. W maju Joanna zmierzyć się z kilkunastoma zadaniami znaj,omości obyczajów poszczególnych
Tataj odebrała telefon. Okazało się, że z różnych dziedzin. Prowadzeniem fina- regionów świata, czy ich specjalności
dzwoni przedstawicielka organizatora łu zajął się znany aktor Maciej Stbur, po- kulinarnych. Na każde zadanie było przekonkursu, rozmowa miała charakter osta- magali mu aktorzy z Teatru Buffo oraz znaczone tylko 5 minut. Niektórych potecznej selekcji. Padały różne pytania, któ- Jose Torres znany z programu Wieczór traw musieliśmypróbować, inne nazyware miały na celu zbadanie osobowości roz- z Jagielskim. Jadąc do Szczyrku (koszty liśmylubokreślaliśmyichpochodzeniena
mówcy. To właśnie ta rozmowa zadecy- podróży były zwracane przez organiza- podstawie fotografii. Znajomość języka
dowała o uczestnictwie Joanny w finale tora- przyp. red) nie wiedzalam co mnie angielskiegoprzydałasięnatomiastwroz
czeka. Po przyjeździe zalała nas lawina mowie z rodowitą Australijką - mówi
konkursu w Szczyrku 14 i 15 lipca.
Z ponad 250 tys. osób, które nadesła wrażeń. Począwszy od sprawdzania wie- Aśka. Nasza rozmówczyni nie jest do
ły pierwsze ankiety w hotelu Klimczok dzy z geografii i języków obcych, a skoń- końca pewna, co spowodowało, że to one
w Szczyrku pojawiło się tylko 50. Sam czywszy na party w stylu latino prowa- właśnie wygrały. Póżniej już po ogłosze
pobyt w Szczyrku, jak opowiada Joan- dzone przez Jose - wspomina Joanna. niu wyników jurorzy mówili jej, że wszę
na, był już dla niej i pozostałych finali- Uczestnicy konkursu podchodząc do po- dzie jej było pełno, a dla nich Liczyły się
stów ruesamowita przygodą. w trakcie szczególnych stanowisk konkursowych przede wszystkim zdolności interperso-
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Bełchów

Brakło podłogi
· tylu było tańczqcych
rzystanek Bełchów i tym razem nie
zawiódł tych, którzy zdecydowali
się skorzystać z przygotowanych 21 i 22
lipca atrakcji odbywających się na boisku
LZS Pogoń Bełchów. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami organiZatorów
zabawy, emocji i lodów nie brakło, trochę
gorzej było z grochówką, bo starczyło jej
tylko na sobotę.
Tak jak podczas ubiegłorocznej edycji
-Przystanku, i w tym roku w pierwszy
dzień imprezy nie brakło deszczu. Brzydka pogoda dość skutecznie popsuła występ kapeli Ziemi Skierniewickiej i przestraszyła większość osób wybierających
się tego dnia na. boisko Pogoni. Jednak
wieczorem aura zlitowała się nad spragnionymi zabawy, zrobiło się ciepło i przestało padać. To pewnie za sprawą zespołu
Drugi Tydzień, ich koncerty zawsze się
udają, więc nawet deszcz zrezygnował śmiała się Anka ze Skierniewic, która ze
swoimi koleżankami przyjechała do Beł
chowa. Istotnie zabawa plenerowa wypadła przednio i warto podkreślić fakt,
że bawili się nie tylko bełchowianie.
Niedziela za to była udana od począt
ku do końca, dopisała zarówno pogoda,
jak i uczestnicy. Wędkarze zaczęli już
o 6.00 rano, bo właśnie o tej porze ruszyły zawody o puchar wójta gminy Nieborów. Najlepszy okazał się Jacek Wróbel,
łowiąc 6 kg ryb, co w tym przypadku
przełożyło się na 70 sztuk. Zdradzając
tajemnicę zwycięstwa powiedział: Trzeba dużo nęcić i szybko łapać. Kolejne zma-

P

gania wyzwalające ducha walki to zawody sportowo-pożarnicze, w szranki których stanęły gminne drużyny OSP. Walka była zacięta zarówno w drużynach
damskich (2 drużyny wzięły udział
w zawodach) jak i męskich (startowało
12 drużyn). Najwięcej publiczności zgromadziły i największe emocje wywołały
jednak mecze piłki nożnej. Choć drużyna
OSP, którą mieli tworzyć strażacy ochotnicy z terenu gminy, ostatecznie „nie
wypaliła", to nikt z przybyłych kibiców
nie był zawiedziony - a o przebiegu zawodów oraz o szczegółowych wynikach
piszemy na stronach sportowych gaze-

l

ednak piknik sportowo-rekreacyjny to
przede wszystkim doskonała okazja
do rodzinnych spacerów i spotkań w gronie znajomych, z czego bardzo licznie korzystano. Co bardziej zapobiegliwi przynieśli nawet własne ławki i parasole. Impreza była bardzo udana, potwierdziła,
że jest potrzebna i że warto ją kontynuować. Zadowoleni jesteśmy z frekwencji, a przede wszystkim 'Z dobrych humorów i radości jej uczestników - podsumowuje Kazimierz Kowara, przewodniczący komitetu organizującego
Przystanek 2001 Bełchów. Istotnie: bawiono się tak, że 22 lipca w zabawie
plenerowej kończącej dwudniową imprezę, wzięło udział 'tyle osób, że dla
wszystkich, którzy chcieli potńczyć,
nie starczyło przygotowanej specjalnie
(aj)
na tę okoliczność podłogi.

nalne.

w piątek szukaj go
w tym rejonie miasta:

z certy#'llcatern
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Dwie zwycięskie pary - czyli Joanna
i Bogumiła Tataj z Łowicza oraz Dominika Wodnicka i Arkadiusz Kwarciak z Krakowa - miały prawo wyboru czterech
z dziewięciu miast na wszystkich kontynentach, które chciałyby zobaczyć. Ło
wiczanki wybrały Cape Town w Afryce,
Sydney w Australii, Los Angeles w Stanach Zjednoczonych oraz Buenos Aires
w Argentynie. Początkowo zamiast Sydney wybrałyśmy Barcelonę, ale później
stwierdziłyśmy, że przecież ona leży
w Europie i na pewno nadarzy sięjeszcze
okazja do jej zobaczenia, co innego Sydney w Australii - przyznaje Aśka. Na tym
wyborze zaważył jeszcze inny argument.
Dziewczyny dowiedziały się nieoti.cjalnie, że w Sydney będą brały udział
w kursie serfowania, co bardzo przypadło im do gustu. Poza tym pobyt w każ
dym z czterech wybranych miast będzie
się wiązał z mnóstwem atrakcji, na przykład w Los Angeles dziewczyny zwiedzą wytwórnię filmową oraz wezmą
udział w party u jednego ze sławnych
gwiazdorów.
Przygoda zacznie się w Londynie, dokąd siostry Tataj wylatująjuż pod koniec
s ierpnia. Tam spotkają się wszyscy
uczestnicy podróży interkontynentalnej
i bynajmniej nie będzie ich tylko czworo,
bo konkurs został równocześnie przepro~a~ony }VrRonad pięćdziesi~i~ kraj~ch
.swiata. . . • • l:,,;;. • • ' • 1 • \ • ~
Ltlutnna lDźW!tllc- SttlS:tewska-

Festyn był doskonalą okazją do rodzinnych spacerów - z czego skorzystalo wiele osób. Pani Renata była jedną z nich.

Pierwsze prace
nad strategią turystyki

w

Wizyta obejmowała kontakty z wła
dzami gmin, oraz wyjazdy terenowe,
ju Turystyki SA z Warszawy odwiedziło w czasie których odwiedzano twórców
wszystkie jednostki terytorialne powia- ludowych, tworzono dokumentację fototu łowickiego. Zbierali oni informacje po- graficzną zabytkowych zabudowań wiejtrzebne do opracowania dokumentu Stra- skich księstwa. Zgromadzone materiały
tegia Rozwoju Produktu Turystyki Zie- posłużą do analizy potencjału turystyczmi Łowickiej. O tym wspólnym przed- nego,jaki tkwi w Ziemi Łowickiej, wstęp
.sięwzi~ciu. pow.i ~tu, i:rnas~ i ~ych ne wyniki .bę~już znane pod ~oniec lip~alllor:Ząd~ 1el')lteaalno/ch q:nsa,1smy c c~, a smz~~Qlowe. opracowarue poo ko.• (tb)
w poprzedllim Ni!.• ~ • • • • • • „ • • nr~a. ~ • ~ • ~„ • •
minionym tygodniu dwóch pized-

stawiciełi Polskiej Agencji Rozwo-
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Zroku na rok przybywa
wypadków w rolnictwie
n acznie wzrosła liczba wypadków,
jakie zdarzyły się w Łowickiem
w drugim kwartale tego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym roku łowicka placówka
KRUS odnotowała 67 zgłoszeń wypadków w rolnictwie, podczas gdy ubiegło
roczne statystyki są „chudsze" aż
o 14 wypadków.
Z zestawienia wynika, że tradycyjnie
ponad połowę wypadków w rolnictwie
stanowią upadki (na podwórku, w pomieszczeniach gospodarsko-składowych,
z drabin i na polu). Przyczynami ich są
głównie niewyrównane nawierzchnie
obejść, duży nieporządek w pomieszczeniach inwentarskich, zagracone ciągi komunikacyjne oraz zły stan drabin.
Wypadki spowodowane przez pochwycenie i uderzenie ruchomymi czę
ściami maszyn i urządzeń to głównie urazy powstałe przy obsłudze siewników,
sadzarek, mieszalników i rozdrabniaczy.

Z

W tej grupie w porównaniu z półroczem
ubiegłego roku zmalała liczba urazów
przy obsłudze pilarek tarczowych (tzw.
krajzeg). Również zmalała w Łowickiem
w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba
wypadków podczas obsługi zwierząt uprzątanie obornika, zadawanie pasz
i wyprowadzanie bydła na pastwiska.
Za każdym razem, po zgłoszeniu wypadku, na jego miejsce jedzie przedstawiciel kasy, którego zadaniem jest sprawdzenie wiarygodności opisu wypadku
oraz wydanie zaleceń polustracyjnych.
Zmorą wszystkich oddziałów KRUS
w całej Polsce jest nieterminowość zgła
szania wypadków w celu uzyskania odszkądowania. Największa część rolników (ponad 42%) zgłasza wypadki do
KRUS po upłynięciu 60 dni od zdarzenia. W porównaniu z ubiegłymi latami
terminowość zgłoszeń poprawiła się

w sposób minimalny.
(mak)

Las Miejski

Ścieżka przyrodnicza iui powstaie
o jest spełnienie moich marzeń, zawsze chciałem zrobić coś, by w lesie
w którym gospodaruję od I O lat, przyroda stała się bliższa dla odwiedzających,
'
a przede wszystkim dla grup ze szkół. które
w terenie poznają to, cz ego uczą się
w szkolnej ławce - powiedział nam leśni
czy Lasku Miejskiego Lech Szychowski
o nowym przedsięwzięciu , jakie jest wła
śnie realizowane w lesie - liczącej ponad
2,5 km ścieżce przyrodniczej, którą opracowała nauczycielka biologii ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Łowiczu Marzena

weszła

glebozgryzarka, która przygotowała podłoże. Ścieżka będzie gotowa na
koniec sierpnia, już od września grupy
szkolne będą mogły bez przeszkód z niej
korzystać . Jak zapewnia leśniczy, ścież
ka prowadzi przez najciekawsze miejsca
ekosystemu lasu miejskiego, pozwala je
wszystkie omówić i poznać. Docelowo
na ścieżce mają pojawić się w niektórych
miejscach ławki, a możliwe, żew dalszej
przyszłości i tablice informujące o atrakcyjności danych miejsc. Dla celów edukacyjnych stworzony jest skrypt poświę
Kołaczyńska.
cony ścieżce i przeznaczony do wykoPrace nad przygotowaniem ścieżki ak- rzytan ia przez nauczycieli biologii ,
tualnie trwają. Jak podkreślił w rozmo- W przyszłości, jeśli znajdą się finanse,
wie z nami leśniczy, przebiega ona w więk leśniczy chciałby wydać folder z prawszości przez rejony lasu, gdzie do tej pory dziwego zdarzenia, omawiaj~cy dokład
nie było żadnej drogi. Dlatego trzeba było nie historię, florę i faunę lasu oraz samą
wyciąć sporą ilość krzewów rosnących ścieżkę ptzyrodniczą.
w podszycie lasu, potem na teren ścieżki
(tb)

Dodatki. .paliwowe
.
na razie na papierze

W

tej chwili czekamy na rozporządzenia wykonawcze co do
dodatków do paliwa rolniczego.
co oznacza, że w praktyce żaden rolnik
nie może skorzystać z tych dotacji - powiedziała nam sekretarz gminy Bolimów
Zofia Olejnik. Czas przed wejściem
rozporządzenia wykorzystywany jest
w urzędzie na szkolenie pracowników,
którzy mają wydawać zaświadczenia
uprawniające rolników do korzystania
z dodatków. W tej chwili wiadomo już,
jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o dotację paliwową. Przede
Łowicka siedziba ZUS przy ulicy Kaliskiej
wszystkim musi prowadzić gospodarstwo rolne, musi być jego właścicielem
i figurować w ewidencji gminnej jako
płatnik podatku gruntowego. Rolnik nie
powinien mieć również zaległości w pła
ceniu podatku. Wraz z ukazaniem się
rozporządzenia do urzędów gmin, dotrą
d 8 lipca weszło w życie rozporzą
gotowe wzory wniosków, które będą
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pradzenie Ministra Pracy i Polityki Spo- covvnikowi z powodu sprawowania opiewypełniać rolnicy. Nie wiadomo jeszcze,jaka będzie wysokość dodacji, wia- łecznej w sprawie określenia dowodów sta- ki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, nad
domo natomiast, że będzie ona uzależ nowiących podstawę przyznania i wypła dzieckiem chorym do lat 14 oiaz chorym
niona od ilości użytków rolnych w da- ty zasiłków z ubezpieczenia społecznego członkiem rodziny.
Łowicki oddział WS zamówił już nowe
nym gospodarstwie, co oznacza między w razie choroby i macierzyństwa
Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą wzory formularzy, które petenci będą
innymi to, że na grunty obsadzone lasem
nie można będzie ubiegać się o dotację. przyznanie i wypłata zasiłku opiekuńczego mogli w najbliższym czasie uzyskać
(ljs) następuje każdorazowo po złożeniu przez w tejże placówce. Jednak do czasu ich
ubezpieczonego wniosku w tej sprawie. upowszechnienia, przyznawanie i wyWniosek do uzyskania zasiłku opiekuńcze płata zasiłków odbywać się będzie na
OSP
go nie musi być składany w przypadku ko- podstawie dotychczas obowiązujących
lejnych nieprzerwanych niezdolności wzorów dokumentów, jeżeli zawierają
do pracy z powodu sprawowania opieki informacje niezbędne do ustalenia prawa
nad tym samym członkiem rodziny.
i wypłaty świadczeń.
(/js)

Nowe formularze
do wypląty zasiłków z ZUS

O

Strażacy zaprezentuią

swoie kroniki

Z

arząd Powiatowy Ochotniczej Stra- Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie"
ży Pożarnej

w Łowiczu planuje
we wrześniu krajową wystawę kronik strażackich. Jak nam
powiedział prezes zarządu Stanisław
ie/iśmy zamiary wydawnicze na
Bednarek, zainteresowanie prowadzeten rok, ale niestety nie jesteśmy
niem kronik zarówno na poziomie poje- w stanie nic zrobić. Wiążą się z tym zbyt
dynczych jednostek OSP, jak i dokumen- duże jak dla nas koszty - powiedziała nam
tów opisujących dzieje działalności stra- prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi
żaków w wymiarze regionalnym, ciągle Urzecze ,,Łowiczanie" Teresa Wojda Jedyrośnie. Będzie więc okazja do zaprezen- nąpamiątką wydawniczą z tego roku dziatowania ich dorobku. Być może prze- łalności stowarzyszenia będzie mały kagląd zachęci do założenia własnych kro- lendarzyk z fotografią przedstawiającą
nik te jednostki OSP, które dotychczas czworo członków zespołu w strojach lutego nie zrobiły.
(ljs) dowych na tle pól i łąk podłowickich wsi.
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P.W. „ELEX-BUD" Sp. z o.o.
95-015 Głowno,
ul. Westerplatte nr 4
tel. O 1044 42 719-27-84
o 1044 42 719-39-99

Wtym roku bez nowych publikacii

zorganizować

łłPOD PELIKANEMłł
• lokalizacja:
Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6

UHBB

Przypomnijmy, że aktualnie stowarzyszenie ma na swoim koncie kilkanaście wydawnictw, w tym 31 rodzajów
widokówek folklorystycznych i o tematyce architektonicznej z terenu Łowicza
oraz Zdun, 2 foldery, 1 duży tlwustronny kalendarz ścienny oraz książkę o rolnictwie na terenie łowickiej wsi. Dwie
ostatnie pozycje ukazały się z okazji
zjazdu towarzystw regionalnych dwa
lata temu.
(tb)
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Badania techniczne samochodóW,
ciqgników i przyczep ,

STACJA KONTROLI POJAZDOW

• wygodne mieszkania

czynna 7.00·21.00
Sobota 7.00·13.00

• dogodna cena

1.850,- zł m2
1.700,- zł m2

POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837 -61-70 ~

• teren ogrodzony

c:

• zostało ich mało
• raty, książeczki,
współpraca PE.KAO SA Łowicz
R.a65

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM PLUS

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

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

OKNA PCV I ALUMINIUM
•

OA:n- ~-z:,.,.#-~
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~
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Łowicz ul. Starościńska 2
tr (046) 837-22-)2
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GOKZduny

Festyn 15 sierpnia
obecnej chwili szukamy jeszcze
sponsorów, od nich zależy, czy impreza będzie miała taki wymiar, jak to sobie zaplanowaliśmy - powiedziała nam
Halina Anyżka, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Zdunach o planowaym na 15 sierpnia festynie rekreacyjno - rozrywkowym. Odbędzie się on po raz pierwszy i organizatorzy chcieliby, by miał on jak najlepszy
start. Liczą, że impreza przyjmie się jako
stały punkt w kalendarzu imprez kultularnych organizowanych w Zdunach.
Program przewiduje wiele atrakcji.
Festyn ma rozpocząć się o godzinie 14.00
gratką dla miłośników motocykli. Przyjadą miłośnicy tych pojazdów z Lodzi,
będzie można zobaczyć policyjne motocykle łowickiej drogówki. Przewidziano
także konkurs dla miłośników motocykli
WSK i SHL na ,,najbardziej odjazdowy

lejnym punktem festynu. Współorgani
zatorem jest LOK Skierniewice. Przewidziany jest także blok estradowy, który
zacznie się ok. godz. 17.00. Wystąpią
w nim między innymi młodzi ludzie, którzy korzystają z opieki GOK i tam pogłębiają swoje umiejętności gry na instrumentach muzycmych. Swoje występy
zapowiedzieli: Sebastian Nowak, grający
na keybordzie, Tomek Ledzion i Marcin
Stępień - duet gitarowo wokalny, oraz
pochodzący z Teresina i grający szanty
,,zespół o Wdzięcmej Nazwie". Około
godziny 20.00 przewidziane jest rozpoczęcie zabawy tanecmej. Przez cały czas
trwania festynu na uczestników czekać
będą też i inne atrakcje np: rozegranie partii
• szachów, wystawa Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, loteria fantowa, w której każ
dy los będzie wygrywał, mała gastronomia, pokaz makijażu firmy kosmetycz-

motocykl".Potemmaodbyćsiętrójmecz

nejAVON.Zmyśląodzieciachorganiza-
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Ogródek Marka Czajkowskiego. Kompozycja prosta, ale szalenie zadbana - ani jednego chwasta!

NAJ pl K-NIEJSZE OGRO' DKiJ
E
.Ilf

BALKONY I WITRYNY NAGRODZONE

J.; zakątkikołojny
będące dziełem

wybrano I Mgropo raz
dzono naJptęknieJsze zakątki naszego
samych
miasta,
ł<>wiczan. Konkurs kwiatowy na najpiękniejszy ogródek, balkon i witrynę odbywający się pod partonatem burmistrza
miasta rozstrzygnięto w miniony piątek,
20 lipca, w ratuszu. Od 6 lipca komisja
konkursowa pod przewodnictwem Pawła
Gawrońskiego, naczelnika wyclziału spraw
komunalnych, oceniała efekty pracy poszczególnych uczestników konkursu. Nagrodzonych i wyróżnionych zostało l O
uczestników - 4 w kategorii najładniejszy
ogródek, 5~w kategorii najładniejszy balkon
i l w kategorii najładniejsza witryna
Posiadaczem najładbiejszego w Łowiczu ogródka okazał się Marek Czajkowski z ulicy Rybackiego 3. Komisję konkursową ujęło przede wszystkim zaangażowanie twórcy ogrodu w to co robi
oraz skrupulatność. Ogród jest na pozór
zaplanowany w sposób bardzo prosty, ale
ta prostota jest miła dla oka. Opalikowane drzewka, dokładnie przycięta trawa,
anijednegochwasta, wszystko dopięte na
ostatni guzik - podsumował przewodniczący komisji Paweł Gawroński. Drugie
miejsce zdobył ogródek Grażyny Olęckiej z ul. Bocianiej 14, a tnecie - Justyny
Turskiej z ul. Strzeleckiej 53. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Bogdanowi
Kępce z ul. Klickiego 43.
Najładniejszy balkon ozdabia blok
numer 6 na osiedlu Konopnickiej, a autorem jego wystroju jest Piotr Dominiak.
Pan Piotr kwiatami zajmuje się, jak sam
mówi, od niepamiętnych czasów. Teraz,
kiedy dużo czasu spędza w domu, bo jest
na zasiłku przedemerytalnym, kwiaty to
całe jego życie. W kultywowaniu pasji
pomaga mu żona Barbara, choć jak nam
zdradziła, czasami jest to bardzo uciążliwe. Kiedy jeszcze mieszkaliśmy na osie-

dlu KMtka w pokoju z kudmU, i

d>Wljką

dzieci, w mieszkaniu mieliśmy po prostu
małpi gaj - opowiada. Teraz kiedy mieszkanie państwa Dominiaków jest większe,
a w dodatku posiada balkon, pan Piotr
może bez ograniczeń rozwijać swoje zainteresowania. Na balkonie wielkości 6 m2
znajduje się 14 skrzynek i ponad SO doniczek z różnymi odmianami kwiatów. Przeważają pelargonie, ale nie brakuje również fuksji, czy popularnych ostatnio straców. Urok balkonu państwa Dominiaków
nie tkwi jednak w tym, że latem kwitną
na nim kwiaty, ale w tym, że kwitną one
przez cały sezon wiosenno -jesienny. Pan
Piotr systematycznie hoduje nowe odnóżki, by zastąpić nimi stare rośliny.
Komisja konkursowa postanowiła, że
w kategorii najpiękniejszy balkon nie przyzna dwóch pozostałych nagród, przymała natomiast dwa wyróżnienia. Pierwsze
z nich otrzymał Kazimierz Sierota, ale nie
za balkon, a za wystrój okien przy ul.
3-go Maja 2/3. Drugie wyróżnienie otrzymała Irena Lesiak za balkon na osiedlu
Reymonta 4/34.
W kategorii najładniesza witryna do
tegorocznej edycji konkursu zgłoswno
witryny sklepów z odzieżą dziecięcą
i zabawkami przy ul. Zduńskiej 40 i Zduń
sk:iej 44. Właścicielem sklepów pod szyldem „Cały dla małych" jest Wiesław Tomaszkiewicz. Ze względu na to, że w tej
kategorii konkursu komisja nie miała wieikiego wyboru, postanowiła przyznać
witrynom przy Zduńskiej 40 i 44 wyróżnienie. Faktycznie te dwie witryny l1!)1różniają sie l1!)1glądem, są inne niż wszystkie. Przede wszystkim z okien sklepów nie
straszą zunifikowane materiały reklamowe, które są zmorą naszych ulic - skomentował Paweł Gawroński.

Wiceburmistrz Eugeniusz Furman,
który osobiście o~ejrzał wszystkie naj-
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weekend 14 - 15 lipca na stawach
hodowlanych w Walewicach zaobrączkowano 41 łabędzi. Akcję zorganizowała Katedra Biologii Uniwersytetu Łódzkiego i Klub Obserwatrów Ptaków działający przy tejże uczelni. Jak powiedział
nam jeden z uczestków akcj~ łowiczanin
Michał Wilk, korzystano z okazji, że ptaki w tym właśnie okresie przechodząproces pierzenia i tracą zdolność lotu. Są
wtedy łatwiejsze do schwytania. W czasie obrączkowania stwierdzono u jednego z ptaków obrączkę, którą założono na
Litwie. Akcja ma pomóc ustalić drogi przelotów, miejsca zimowania i lęgów łabędzi, żyjący~h na stawach hodowlanych
pod Łowiczem. Jak się dowiedzieliśmy,

jest ona prowadzona corocznie w Walewicach, gdzie zgodnie z obserwacjami w
czasie pierzenia przebywa największa
ilość tych ptaków. Oprócz obrączkowa
nia ornitolodzy zajmowali się także obserwacją gatunków ptaków jakie majdowały sie na zbiornika:ch. Stwierdzono
obecność dwóch rzadkich gatunków śle
powrona z rodziny czapli oraz 12 sztuk
czapli białej. Liczba zaobrączkowanych
ptaków w tym roku jest porównywalna
jak w latach minionych. Ornitolodzy po
opuszczeniu Walewic swoje badania kontynuować będą na zbiorniku Jeziorsko,
gdzie w minionym tygodniu rozpoczął
się obóz obrączkarski.
(tb)

•

owbrqczkowah łabędzie

(tb)

Gmina Zduny
Kilkanaście

skrzynek i kilkadziedoniczek z kwiatami zdobi
balkon Piotra Dominiaka.
siąt

piękniejsze

ogródki, balkony i witryny,
wszystkim nagrodzonym powiedział, że organzatorów konkursu cieszy to, że mogą oceniać efekty mozolnej
pracy mieszkańców Łowicza, która podnosi estetykę wyglądu całego miasta.
W nagrodę uczestnicy konkursu otrzymali unądzenia i nanędzia ogrodnicze,
ro.in: kosiarkę elektrycmą, grille, opryskiwacze oraz rośliny doniczkowe i bony
towarowe.
(ljs)
gratulując

Kościelne

iyrandole
w renowac11••
~ościele p~afialn?'111 w Zdunach
trwają prace remontowe. Po zakończonym malowaniu wnę
trza świątyni wczoraj, na odbywającym
się odpuście, zabłysnęły dwa odnowione
największe żyrandole. Od 8 lipca znajdowały się one w renowacji, pojechały do
specjalizującej się w tego typu pracach
firmy ,,Kępińscy" w Lesznie. Przeprowadzono tam ich dokładne czyszczenie,
oraz ponowne złocenia

Wrueprzerwarue

Jui w naibliiszq

sobotę

Aktualnie na remont czeka 9 pozostamniejszych żyrandoli. Planuje się,
że w miarę możliwości finansowych renowacja będzie prowadzona do końca
roku. Dalsze plany przewidują wykonanie remontu i złoceń na ołtarzach świąty
ni. To przedsięwzięcie ze względu na olbrzymie koszty, przeciągnie się znacznie
w czasie. Jak na razie nie wiadomo, kiedy
parafia do niego przystąpi.
(tb)

łych

i niedzielę

Dni Bolimowa na sportowo i tanecznie

PCK

Po odziei tylko w czwartki
T

ylko w czwartki można się zgłas?.aĆ po a nad przychoclz.ącymi osobami można zapanować. l.darzało się, że niektórzy z odkiego oddziału Polskiego Czerwonego Ktzy- wiedzających PCK wynosili więcej niż tylża Decyzja taka z.apadła kilka tygodni temu ko ubrania W czwartki po ubrania przy~jak poinformowała nas dyrektor cx.klziału chodzi stale taka sama liczba osób, ok. 20.
Zofia Grabowska, była podyktowana fuk:Na wrzesień planowana jest kolejna
tem, że osoby przychodz.ące Po ubrania co- zbiórka odzieży, tradycyjnie wymaczane
clziennie robiły w siedzibie organizacji dużo będąrejonymiasta,gclziedanegodniabc<dzie
zamiesz.ania, które komplikowało pracę jeździł samochód PCK i odbierał ją Wysta(tb)
w biurze. Teraz jest macznie spokojniej, wioną w workach.
odzież znajdującą się w siedzibie łowic

najbliższy weekend, czyli 28 i 29
lipca, Bolimów obchoclzić bc<dzieswoje doroczne święto - Dni Bolimowa 2001.
Sobota upłynie pod makiem zmagań sportowych. Już od godz. 6 na Rawce odbywać
się będą towarzyskie zawody spławikowe.
O 10 na boisku w Ziąbkach rwpocznie się
turniej ,,Piłkarskich Sz.óstek" pomiędzy drużynami reprezentującymi poszczególne sołectwa gminy Bolimów. Popołudniu, o godz.

W

W niedzielę organizatorzy zapraszają
wszystkich przed estradę na· rynku od
godziny 16. Oprócz licmych konkursów
i loterii uczestników święta bawić będą
zespoły muzycme i tanecme. I tak, od
16.00 do 16.30 wystapią bolimowska orkiestra dęta oraz zespół taneczny ,,Kombinacja", następnie wręczone zostaną nagrody w sobotnich zawodach sportowych. O 16.45 na scenie zaprezentuje się
16,naboiskuwBolimowieodbędąsięnato zespół folklorystyczny ,,Boczki Chełmiast zawody strzeleckie. Sobota zakończy mońskie", o 18 - zespół muzycmy ,,Forsię dyskoteką pod gołym niebem na boli- rend" z Bolimowa, a pół godziny później
mowskim rynku. Pocz.ątek zabawy o godv ~espół rockowy ,.AsBest" z Wluszawy.
w trakcie koncertu tej grupy nagrywana
21, a zakończenie o 4.

do powstają
cego właśnie filmu skierniewickiego reży
sera Lecha Mackiewicza o roboczym
tytule ,,Komiks". O 20.00 wystapią Ewa
i Jerzy Włodarkowie - many duet śpiewający muzykę country. Dni Bolimowa
zakończy występ skierniewickiego zespołu ,,Drugi Tyclzień", którego solistąjest
bolimowianin Marcin Obsznajny, barclziej
many jako Prezes. Oprócz muzyki i tań
ca organizatorzy zapewnili również liczne stoiska ze sztuka ludową, a dla dzieci
wesołe miasteczko i zabawę z firmą „Wader" z Dąbrowy Górniczej, producentem
(ljs)
zaoawek.

będzie ścieżka dźwiękowa
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Śmieci na plaiy
nie wszystkim pr1es1kad1aiq
parasole chroniące przed palącym
słońcem i niestety walające się po całej plaży
śmieci - to obraz, jaki można zobaczyć
na popularnym wśród mieszkańców Łowicza
i okolic dzikim kąpielisku po dawnym
żwirowisku niedaleko wsi Guźni.
Leżaki,

odziennie, podczas upałów,
przyjeżdża tam kilkadziesiąt
osób, w weekendowe popołudnia
nawet kilkaset. Podczas upałów
wiele osób chce odpocząć nad wodą,
wykąpać się, popływać na materacu itd. Zbiornik ,,na Gużni" jest najpopularniejszym kąpieliskiem w niezbyt dużej odległości od miasta.
Tutaj przynajmniej nie jest jeszcze taka brudna woda jak nad zalewem (w lasku miejskim - przyp.
red.). Podczas takich upałów tam już
jest zupa, a nie woda. Po prostu jest
to za mały zbiornik wodny na tyle
osób, które tam przyjeżdżają się

C

W upalne dni „plaże" na żwirowisku zapełniają się ludźmi spragnionymi kąpieli, Ale kąpiel tam nie jest bezpieczna.

,

WYKORZYSTAC TEN TEREN
Czy teren po żwirowisku wykorzystanym przez Kopalnię Surowców
Mineralnych Kosmin w pobliżu wsi Guźnia na terenie gminy Łowicz
można jakoś rozsądnie zagospodarować, a jeżeli tak to kiedy?
zy już w przyszłym sezonie w pobliżu wsi Guźnia powstanie pole biwakowe na kilkadziesiąt namiotów i parking dla samochodów z prawdziwego zdarzenia? Czy już od początku przyszłego
sezonu letniego na p1ażach będzie czysto? W Nadleśnictwie Brzeziny, które zawiaduje lasami w tamtym rejonie, przygotowywana jest oferta konkursowa na
wydzierżawienie kilkunastu arów pod
pole namiotowe i parking na betonowych
płytach. Jednym z pomysłów jest powią
zanie wieloletniej dzierżawy z koniecznością sprzątania pobliskich terenów leśnych i okolic zbiorników wodnych będą
cych własnością Skarbu Państwa i administrowanych przez Lasy Państwowe.
Chcemy to od strony organizacyjnej zała
twić jeszcze w tym roku i być może wyłonić
dzierżawcę, tak żeby od nowego sezonu
letniego coś tam już ruszyło ... - powiedział nam nadleśniczy Adam Marek Pewniak z Brzezin.
Pomysł ten, o ile zostanie zrealizowany, na pewno polepszy warunki dla plażowiczów w pobliżu zbiornika wodnego
po żwirowisku, nie rozwiązuje jednak
problemu związanego z zagospodarowaniem całości gruntów w obrębie wsi Guż
nia - 289, 16 ba w znacznej części zalesionej nieruchomości, które chciałaby od Lasów Państwowych przejąć gmina Łowicz.
W ubiegły czwartek, 19 lipca z urzędu tej
gminy wysłano do dyrektora generalnego
Lasów Państwowych w Warszawie Konrada Tomaszewskiego wniosek o przeję
cie w użytkowanie zalesionej nieruchomości w obrębie wsi Guźnia o powierzchni
289, 16 ha z przeznaczeniem na wypoczynek. Przypomhijmy, że wolę przejęcia
przedmiotowej nieruchomości wyrazili
radni gminni na sesji 25 kwietnia bieżące
go roku: Stosowną uchwałą zobowiązali
zarząd gminy do przygotowania tego wy-

C

;1;~;~ wyjaśnić, że podob~_e założ~11 ma zawarte są w strategu rozwo1u
lokalnego gminy Łowicz, w części dotypowstania i rozwoju bazy sportowo - rekfeacyjnej oraz konieczności podejmoefania działań polegających na tworzeniu pozarolniczych źródeł utrzymania
dla mieszkańców gminy (również zapis
ze strategii). W obowiązującym Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren w obrębie
wsi Guźnia przeznaczony jest pod „rozczącej

wój funkcji obsługi turystycznej i rekreacyjnej". Takie sformułowanie jest podstawą do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do zmiany planu
może jednak nastąpić dopiero po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy gminą a
Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych.
Wtedy dopiero będą znane ostateczne granice przejmowanej nieruchomości.
Na dzień dzisiejszy gmina Łowicz posiada opracowaną koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem powstania wokół powyższego zbiornika
ośrodka rekreacyjno - sportowego oraz
projekt stworzenia nad nim bazy ratowniczo - szkoleniowej przy współudziale
Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Łowiczu, której istnienie w
okresie letnim zapewni bezpieczeństwo
kąpiącym się - czytamy ro.in. w uzasadnieniu wniosku gminy.
ardzo istotne wydaję sięjeszczejed
no sformułowanie z tego wniosku,
świadczące o tym, że gmina Łowicz nie
należy do najbiedniejszych: Oświadczam,
że gmina dysponuje środkami w wysokości niezbędnej do zagospodarowania wnioskowanego terenu. W budżecie nie ma na
razie zapisanych środków na cele z tym
związane tylko dlatego, że nie wiadomo
jak potoczą się dalsze rozmowy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w
Warszawie i czy, ewentualnie kiedy, teren
zostanie gminie ostatecznie przekazany.
Gmina zaproponowała warszawskiej
dyrekcji spotkanie, którego celem ma być
omówienie w szczegółach procedury przejęcia nieruchomości w obrębie wsi Guż
nia. Odpowiedzi na razie nie ma.
Pewne jest to, że o ten teren warto walczyć
i warto będzie tam inwestować, żeby potem
zarabiać na turystyce i wypoczynku letnim.
Gmina składając wniosek o przejęcie zalesionej nieruchomości ma nadzieję na przeję
cie nieodpłatne lub np. za cenę drewna. Czy
jest to możliwe? W Nadleśnictwie Brzeziny twierdzą, że za dat:mo nie można - moż
na natomiast sprzedać za duże pieniądze.
Rosnący las to nie tylko drewno, to też tlen,
walory turystyczne i tak dalęj i odpowiednia
1'1'.)1Cena tego„. - tłumaczy nadleśniczy Pewniak. Być może dlatego gmina próbuje prze-

Kopalnia Surowców Mineralnych Kosmin, która kiedyś ten teren eksploatowała, nie ma obecnie w tej sprawie decydują
cego głosu, już dawno starała się bowiem
w całości przekazać teren Dyrekcji Lasów Państwowych. Ta jednak stawiała
warunek, że teren musi być całkowicie zrekultywowany: skarpy i nasypy wyrównane, przeprowadzone nowe nasadzenia
drzew, niektóre drogi leśne zlikwidowane
itp. Efekt tego jest taki, że część terenu
jest już z powrotem w Lasach Państwo
wych, a część dzierżawi kopalnia Kos min.
ajlepszym rozwiązaniem dla zainteresowanej zagospodarowaniem terenu gminy, byłoby, gdyby stała się właści
cielem grUntu. Mogłaby nim wtedy dowolni.e-d)ISponować, na przykład sprzedawać działki rekreacyjne, dzierżawić teren komuś innemu itp. Lasy Państwowe
z ostrożnością patrzą na sprzedaż takiego dużego terenu. A co byłoby, gdyby ktoś
potem postanowił wyciąć las i postawić
tam osiedle domków jednorodzinnych? usłyszeliśmy w Nadleśnictwie Brzeziny.
Dla jakichkolwiek zmian konieczna byłaby
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenie do niego odpowiednich zapisów mówiących o tym
pod jaką zabudowę jest przeznaczony teren. Aktualnie jest to teren leśny.
Z kolei dzierżawa przez gminę terenu
po żwirowisku nie jest dobrym rozwią
zaniem chociażby z tego tytułu, że nikt
poza gminą nie mógłby dostać pozwolenia na budowę na tym terenie.
Zresztą o poważne inwestycje zawsze
trudno, gdy nie ma prawdziwej własno
ści. W tym kontekście warto przypomnieć,
że do gminy z propozycją zagospodarowania przynajmniej część terenu przy
zbiorniku wodnym zgłosiła się przed kilkoma miesiącami Ochotnicza Straż Pożar
na Ratownictwo Wodne w Łowiczu. Płe
twonurkowie chcieli zorganizować tam
mini bazę dla swojego sprzętu i kąpielisko
z prawdziwego zdarzenia, którego pilnowaliby i zapewniali bezpieczeństwo kąpiącym
się. - Nie ma pieniędzy. Próbowaliśmy znaleźć pieniądze z zewnątrz, ale wszędzie bryndza. Być może coś się uda w przyszłym roku„.
- powiedział nam szef łowickich płetwo
nurków OSP RW Jan Cieślak .
Wydaje się, że nie tylko to w sprawie
konywać urzędników zajmujących wyższe
stanowiska i swój wniosek o przejęcie nieru- Guźni rozstrzygnie się w przyszłym roku.
chomości skierowała od razu do Dyrekcji Ge- Oby nie później .
Marcin A. Kucharski
neralnej Lasów Państwowych w Warszawie.

B
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kąpać. Żeby mógł pełnić rolę kąpie

liska z prawdziwego zdarzenia to
trzeba go dużo powiększyć, posadzić niedaleko jakieś drzewka
i przede wszystkim spowodować
większy naturalny przepływ wody żeby ta zupa wymieniana była na
świeżą wodę z rzeki. Tutaj natomiast
jest spoko - mniej ludzi i zdecydowanie większe lustro wody, no i co
też pewnie ważne dużo głębiej jest...
- powiedział nam Jarosław Polań
czyn, który od początku wakacji
regularnie przyjeżdża rowerem „na
żwirownię''.
Może na tej głównej plaży nie jest
za czysto, ale nie trzeba przecież siedzieć tylko w tym miejscu. Dobrze,
że w ogóle coś takiego jest niedaleko Łowicza. Ja i kilku moich znajomych tutaj spędzimy, jak będzie pogoda, większą część wakacji. Nie
stać nas na wyjazd i to jest dla nas
jedyna alternatywa w stosunku do
spędzania lata w mieście pomiędzy
blokami. Wolę już być tutaj niż siedzieć w domu, albo włóczyć się wieczorami po knajpach z nudów - opowiada Marta Brzózka z osiedla Bratkowice w Łowiczu.
ie wszystkim jednak odpowiada to miejsce i narzekają głów
nie na wszechobecne na plaży
i w okolicznym lesie śmieci. Przyjechałam tu pierwszy raz w tym roku
i chyba już ostatni raz. Wszędzie są
śmieci i trzeba odsuwać plastykowe
butelki po napojach, żeby rozłożyć
koc, czy materac. Przecież tutaj nikt
od początku sezonu nie sprzątał„. dziwiła się Maria, która przyjechała z dziećmi samochodem. Istotnie
na plaży nikt nie sprząta - należy
pamiętać, że jest to dzikie kąpieli
sko i nie ma tam zatrudnionych „ludzi do sprzątania". Śmieci pozostawione na plaży będą tam co najmniej przez cały sezon. Potem może
papiery i plastykowe butelki rozwieje wiatr.„ - stwierdził jeden z plażowiczów. Tylko, że nic rozsądniej
szego bliżej nie ma i dlatego ci ludzie, którzy tutaj są muszą się z tym
pogodzić, albo przestać tu przyjeżdżać - dodał po chwili zastanowtema.
Gdyby to przejęła jakaś poważna
firma, to zaraz pe wnie w ciągu roku
powstałby tutaj ośrodek wypoczynko1'1'.)1. domki do 1'1'.)1najęcia i pole namiotowe dla młodzieży. Przecież to
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jestpiękny teren. "ffystarczy go ogrodzić i pilnować, a będzie czysto i porządnie. W innych krajach takie rzeczy wykorzystywane są w każdym
z możliwych miejsc. Tutaj natomiast
jest wolna amerykanka i co się dzieje wieczorem to lepiej nawet nie myśleć„. - powiedział inny plażowicz.
a zachowanie się niektórych
plażowiczów narzelCają również mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz inni stali bywalcy
okolic żwirowiska.
Przyjechaliśmy kiedyś sobie ze
znajomym na nocne wędkowanie,
ale baliśmy się podejść do jeziora,
bo tam bawiła się rozwydrzona banda małolatów. Chłopaki po 17 - 18
lat, dobrze zbudowani i wszyscy
kompletnie pijani. Było ich tam chyba ze dwudziestu. Jedni pili coś na
plaży, inni kąpali się na golasa i tylko czekaliśmy, który z nich nie wypłynie na wierzch. Z wędkowania nic
nie wyszło i najedliśmy się strachu,
że mogą przyjść i nas obić. Z pijanymi młodymi ludźmi nigdy nic nie
wiadomo - powiedział na 45-letni
wędkarz z osiedla Bratkowice.
Gdyby nie te śmieci, to byłoby
wszystko w porządku, ale i tak nie
jest bardzo źle. Jak leżą butelki, to
głównie plastykowe i można spokojnie gołą nogą chodzić po plaży, bez
obawy, że wejdzie jakieś szkło
w nogę. Każdy kto zobaczy jakieś
szkło to wyrzuca daleko w trawę,
bo ma świadomość, że samemu
może w nie niedługo wdepnąć. Ze
śmieciami jest inaczej - widać nie
wszystkich rażą. Taka jest kultura
w społeczeństwie i nic się w taki.eh
miejscach na to nie poradzi. Ludzie
.przyzwyczaili się za.stawiać po sobie
śmieci na plaży. Jak są osoby do
sprzątania tego, na drugi dzień nic
nie widać, a tutaj to leżą śmieci od
początku sezonu letniego - tłumaczył
Janusz Podwójci.
Najmłodsi bywalcy dzikiego ką
pieliska w pobliżu Guźni nieco inaczej podchodzą do całej sprawy
i często nie zwracają uwagi na mankamenty dzikiego kąpieliska.
Woda jest wspaniała i dlatego
·przyjeżdżam tutaj codzien~ie. W taki
upal nie wykąpać się kilka razy
w ciągu dnia to byłaby porażka.
Przyjeżdżamy z kolegami, którzy nie
pojechali jeszcze na wakacje, albo
w ogóle niejadą, bo rodzice nie mają
pieniędzy. Śmieci nam nie przeszkadzają. Nie leżymy na plaży, tylko
prawie cały czasjesteśmy w wodzie.
Jedno co jest tutaj potrzebne to jakieś sklepiki z napojami i czymś tanim do jedzenia. Szkoda, że czegoś
takiego tutaj nie ma ... - powiedział
Marek Korneluk z osiedla Dąbrow
skiego w Łowiczu .
Jest spoko i przynajmniej woda
jest czysta, a nie tak jak nad zalewem. Tam już nawet Sanepid zabronił kąpieli ze względu na zanieczyszczenie wody. Tutaj jest spoko„. - zachwala Paweł, także z os. Dąbrow
(mak)
skiego.
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CNA GINEKOLOGA

CZE
ylko kobiety w ciąży, z bólami lub
krwawieniem mają szansę na to,
by w Poradni „K" przy ul. Kaliskiej
zostać przyjęte „od ręki". W pozostałych przypadkach pacjentki na wizytę
u ginekologa muszą oczekiwać dwa lub
trzy dni. Nie to jednak zbulwersowało
najbardziej pacjentkę tej poradni, która
w minionym tygodniu przyszła do
naszej redakcji podzielić się z nami swoimi uwagami na temat funkcjonowania tejże placówki, nota bene jedynej w Łowiczu Poradni „K", która ma podpisaną
umowę z Łódzką Regionalną Kasą Chorych.
Poszłam zarejestrować się do leka-

p

K

oradniatajestagendąwstrukturach

ZOZ i prowadzi działalność pacjentów ubezpieczonych w Łódzkiej
Regionalnej Kasie Chorych. Ilość świad
czeń,jakie mogą być wykonane w tejże
poradni, zawarta jest w kontrakcie podpisanym przez ZOZ z KCH. Ta ostatnia płaci tylko i wyłącznie za świad
czenia zakontraktowane. Dla przykła
du w ubiegłym roku Łowicki ZOZ musiał we własnym zakresie ponieść koszt
85 tys. zł, z przekroczenie ilość zakontraktowanych świadczeń. W pierwszym półroczu tego roku koszt ten wyniósł 26 tys. zł.
tym półroczu miesięczny limit
porad udzielanych przez poradrza, na drzwiach poradni wywieszona
jest informacja, że przyjmuje ona pa- nię „K" na Kaliskiej to 541 świadcze
cjentki w godzinach od 7.30 do 15.30. nia. W kontrakcie, który podpisaliśmy

my, by w Bolimowie powstała szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów mniej zdolnych, czyli zawodówka. Jednocześnie chcemy dać tej młodzieży mozliwość uzyskania matury w liceum uzupełniającym.
W tej chwili zastanawiamy sięjeszcze tylko nad profilem nol1)'ch placówek. Na
pewno będzie on związany z dotychczasoHl)!m profilem liceum ekonomicznego -

w

Tym czasem pani, która zajmuje się z Kasą c;horych, zobowiązuje nas ona
rejestracją powiedziała, że moge zostać do racjonalnego gospodarowania tymprzyjęta dopiero za dwa dni, przy czym że limitem, co w praktyce oznacza, że
tylko do godziny 12.30 - opowiadała. - koszt świadczeń ponadlimitowych bę
Jej zdaniem powinny być wyznaczone dziemy mµsieli pokryć z własnej kieszedni, w których lekarz przyjmuje także ni. Działając zgodnie z tymi zapisami
po południu. Nasza rozmówczyni nie w Poradni „K" dziennie możemy przymoże zrozumieć dlaczego poradnia jąć tylko określonq)iczbę pacjentek, czyw rzeczywistości pracuje w tak bardzo ./i średnio 25 osób - wyjaśniła w roz-

Plany reorganizatji
ekonomika
oncepcja reorganizacji Liceum Ekonomicznego w Bolimowie zgodna
z założeniami drugiego etapu reformy oświaty czeka na uchwalenie
przez radę powiatu skierniewickiego.
Jak poinformowała nas Jadwiga Winciorek, dyrektorka powiatowego wydziału oświaty, koncepcja ta zakłada nie
tylko zmianę liceum ekonomicznego
w trzyletnie liceum profilowane, ale
również powstanie dwóch dodatkowych szkół. Powiat planuje zorganizowanie dwuletniej szkoły zawodowej
oraz dwu i półletniego liceum uzupeł
niającego na podbudowie tej szkoły.
Nowe placówki miałyby zacząć funkcjonować we wrześniu 2002 roku. Chce-

Na poradę w Poradni „K" w Łowiczu
l'_liektóre pacjentki muszą czekać Iii/ka dni

T

Bolimów

powiedziała

w rozmowie z nami dyrek(ljs)
tor Jadwiga Winciorek.

Gmina Zduny

Jesienią koleine
Każda
każda

pacjentka może wyciągnąć swoją kartę w Poradni "K~ ale nie
zostanie od razu przyjęta przez lekarza.

okrojonych godzinach, przez co jest mowie z nami dyrektorka ZOZ. Nie- miastowej pomocy, nie zostanie zapisawykorzystany limit porad w którymś na do lekarza w Poradni „K", ale bę
mało dostępna dla pacjentek.
Tego dnia, kiedy poszłam się zareje- miesiącu może być przełożony na mie- dzie wynikać to tylko i wyłącznie z wyczerpania limitu - odpowiada na zastrować akurat miałam dzień wolny siąc następny.
Niestety zasada ta działa również rzuty zirytowanej pacjentki dyrektorw pracy. Zwalnianie się z pracy, aby
przyjść do lekarza to już dla mnie po- w drugą stronę. Jeżeli w którymś mie- ka ZOZ.
d początku tego roku w Poradni „K"
ważne utrudnienie. Teraz czasy są ta- siący porad zostało udzielonych więcej
przy Kaliskiej obserwuje się
lekarz
miesiącu
następnym
w
kie, że pracodawcy źle patrzą na jakie- niż 541,
ko/wiek zwalniania się. Po szesnastej będzie mógł przyjąć mniej pacjentek. znacznie większe zainteresowanie panatomiast pozostaje mi tylko skorzysta- Dla przykładu w minioną środę, 18 lip- cjentek, niż to było poprzednio. Głów
nie z prywatnego gabinetu, a to prze- ca, poradnia przyjęła 38 pacjentek, ną przyczyną takiego stanu rzeczy jest
cież kosztuje - powiedziała w rozmo- z czego 1O stanowiły kobiety ciężarne fakt, że poradnia ta jest jedyną w Ło
lub wymagające natychmiastowej wiczu tego typu placówką, w której
wie z nami.
O wyjaśnienia w tej sprawie popro- pomocy. Limit został więc przekroczo- można leczyć się za darmo. Jeszcze
siliśmy Janinę Kłos Kaźmierczak dy- ny o 13 osób. Być może, że zdarzy się w ubiegłym roku umowę z kasą chorektor łowickiego ZOZ-u, któremu pod- dzień, w którym nawet na godzinę 8.15 rych na tego typu usługi miała jedna z
żadna pacjentka nie wymagająca natych- prywatnych łowickich przychodni - Ars
lega Poradnia „K" przy ul. Kaliskiej.

O

Medica. Na Kaliskiej chcą się leczyć
także kobiety wiejskie, które nie mają
takiej możliwości w swoich ośrodkach.
Ale i na to Kasa Chorych przewidziała
rozwiązanie . Zaleca, by tworzyć listy
oczekujących, co też robi się w Poradni
„K" przy Kaliskiej.
Aby lekarz, czy położna mógł podjąć
o tym, którą wizytę można od/ożyć na inny termin, potrzebne jest ogromne l1)'CZUcie i doświadczenie medyczne. Zanim, któraś pacjentka zostanie zapisana
na wizytę za kilka dni, najpierw przeprowadza się z nią rozmowę lub pobieżną
ocenę stanu jej zdrowia - mówi dyrektor
decyzję

Kłos

- Kaźmierczak.
C§s)

remonty dróg

N

a 30 sierpnia wyznaczono termin
przetargu, w którym wyłoniony
zostanie wykonawca remontu kolejnych po Bogorii Górnej i Retkach,
trzech odcinków dróg na terenie Gminy
Zduny. Prace, obejmujące korytowanie,
ułożenie podbudowy z tłuczn·ia oraz
wykonanie złożonej z dwóch warst
masy bitumicznej nawierzchni, planuje
się przeprowadzić we wsiach: Złaków
Nowy, na odcinku 1200 m., Jackowice
- Rząśno III na odcinku 830 m. i we wsi
Maurzyce na odcinku 600 m.
Wykonanie robót zaplanowane jest na
miesiące wrzesień, październik. Ruszą one
z zakończeniem większości prac polowych, tak by nie kolidowały z ich przebiegiem. Łączny koszt robót przewyż(tb)
szyna pewno 200 tys. zł.

„FERROXCUBE POLSKA" Sp. z o.o.

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
Największy

producent rdzeni magnetycznych z siedzibą w Skierniewicach
poszukuje pracowników na stanowiska w dziale

TECHNOLOGII I ROZWOJU (KOD TR)
Osoby zatrudnione b9dą odpowledzlalne za zapewnienie prawidłowości procesu
technologicznego w obszarze rozwoju produktu w zakresie kontroli surowców do produkcji

ZAPRASZA!
To

V830-20-91
~~~

Poszukuiemy kilku pracowników, więc.ieśli:
• masz wykształcenie wyższe techniczne
(inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, ceramika, chemia)
• masz wiedzę z zakresu produkcji, właściwości i zastosowań rdzeni magnetycznych
• komunikujesz się w języku angielskim
• potrafisz obsługiwać komputer
•jesteś dyspozycyjna (-y)
•jesteś zainteresowana (-y) pracą w dynamicznym zespole dla międzynarodowej firmy,

jak najszybciej
na adres:

Powstańców

j.ł

....

s:

•••

~OO- Łowicz,

ul. Zgoda 16

do nas

swoją aplikację

(CV, list motywacyjny, fotografię)

"FERROXCUBE Polska" Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice
(Dział Personalny); fax (046) 834-00-35
.

~~~~

~

prześlij

Prosimy o dopisanie kodu stanowiska i zamieszczenie klauzuli:

nWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997

o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883Y.
'
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Józef Kankiewicz swoją przygodę z pszczołami zaczynał jako kilkunastoletni chłopiec
od budowania domku dla trzmieli. Dzisiaj ma trzy pasieki i ponad 120 pszczelich rodzin.
'

eśliby ktoś mi powiedział, że nał sobie w końcu przychylność
można być dobrym lekarzem pszczelarza, który zaproponował
czy księdzenl, a nie mieć do tego mu, by przygotował ul, to dostazamiłowania, to uwierzę, ale w to,
nie ,,roja". Bylem zachwycony taką
że można być dobrym pszczela- propozycją, samodzielnie przygorzem - nie uwierzę - twierdzi Jó- towałem ul i nie moglem się dozef Kankiewicz, pszczelarz z Bie- czekać kiedy dostanę „ roja ". Pan
law. Zaczynał jako dziecko od jed- Wójcikprzygotował do mojego ula
nego ula, dziś ma ponad 120 ro- sześć ramek z czerwiem i pszczodzin i zmartwienie, kto po nim łami . I tak otrzymałem „ roja",
przejmie pasieki. Kiedyś lokowa- czyli pierwszą swoją pszczelą rołem nadzieje w synu, pokierowa- dzinę - opowiada.
łem go nawet do technikum pszW 1939 roku miał już cztery
czelarskiego, które oczywiście rodziny, w parę lat doszedł nawet
ukończył, jednak zacięcia pszcze- do 16 rodzin, jednak ostatecznie
larskiego nie przejawiał. Teraz po okupacji zostało mu 6. Stopprowadzi swój interes i obiecuje niowo doszedł do 50-60 rodzin
mi, że pszczołami zaopiekuje się, i na tym poziomie jego pasieka
jak będzie na emeryturze. Ale jak utrzymywała się przez dłuższy
to będzie? Jestem pełen obaw, je- czas. Kupował ule starsze, róż
stemjuż osobą starszą i coraz trud- nych rodzajów, częściowo wykoniejjest mipodołać wszystkim obo- nywał je też sam. Z początkiem
wiązkom. A likwidować - żal - lat sześćdziesiątych, kiedy namó-

J

mówi pan Kankiewicz.
Już w wieku dziecięcym wiedział, że pszczoły to jego pasja.
Gdy był chłopcem interesował się
trzmielami i lepił dla nich z gliny
„ule". W 1936 roku do Soboty, rodzinnej miejscowości pana Kankiewicza, Ignacy Wójcik, pszczelarz z Wiskienicy, przywiózł
12 rodzin pszczelich. Killrunastoletni Józef podpatrywał pracę
pszczelarza i życie pszczół w pasiece i choć właściciel nie raz ze
względu na bezpieczeństwo zabraniał mu tam przychodzić, ten
jednak nie zrażał się ani ostrzeże
niami, ani nawet sam:Ymi ukąsze
niami. Swoją wytrwałością zjed-

wił

syna na technikum pszczelarskie, zaczął powiększać swoją
pasiekę z myślą o następcy. Hodował pszczołę krajową, carnicę,
kaukaską,

no i krzyżówki.

Uwaga, iywy towar
Przeważnie matki rodzin na potrzeby swoich pasiek wychowywał sam, ale nierzadko zamawiał
matki reprodukcyjne z profesjonalnych hodowli. Transport matki odbywał się drogą pocztową.
Przesyłano ją w specjalnie oznakowanym - UWAGA ŻYWY
TOWAR- pudełeczku. Pudełecz
ko musiało być odpowiednio przystosowane, tak, by transportowa-

na

pszczoła miała zapewnioną

bezpieczną i w miarę wygodną
podróż.

trza dla lokatorek pudełeczka, czyli
matki pszczelej i ośmiu pszczół,
które opiekują się matką podczas
podróży oraz pożywienie - bardzo gęsty miód.
' Jeden ze swoich pszczelich rojów zdobył w sposób bardzo nietypowy. Któregoś wieczoru, latem 1958 roku, wracał z Łowicza
motorowerem i na parę kilometrów przed Bielawami zauważył
przyczepiony do rosnącego przy
drodze drzewa owocowego pszczeli rój. Były to piękne żółciutkie

kanadyjki, nie moglem się powprzed takim kąskiem.

strzymać

Zdjąłem koszulę, wdrapałem się

na drzewo i zapakowałem do niej
Tak
mnie to ::ajęlo, że nawet nie zauważyłem jak zatrzymał się przejeżdżający tamtędy autobus i wszyscy pasażerowie mnie obserwują.
Czy się nie balem? - Raczej nie,
dobry pszczelarz wie, kiedy pszczoła niejest groźna. Jeżeli niejest
czymś rozdrażniona, to dla każ
dego, kto się będzie spokojnie zachowywał, jest bezpieczna. Gdy są
„złe "potrafią atakować z premedytacją - opowiada.
szykujący sięjuż do odlotu rój.

Ksiądz kazał oddać
Zdobyczny rój umieścił w wolnym ulu jednej ze swoich pasiek.
Pszczoły zagospodarowały się

tam i przezimowały. Jednak wio-

Siena
Palio
Brava
Marea

Seicento
Uno
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Obudowa oczywiście

musiała zapewniać dopływ powie-

2002 r.
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prawdę wa

sną ktoś rój ukradł. Było to dla
mnie bardzo bolesne zdarzenie.
Wolałbym stracić pięć innych niż
ten, który zdobyłem z takim trudem. Gdy po kilku miesiącach,
w ostatnich dniach czerwca poszedłem do pasieki, usłyszałem bzyczenie w okradzionym ulu i zobaczyłem, jak wychodzą z niego żół
te pszczoły, moje zdziwienie było
ogromne. W ulu była jedna ramka. Nie mogłem zrozumieć skąd
się tam wzięły, przecież nie było
możliwości, by wróciły same. Na
wyjaśnienie sytuacji nie musiałem
długo czekać, otóż pewnego wieczoru przyłapałem znajomego
chłopca jak obserwuje ul z żółtymi
pszczołami. Przepytałem go dokładnie i okazało się, że to on na
polecenie swojego dziadka ukradł
mojepszczoły i -jak twierdzi - podrzucił do mojego ula jedną ramkę
z powrotem, ponieważ podczas
odpustowej spowiedzi na święto
Piotra i Pawła ksiądz kazał mu
oddać to, co skradł - opowiada
z uśmiechem Józef Kankiewicz.
Niestety nie cieszył się on dłu
go z odzyskanych pszczół. Okazało się, że musiały być przechowywane w złych warunkach
i zostały zainfekowane grzybicą,
dlatego, by uchronić resztę pasieki, należało je zlikwidować.
Swój pszczeli dobytek pan
Kankiewicz ulokował w trzech
miejscowościach: Mrodze (w środ
ku lasu), Sobocie (łąki, las) i Bogorii (park lipowy, pola). Bogoria
była to prawdziwa oaza dla moich
pszczół. Był tam wspaniały park,
w którym raslo kilkadziesiąt lip,
wkoło mnóstwo rzepi1k:u i czerwonej koniczyny. Trzymałem tam pszczoły kaukaskie, ponieważ mają
one długie aparaty do pobierania
nektaru, tzw. trąbki i są doskonale przystosowane do pobierania
nektaru z koniczyny czerwonej,
która ma głęboko osadzone nektarniki. Trąbko u pszczoły krajowej ma długość 5,4 - 6,5 mm,
a u pszczoły kaukaskiej od 6, 7 do
7,4 mm - wyjaśnia JózefKankiewtcz.

Coraz trudniei
o dobre uprawy
Teraz warunki są znacznie
mniej atrakcyjne, uprawy rzepaku prawie zupełnie zniknęły, to
samo z koniczyną czerwoną, która uprawiana była przedewszystkim jako pokarm dla koni - dodaje. Jak mówi pszczelarz, teraz coraz trudniej znaleźć dobre miejsce
dla pasieki, a trzeba zaznaczyć,
że przede wszystkim od jej umiejscowienia zależy jakość miodu.
Pasieka przy drodze dziwi go najbardziej i jak podkreśla, nie chciał
by kosztować miodu z takiej pasieki. Nie wyklucza on również
sytuacji, kiedy pszczelarze będą
zmuszeni posiłkować się uprawami rośliny miododajnej zw. facelią. Facelia to roślina pastewna,
jednak hodowcy zwierząt mają
z niej pożytek do czasu, kiedy nie
zakwitnie, po zakwitnięciu nie jest
już dobra na paszę. Natomiast

Józef Kankiewicz w swojej pasiece w Sobocie.
pszczoły mogą

z niej korzystać mam więcej miodu z malin - śmie
tylko wtedy, kiedy kwitnie. Nasz je się pan Kankiewicz.
rozmówca na swojej działce w poNasz rozmówca zapewnia, żt
bliżu jednej z pasiek ma niewiel- bardzo trudno jest „odebrać" jed·
kie poletko z uprawą facelii.
norodny miód. Podobno kiedyi
Oczywiście na jakość miodu ma było to łatwiejsze, bo każda rośli
również wpływ szereg innych na miała wyznaczony na kwitnię·
czynników, np. pogoda. Kwiecień cie czas, np. z pasieki w Bogori.
tego roku zapowiadał bardzo dob- nie było problemu z miodem lipory rok dla pszczelarzy. ale zimno wym, dziś najczęściej kwitni
i deszcze sprawiły, że będzie to je- wszystkie rośliny na raz. Pierwden z gorszych - twierdzi pan szy miód w pasiekach pana KanJózef. Jego zdaniem najlepszym ki ewicza to wynik kwitnięcii
miodem pod względem leczni- drzew owocowych, mniszka i rze·
czym (uodparniającym oraz sto- paku, potem akacji i lip, poterr
sowanym na przeziębienia) jest wszystkich kwiatów łąkowycł
miód wielokwiatowy z tzw. dzi- i poszycia leśnego.
Józef Kankiewicz wie o pszkich łąk oraz poszycia leśnego, natomiast pod względem smako- czołach chyba wszystko. Uwiel·
wym najbardziej odpowiada mu bia swoją pracę, a każdą wolni
miód lipowy. Miodem wielokwia- chwilę, czyli czas, w którym nif
towym nazywany jest często pracuje przy pszczołach, wyko·
miód mieszany, czyli taki, który rzystuje na pogłębianie wiedz)
powstaje z nektaru kwiatów róż w tym kierunku. Prenumerujf
nych roślin, np. rzepaku, dzikich wszystkie fachowe czasopismi
roślin, kwiatów drzew, tymcza- i poradniki pszczelarskie, wy·
sem prawo do takiej nazwy ma chwytuje audycje radiowe i tele·
jedynie miód wyprodukowany wizyjne poruszające tematy zwią
zane z tym zagadnieniem. Najwię
z nektaru roślin łąkowych.
cej pracy przy pasiece jest wio·
sną i jesienią, należy wtedy robić
częste przeglądy, by szybko wy·
chwytywać ewentualne zagroże·
Przypisując szczególne walory nia. Jeszcze kilka lat temu space·
smakowe miodowi lipowemu, pan rował od ula do ula z zeszyterr
Kankiewicz zaznacza, że jest to i opisywał sytuację w każdym
jego subiektywna ocena. Pewne- z nich, od kilku lat korzysta z dykgo roku, jesienią, kiedy we wszyst- tafonu, który ma w kieszeni far·
kich ulach już był spokój, jedna tucha, podaje do dyktafonu sytu·
rodzina w najlepsze produkowała ację w ulach i dopiero w domu wpi·
miód. Dziwiło to bardzo właści suje notatki do specjalnego zeszy·
ciela, który pomyślał, że może tu. Znacznie usprawnia to pracę
podkradają miód z innych uli, albo ponieważ w ubraniu ochronnyrr
pasiek i postanowił je wyśledzić. ręczne zapisywanie to spory kło
Okazało się, że czerpią z odrzu- pot.
canego przez przetwórnię w SoPrzeglądanie pasif<ki sprawi~
bocie soku z malin. Rozdałem ten mi ogromną przyjemność, jednaJ.

Kaidemu smakuie
co innego

miód znajomym ostrzegając, że
jest to produkt niepełnowartościo
wy, zrobiony właściwie z cukru,
a on tak im zasmakował, że pytali
jeszcze przez długi czas, czy nie

siły już

nie takie. Mam 150 ul,

i skończone 80 lat, ale póki star·
czy mi'sil, będępracowal - zapewnia Józef Kankiewicz.
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SAMOCHODOWE
Komis kupi samochody powypad·
kowe oraz całe • gotówka.
Tel. 0602-705-876.
Kupię

Cinquecento, Uno, Poloneza
- do 10.000 zł. Tel. 0602-705-876.

Polonez 1500, 1980 rok, stan dobry sprzedam. Tel. 046/838-71-81.

Trabant 1982 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-55-32 po 20.00.

Ford Escort 1,4 1991 rok.
Humin 14, tel. 0602-537-628.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-59-61.

Sprzedam garaż murowany. Łowicz, ul. Kaliska. Tel. 046/830-32-22, 0606-381-643.

Favorit 135 L, 1993 rok, 34 tys. stan bardzo dobry. Tel. 046/837-56-76.

Peugeot J5 1985 r, 2,50, 8.500 zł, stan
bardzo dobry - sprzedam. ,
Tel. 837-08-48, 0604-555-753.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-71-50.

Cinquecento 700, 1993 rok,
dam. Tel. 046/830-31-06.

biały

- sprze-

Audi IOO 2,0, benzyna + gaz - sprzedam.
AUTO POWYPADKOWE, USZKODZO· Tel. 0502-394-679.
NE, ~NISZCZONE, EWENTUALNIE BMW 525 i, 24V, 1994 rok, diamentowy
CZĘSCIOWO SPALONE · PILNIE KU· czarny metalic, bardzo bogate wyposaże
PIĘ. PŁATNE GOTÓWKĄ.
nie, zadbany - sprzedam.
TEL. 0604-412-810.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.
AUTA POWYPADKOWE· KUPIĘ.
Fiat Ducato 2,5 TOI, Maxi, 1994 rok,
TEL. 0602-157 ·399.
biały - sprzedam.
Ford Sierra 1,8 diesel, rok 1991, silnik po
kapitalnym remoncie - sprzedam.
Tel. 0503-041-165.
Sprzedam przyczepę kempingową, w dobrym stanic. Tel. 046/837-55-90.

Polonez 1500, 1987 rok.
Kocierzew Północny 12.

Polonez diesel 1,9, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0604-237-423.

Skuter Piaggio Zip, 50 cm, 7500 km, rok
1999, 3300 zł, automat, rozrusznik sprzedam. Tel. 0602-192~463.

Ford Sierra 2.0 DOHC, rok 1992, automat, pilnie sprzedam. Tel. 0501-836-550.

Fiat Punto 50 Sx 1997 rok, bardzo mały
przebieg, garażowany - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-39-52, 830-00-95.

Łada Samara 1992 rok - pilnie sprzedam

Mazda 1,8, 1996 rok, granatowa perła.
Tel. 0606-66-15- 49 .

Sprzedam przyczepi( kempingową ECCLES
EUROPA 455 JCVM, długość 5,5 m. sypiałnia, jadalnia, kuchnia, toaleta, lodówka, ogrzewanie elektryczno - gazowe, hamulce najazdowy, sprowadzona ze Szwecji. Tel. 0605-342409, 046/838-44-91 wieczorem.
Peugeot 305, 1983 rok, sprawny technicznie. Tel. 046/831-83-73 wieczorem.

l 26p, EL, rok 1994, czerwony - sprzedam. Tel. 046/838-82-24.
Opel Kadett 1,3, 1988 rok, czerwony meta· lik, szyberdach, pełna dokumentacja - sprzedam. Tel. 046/839-63-92 Bobrowniki 232.
Toyota Carina E 2.0 D, rok 1992 - sprzedam. Tel. 046/838-79-34.
Opel Kadett, 1984 rok, stan dobry - sprzedam. Zielkowice 211, tel. 0606-661-851.
Ford Escort, 1,8 D, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-16-21.
Skoda Favorit, 1992 rok, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 046/837-09-43.
Opel Kadett 1,8 +gaz, 199! rok, g500 zł
- sprzc d am. Tc I. 046/831 -85 - 48 .
Ford Sierra, 2,3 D combi, 1989 rok, 6500
zł - sprzedam. Tel. 046/831-85-48,
0601-204-034.
Wartburg, 1987 rok, 1000 zł_ sprzedam.
Tel. 046/83 l-85-48.
Toyota Corolla 1,8 D, 1991 rok, 13500
zł _ sprzedam. Tel. 046/831-83-01.
Fiat Uno I ,O, 1994 rok, 9200 zł _ sprzcdam. Tel. 046/831-83-01.
Ford Escort 1,4, 1991 rok, I 0500
sprzedam. Tel. 046/831-83-01.

zł

-

Hyunday Lantra 1,6 16V, 1992 rok, 11000
zł - sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.
Nowo otwarty komis samochodo-wy zaprasza potencjalnych klientów do współ
pracy. Fachowa obsługa. Raty na miejscu.
Łowicz, ul. Łódzka I 08,
tel. 046/837-26-74, 0609-244-34 7.
Żuk A-13, po remoncie - sprzedam.

Tel. 0501-851-747.
Sprzedam

motorynkę.

Tel. 046/837-59-69.

samochód za małe pieniądze Polonez 1500, rok 1989 oraz przyczepa Camping składana, nadająca się do malej gastronomi i. Tel. 046/837-74-82.
Duży

lub zamienię Żuk, Nasa.
Bcdnary _Kolonia 51, tel. 0501-373-043.

MERCEDESĄ NA CHODZIE 4060, LUB
NA CZĘŚCI - SPRZEDAM.
ZDUNY 101, KOŁO STRAŻY.

l 26p 1984 rok - sprzedam.
Bełchów

39, tel. 046/839-65-24.

Fiat 126p, rok 1991, cena IOOO zł - sprzcdam. Tel. 0602-491-984.
Daewoo Tico SX, 1999 rok, przebieg 2
800 km, garażowany. Tel. 0606-381-643.
Sprzedam motorower Romet Kadet.
Tel. 046/830-31-93.

Avia A-3 I, rok I 988, stan dobry - sprzedam. Tel. 046/838-47-56.

Sprzedam Żuk, rok 1985, stan dobry.
Tel. 046/837-47-57.

Star 200, rok 1990 - sprzedam.
Tel. 046/838-91-28.

Escort 1,3, 1997 rok. Tel. 046/839-63-33.
Polonez 1989 rok + gaz - sprzedam.
Tel. 0606-624-424.

Cinquecento 700, rok XI 1997 - sprzedam. Tel. 046/838-25-33, 0606-506-600.

Mercedes 307D, podwyższony, stan dobry - sprzedam. Tel. 0608-087-238.
Polonez Atu 1,6, GL!, alufelgi, blokada
skrzyni, kolor wiśniowy, rok 1996, gaz sprzedam. Zawady 1O.
Fiat I 26p, rok 1988 - sprzedam.
Tel. 046/837-53-84.

Renault Clio, rok 1992 - sprzedam.
Tel. 046/838-16-63.

Fiat 126 p, 1981 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-65-42.

Daf, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0604-3 54-3~9.

126 p, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 838-61-96 .

Żuk A0-6B, 1990 rok + skrzynia ładun-

VW Wcnko, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 837-71-50.
Seicento, 1998 rok - sprzedam.
·
Tel 046/838 87 46
- - ·
·
Fiat I26p 1989 rok - niedrogo sprzedam.
Tel. 046/837-45-46.
Renault Safrane 2,1 Tdi, wersja Alizc, 1996
rok, zielona perła - sprzedam lub zamienię
na wana lub busa. Tel. 046/837-45-70.

Brava, rok I 996 - sprzedam.
Tel. 046/83 8-12-97.

Audi 80, rok 1991, cena 16.000
stalacją gazową - sprzedam.
Tel. 046/837-94-2 I.

Peugeot 205 I ,O, 1992 - sprzedam.
Tel. 0607-526-083.

Renault 19 l 8-16V ( 150 KM), 1992 rok,
bogate wyposażenie, stan idealny - sprzedam pilnie z powodu wyjazdu cena 13.500
zł. Tel. 046/837-51-78 lub 0602-839-773.

'
Opel Askon 1,6 D, I 983 rok.
Tel. 046/837-00-68.

Tanio sprzedam przód, tYł -zderzaki Escort,
Fiesta, Punto, CC, 133, Polo. Scat i pokrywy przód, Mondeo, Punto, Astra, Fiesta,
Escort, Toyota. Tel. 046/839-10-24.

Cinqucccnto 900, XII, 1993 rok, przebieg
60 tys. Tel. 046/838-79-92.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 13
ha w jednym kawałku + budynki gospodarcze + budynek mieszkalny, c.o., woda.
Tel. 0607-883-548.

Wartburg - sprzedam. Tel. 046/838-64-48.

~przcdam

Fiat 126 p, 1980 rok - sprzedam.
Tel. 838-77-96.

Volksvagcn Passat 1,8 benzyna combi, rok
1997 - sprzedam. Tel. 837-02-62 po 19.00.

Skoda Favorit 1991 rok.
Tel. 046/838-48-53.

I 26p 1989 rok - sprzedam. Placcncja 1.

Ford Escort Ghia 1,6 16V Zetce, rok 1995,
przebieg 60.000, udokumentowany, srcbrno-błc;kitny metalik, pełne wyposażenie,
cena 21500 zł do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 046/83 7-43-14.

Sprzedam M 4, 60 m', 3 pil(tro, os. Bratkowice, cena 1.350 złlm'.
Tel. 046/837-75-93 wieczorem.

Sprzedam gospodarstwo rolne, pow. 6 ha.
Boczki, tel. 046/838-64-48.

Polonez Caro 1,4, 1996 rok, stan bardzo
dobry. Tel. 046/839-63-72.

Fiat Uno 1,4, rok XII 1996, kolor szary
metalik, przebieg 63.000 km - sprzedam.
Placcncja 18.

Peugeot 309; 1,6, rok 1988, wiclopunkt,
stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/863-10-33, Sochaczew.

CZ Jawa 350 - sprzedam.
Tel. 046/837-32-44.

Nowy Polonez - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-35-39.

Opel Kadett I ,6i, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0502-232-445.
Opel Vectra 1,8, rok 1999, przebieg 18
tysięcy km - sprzedam.
Tel. 83 7-50-60, 0608-677-348.

Sprzedam M-4 na os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-59-33 po 20.00.

Polonez 1500, rok 1989 - sprzedam.
Tel. 046/838-66-21.

Skoda 120, rok 1986 - sprzedam.
Tel. 0609-171-672.

OGARA 200 - stan bardzo dobry. Tel. 046/838-72-69.
zł,

z in-

126p, rok 1998, kolor zielony, I właściciel
- sprzedam. Tel. 046/839-63-83 po 17 .OO.
Renault Clio 1,9 D, rok 1992/94, 5-dzwiowy, stan bdb - sprzedam. Tel. 046/837-6566 w godz. 8.00-15.00, 0606-73-51-79.
Matiz, rok XII 1999 - sprzedam.
49
5
Tel. 0 0l-I -0S 5 .
Poszukuję właściciela Poloneza PUB 7640.
Tel. 042/719-31-34.
Ford Escort 1,8 D, rok 1992 - sprzedam.
Tel. 046/838-16-21.
I 26p 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-81-84, 0604-212-720.
Fiat I26p, 1991 rok, stan dobry, spoilery
- sprzedam. Tel. 046/838-06-22 po 17.00.
Fiat I 26p, rok I 989, czerwony - sprzedam. Tel. 046/837-32-98.
Fiat l 25p, rok 1990 z silnikiem Poloneza, biały, stan bdb. Ul. Podrzcczna 18/3
126p 1990 rok - sprzedam.
tel. 0602-465-042.

Łowicz,

VW Passat I ,8, 1992/97 rok, benzyna +
gaz, stan idealny.
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.
Polonez Gli, 1995 rok.
Tel. 046/837-86-79.
Kawasaki GPZ 550 - sprzedam.
Tel. 046/837-15-40 po 18.00.

Fiat 126p, 1994 rok, auto alarm, odcięcie
zapłonu - sprzedam. Tel. 0606-523-143.
Polonez Caro, 1993/94 - sprzedam.
Tel. 024/277-96-74.
CC 700, 1995 rok -- pilnie sprzedam.
Tel. 0600-605-225.
Łada Samara, 1995 r, benzyna -gaz,

Cinquecento 704, 1995 - sprzedam.
Tel. 042/719-20-77, 0604-392-876.

samochodów używanych.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Kupno-sprzedaż

Skoda I05 rocznik 1987 - sprzedam.
Tel. 719-31-77 po godz. 18.00.
Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 042/719-56-35.
Ford Sierra 1,3, rok prod. 83, centralny
zamek, elektryczne szyby, alofclgi, alarm,
metalik, stan dobry, sprzedam lub zamieni(( na 126 p. Tel. 042/710-80-66.
Simson 1991, RS 09 Tel. 042/719-86-0 I.

nośnik narzędzi.

Polonez Caro, rok 1992/93, centralny zamck, hak - sprzedam. Tel. 0421719-63-41.
126 p, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-87-32.
Ford Focus 2,0 GHIA, bezwypadko·
wy, kupiony w salonie, pełne wyposażenie, przebieg 27.000 km.
Teł. 0604-299-805, 0421719-12-01.

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe,
holowanie. Łowicz, ul. Korczaka IO.
Tel. 0604-336-765.
Profesjonalne klejenie plastików, lakicrowanie mgtocykli. Łowicz, ul Korczaka IO.
tel. 0604-336-765.
Fiat CC 700, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-82-43, 0608-493-866.

GARAŻE

Sprzedam lub wynajml( dom z działką 2000
m2 przy trasie Łódź - Łowicz.
Tel. 046/838-90-60, 0607-824-537.
Mieszkanie 33,7 m2 na os.Kostka.
Tel. 046/830-21-22.
M-4, parter, środkowe, os. Konopnickiej
6/31. Tel. 046/837-46-67.
Sprzedam gospodarstwo rolne 16 ha, budynki murowane lub same budynki.
Tel. 046/838-77-65 w godz. 20.00-22.00,
do 30 lipca.
Gospodarstwo rolne 18,50 ha z budynkami. Tel. 046/838-11-13.
Odstąpię
żeniem.

sklep wielobranżowy z wyposaTel. 046/837-45-46.

Sprzedam mieszkanie 54 m'.
Tel. 046/83 7-45-46.
Mieszkanie 83 m2, parter ul. Bolimowska
1411 Sb. Tel. 046/83 7-84-22.
Sprzedam, wynajmę 3-pokojowc
rzyńskiego. Tel. 046/837-66-24.

os. Sta-

Sprzedam dom 120 m2 z działką 0,42 ha
oraz budynkiem gospodarczym 80 m2, niedaleko Łowicza.
Tel. 046/837-56-64 wieczorem.
Działkę budowlaną o pow. 2.200 m' z budynkiem gospodarczym i letniskowym
(woda, światło), ul. Warszawska.
Tel. 046/837-62-63.

Sprzedam dom w Arkadi. Tel. 0501-331-493.
Sprzedam działki( budowlaną 678 m2 w
Kiernozi przy ul.Krzywe Kolo.
Tel. 046/837-64-82.
Dom jednorodzinny, wolno stojący na
750 m2 - sprzedam.
Tel. 0604-051-594, 0604-61-35-38.
działce

Sprzedam działkę budowlaną 2000 m' Ło
wicz-Małszycc. Tel. 046/837-62-54.
Starzyń

Sprzedam lub zamienię działkę budowlaną
na mieszkanie z dopłatą.
Os. Mysłaków, tel. 0602-436-735.
Sprzedam działkę budowlaną z lasem niedaleko Łowicza. Tel. 837-78-26.
Sprzedam w centrum, 726 m budynek do
remontu. Tel. 046/837-83-89,
tel. kom. 0608-470-342.
Sprzedam dom na Górkach.
Tel. 838-20-79.
Własnościowe

w Sochaczewie M-2, 36 m',
wysoki parter, blisko dworca, telefon, bez
c.o. - sprzedam. Tel. 022/725-51-09.

Sprzedam mieszkanie, II piętro, 75 m2,
ul. Bolimowska.
Tel. 0501-243-176, 046/83 7-64-42.
Sprzedam posesję, róg Bielawskiej i Nowego Rynku. Tel. 0601-332-896,
046/837-71-13.

Jawa 350 Twin Sport - sprzedam.
Tel. 046/837-15-40 po 18.00.

Sprzedam garaż, osiedle Bratkowice.
Tel. 046/837-52-53.

Fiat l 26p, rok 1984 - sprzedam.
Tel. 0607-267-211.

Sprzedam garaż, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-75-21, 0602-503-418.

Sprzedam działkę 1,32 ha. Plccka Dąbro
wa, przy trasie Poznań-Warszawa.
Tel. 0600-104-974.

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

Dom

Kadett 1,7, diesel, 1989 rok, składak.
Tel. 0692 - 105 -463.

Sprzedam garaż, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-75-12:

Sprzedam przyczepkę turystyczną - bagaTel. 0606-120-660.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/83 7-62-40.

campingową.

Tel. 0606-592-522

Sprzedam działkę 500 m' + dom drewniano-murowany + cegła.
Os. Górki, tel. 837-13-69.

Fiat Tipo 1,4, 1995 rok • sprzedam.
Tel. 0609-506-539.

Wypożycz<; przyczep<;
Tel. 0607-172-750.

Dąbrowskiego.

Renault Mcganc 1996 r. Tel. 0502-132-906.

Żuk,

Fiat Tempra 1,6 SX, 1992 rok, gaz - sprzedam tanio. Tel. 0604-109-234.

M-3 os.

6500 m2 placu z zabudowaniami gospodarczymi 1000 m2 w Łowiczu - sprzedam.
Tel. 046/837-69-22.

Sprzedam mieszkanie 34 m', os.
skiego. Tel. 046/837-48-79.

Polonez Truck 1,9, diesel, 1995-96 rok _ Garaż blaszany 3m x 5 m - tanio sprzedam. Tel. 046/837-12-14.
sprzedam. Tel. 046/837-03-32.

1979 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-37-58.

Sprzedam dom + garaż, działka 430 m',
ul. Chrobrego 42.
l
Tel. 046/837-48-60.
Łowicz

VW Golf 1,8, stan bardzo dobry, 1987/88.
Tel. 042/719-29-08.

kowa do Stara 200 - sprzedam.
Tcl. 046/838-36-16.

Fiat Punto, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 838-91-65 .

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Fiat I 26p, rok 1990 - sprzedam. •
Tel. 046/838-21-98.

Rover 216 GTi l 6V DOHC (I 30KM),
1994 rok, czarny, bogate wyposażenie.
Tel. 839-63-79.

Polonez 1,5, przejściówka 1990 rok sprzedam. Tel. 0603-32-43-9 I.

Star 200, 1988 rok, skrzyniowy, oplandckowany , wspomaganie kierownicy - sprzedam. Tel. 046/862-58-51, 0603-980-3,ł'I.

Sprzedam nowe czl(ści do silnika SW400,
tulejowany przód do Stara 200.
Tel. 046/861-13-30.

Scat Cordoba, rok 1998 - sprzedam.
Tel. 0606-62-67-80.

Polonez 1990 rok, w dobrym stanic - tanio. Tel. 0605-342-409,
046/838-44-91 wieczorem.

Fiat 126p ELX, rok 1999, cena do uzgodnicnia - sprzedam. Tel. 046/838-15-0 I po
18.00, 0502-401-837.

Renault, 1,4, 5-drzwiowy, 90 tys. przebieg, 1988 r. - sprzedam.
Jastrzębia 81, tct 837-18-51.

Fiat Uno Firc, listopad 1997 rok, 28 tys.
km, bordowy metalik, garażowany, alarm,
centralny zamek, immobilizer, koła zimowe. Tel. 0504-770-043.

Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

Motocykl Yamaha XJ 600S, J987 rok _ Opel Astra I 1,6, 1998 - sprzedam.
Tel. 0601-303-259,
sprzedam. Tel. 046/837-67-88.
046/837-35-80 (8.00-16.00).
Nissan Almera 1.4, 1999 r, przebieg 24 tys
l 26p 1994 rok - sprzedam. Tkaczcw 517.
- sprzedam. Tel. 046/837-37-64 po 20.00.
Fiat l 26p, 1991 rok - sprzedam.
Skoda I05 - tanio sprzedam.
Tel. 0604-113-404.
Tel. 0608-717-360.

Renault I I GTX, rok 1991 sprzedam lub
zamieni(( na mniejszy. Tel. 0606-138-059.

Scat Ibiza 1,5, 1990 rok, powypadkowy sprzedam. Tel. 0602-460-843.

Opel Astra 1,4, VII. 1998 rok, bordowy
metalic, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-58-35, 0602-264-112.

Każdy powypadkowy, uszkodzony,
zniszczony, osobowy, dostawczy •
Tarpan skrzyniowy, rok 1988, stan bardzo
pilnie kupię, gotówka.
dobry tanio sprzedam. Tel. 046/838-77-32.
Tel. 046/837-46-96, 0600-871-223.
Sprzedam Nys<; osobowo-ciężarową, rok l 26p 1996 rok - sprzedam.
1991. Placcncja 53, Tel. 0502-63 7-042. Tel. 0609-506-604 Wygoda 56.

Zastawi( 11 OO na części (tanio) - sprzcdam. Tel. 046/837-66-77.
Polonez· Caro, 1996 rok . sprzedam.
Tel. 0604-695-066.

Kupię simsona do remontu.
Tel. 024/277-96-26.

żową.

piętrowy.obszerne piwnice, garaż,
działka 1800 m', drzewa owocowe, przedmieście Wrocławia. Tel. 0601-891-697.

Sprzedam działkę 280 m', z budynkiem
gospodarczym 42 m' ( garaż z kanałem).
Ul. Radziecka 18, tel. 046/837-31-08.

15

26.07 .2001 r.

Sprzedam M-4, os.Bratkowice.
Tel. 046/837-72-59 .

Sprzedam 67 m2 Sikorskiego, 2 pic;tro. Tel.
042/719-17-65.

Sprzedam działkc; 4400 m2 z budynkiem
440 m' w Łowiczu róg ul.Grunwaldzkiej i
Cichej . Tel. 0601-92-65-77.

Sprzedam domek w Głownie na ul. Mickiewicza 4A . Tel. 042/719-18-27,
0602-553-591 .

Sprzedam mieszkania o powierzchni: 33
m2 , 41 ,5 m', 62,7 m2 z ulgą podatkową, w
cenie 1890 zł/m 2 • Tel. 0601-92-65-77.

Działki( budowlaną

w
Tel. 0502-438-196.

Zamienic; 40m2 (piecowe) ul.Aptekarska na
podobne (c.o.), os.Noakowskicgo może być
zadłużone. Tel. 046/837-84-02 po 16.00.

Głowno ,

Magazyny blaszane o łącznej powierzchni
11 O m' oraz plac ogrodzony i oświetlony
o powierzchni 560 m 2 z niewielkim pomieszczeniem biurowym - wynajmc; lub
sprzedam. Łowicz, tel. 046/837-67-45,
046/837-67-05 .
os. BratSprzedam M-4, 61 m ', li pt."tro,
"
19.
kowicc
Tel. 830-21-67, po 21.00 837-77-41.

Głownie

Kupie; sadowniczy rozdrabniacz do
Tel. 042/719-61-74.

Kupie; podrc;czniki do I gimnazjum.
Tel. 046/838-87-32.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

sprzedam.

Sprzedam działkc; budowlaną I OOO m
ul. Jesionowa,
tel. 0421719-48-11 lub 0504-936-809.

2

gałc;zi

(używany).

kantówki budowlanej , desek,
na zamówienie.
Tel. 046/837-17-07, 0602-633-667.
Sprzedaż

.

łat

Sprzedam 2 szafy metalowe, piec akumulacyj ny, sejf, turbiny stomatologiczne,
fotel stomatologiczny, fotel laryngologiczny, stylizator na suche powietrze, leżanki, ze; by. Tel. 046/ 83 7-41-72.

Sprzedam dzialkc; budowlaną Świerkowa 25
(Zabrzcźniańska, róg Dc;bowej).
Tel. 042/719-48-24.
Pilnie sprzedam gospodarstwo rolne 3,11
h. Tel. 046/874-75-23.
Sprzedam działk<; ponad 4000 m' przy
obwodnicy. Tel. 0604-336-765.

Sprzedam trcgry, 12 m, dwunastki.
Tel. 046/838-71-12, 839-13-70 po 20.00.
Sprzedam betoniarki 150, 200 I oraz

ści zamienne. Tel. 046/837-38-81.

NIERUCHOMOS'Cl

czę-

Perkusja Amati. Zielkowice III 211,
tel. 0606-661-851.

Sprzedam M-2, IV pic;tro, os. Dąbrowskiego. Tel. 837-29-85 .

- KUPNO

Sprzcdam kawalcrkc;. Tel. 046/837-73-00.

Lokal handlowy lub posesje; z lokalem (tylko centrum). Tel. 0600-676-678.

Sprzedam piec c.o. 1,5 m, używany.
Tel. 046/837-36-72 po 15.00.

Kupie; działkc; budowlaną w Łowiczu.
Tel. 0600-415-771.

Sprzedam wyposażenie sklepu odzieżowe
go i spożywczego. Tel. 0604-364-349.

Kupie; w Głownie domek parterowy do 100
m2 na działce do 1000 m'.
Tel. 0605-030-469, 0609-119-602 .

Tanio sprzedam wcrsalkc;, 2 -fotele.
Tel. 046/837-54-24.

Sprzedam I ha łąki IV klasy w miejscowości Uchań Dolny gm. Łyszkowice.
Wiadomość: Zawady I O.
Sprzedam M-3, 48 m', os.Dąbrowskiego,
parter. Tel. 0603-709-299.
Za.mienie; mieszkanie M-3, 48 m', os.Dąbrow
skiego na dwa mniejsze pokoje w starszym
budownictwie os.Kostka lub inne osiedla, może
być komunalne. Tel. 046/837-04-84.
60 m', Bratkowice - sprzedam.
Tel. 046/837-74-21.
Sprzedam działkc; o pow. 7000 m', woda,
światło. Tel. 046/837-15-67.
Sprzedam działkc; przy trasie
lawy. Otolicc 20.

Łowicz-Bie-

na os. Kostka.
Sprzedam 32
Tel. 046/837-84-34.
M-4 z garażem, os. Starzyńskiego sprzcdam lub zamieni« na domek, okolice.
Tel. 0601-59 5-43 9.
Głownie.

Sprzedam dom w centrum
Tel. 0601-209-0 I O.

Do wynajc;cia lokale handlowo-usługowe,
centrum. Tel. 0606-592-522.

Do wynającia Motel-Restauracja przy trasie A2 Warszawa-Poznań .
Tel. 0461838 _9 5 _14, 0604-208-588.
1
Do wynajc;cia M-2, 34 m Łódź (Czerwony
Rynek). Tel. 042/643-25-01 wieczorem.

siła,

2 ga-

raże, Łowicz,

Dom na wsi, 15 km od Łowicza.
Tel. 0501-851-747 wieczorem.
Sprzedam M-5, garaż, Bratkowice.
Tel. 046/837-77-60.

Pralka Frania w dobrym stanic.
Tel. 046/837-24-06.
Sprzedam

chłodnie.

Tel. 0502-615-426.

Przccinarkc; ściemą typ BSA 400.
Tel. 0502-615-426.
Dmuchawa do siana pionowa.
Tel. 046/838-77-32 .
Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy.
Tel. 060 0_ 4 15-771.
Kotły miałowe , wc;glowc - niskie ceny.
Domitcch, ul. Klickiego 66 (obok punktu
skupu złomu, metali kolorowych),
tel. 046/83 7-61-09.

Zamienic; M-4 na mniejsze.
Tel. 0-602-673-165.

Sprzedam dom z ogrodem.
Tel. 046/83 7-63-50.

Komputer Celeron 633 20GB + monitor/fax/
modem - nowy, na gwarancji. Tel. 046/83844-73, 0604-309-274, 024/355-27-76.
Sprzedam pralkc; automat w dobrym stanic. Tel. 046/837-85-29.

Wynajmc; mieszkanie M-3 39 m 2 •
Tel. 0603-753-990.

Łowicza.

Sprzedam dom skanalizowany,
ul. Spokojna 8,
tel. 0601-25-45-71.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Lokal o pow. 22 m'. Al.Sienkiewicza do
wynajc;cia. Tel. 046/837-39-50.

m2

Sprzedam mały domek w
Tel. 042/719-31-34.

Kupie; nieduże gospodarstwo lub samą ziemie; (okolice Lubiankowa, Rudniczck).
Tel. 0603-819-284.

Sprzedam meble pokojowe. Tel. 046/83032-07, 837-92-54 wieczorem.

Szukam współlokatorki do mieszkania
dwupokojowego. Tel. 0606-311-949.
2

Sprzedam działki( 2,5 h wraz z budynkiem
mieszkalnym. Os iny 109.

Do wynajc;cia M-3 (Bratoszewice).
Tel. 0421719-60-04.
Piekarnię wynajmę Głowno.

Tel. 0 4 21719-10-84, 710-83-65.
Poszukuje; pilnie do wynajęcia mieszkania
. Iub w Stryko ·
2- 3 po kOJowcgo
w Gł owmc
wie. Tel. 0421710-98-_I 6, 0609-481-102.

KUPNO • RÓŻNE
Skup metali kolorowych. Łowicz, Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.
Skupujemy złom kolorowy po najwyż
szych cenach. Tel. 0601-297-790.
SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH, USZKODZONYCH, ZNISZCZONYCH. TEL. 0604-412-810.
Kupie; telefon komórkowy + akcesoria.
Tel. 0600-919-428 w godz. 17 .00-22.00.
Przyjmc; ziemie; i gruz. Tel. 0605-370-050.
Kupie< maszyn« do szycia „Singier", nożną, w dobrym stanic. Tel. 046/837-59-61.
Kupie; telefon komórkowy. Tel. 839-61-18.
Przedwojenne, stylowe meble, mogą być
do renowacji i inne przedmioty. Atrakcyj ne ceny. Tel. 046/833-41-95
lub 0605-365-377 .

Sprzedam: wieżę ELTRA (4 czc;ści), wieże; Technics (SA-EX320, SL-PG490 _ gwarancja). Tel. 0602-105-871.

Sprzedam Pentium 166 MHz· (64 RAM,
CDx52, WIN 98), drukarka HP 600, monitor Kolor 15 cali - cena 1.600 zł.
Tel. 0605-283-893, 17.00. - 19.00.

Podcjmc; prace; chałupniczą.
Tel. 0602-465-042.

Sprzedam 2 butle CO' (do piwa).
Tel. 837-02-62 po 19.00.
Sprzedam wózek 2-funkcyjny i spaccrówkc;. Os. Tkaczcw 9/14.
Sprzedam wózek Pcgpcrcgo w bardzo dobrym stanic.Tel. 837-74-53.
Sprzedam komputer Intel Celeron 366
MHz. Tel. 838-59-72.
Sprzedam tanio wózek „Graco".
Tel. 046/83 7-92-3 I.

Wieże; Technics, stan bdb. Tel. 046/83732-22 po 15.00. 0608-57-49-58.

Sprzedam eternit 50 szt 1,70xl,10 m grubofalisty. 0607-065-145.
Sprzedam bctoniarkc; 250.
Tel. 0421719-81-77.
Ule warszawskie, szerokie z pszczołami sprzedam. Tel. 719-92-78. ·
Sprzedam zbiornik na mleko 400 litrów,
5-lctni. Tel. 046/874-72-91.
Sprzedam trcgry _ 12, t50zł, drut - 6 w
krc;gach 0,60 zł/kg. Tel. 632-75-26,
0501-713-696.
Sprzedam wózek Dcltuś , mało używany
400 zł. Tel. 0421719-18-27.
Wózek inwalidzki i pieluchomajtki sprzedam. Tel. 0421719-38-49.
Sprzedam stemple budowlane - tanio.
Tel. 042/719-16-99, 0605-116-282.

Sprzedam ladc; chłodniczą, regały, wagę
uchylną. Tel. 046/838-12-97.

Sprzedam cegłę klinkierową.
Tel. 0603-534-293.

Sprzedam wózek widłowy bułgarski , udżwig
I t, bez akumulatorów, oraz grzejnik że
liwny 21 żeberek, kosiarkc; spalinową.
Tel. 0603-32-43-91.

Pustak max 250 sztuk, łaty 300 metrów
tanio sprzedam.
Tel. 042/719-84-23 , 0503-044-755 .

Sprzedam pustaki 9, 400 sztuk .
Tel. 046/839-63-72.

Tel. 0502-132-906.

osobą starszą.

Zaopiekuje; sic; dzieckiem.
Tel. 046/837-89-46.

zł.

Młoda, dyspozycyjna po studiach w Warszawie - szuka pracy. Tel. 0602-655-849.

Zaopiekuje; sic; dzieckiem.
Tel. 046/837-73-10.
Mam Busa Forda Transita - szukam pracy.
Tel. 0600-741-147.
Absolwent Technikum Handlowego, energiczny i dyspozycyjny podejmie prace;.
Tel. 046/839-21-28 .
Kombajnista do wynajc;cia Zieliński Paweł. Stachlew 14, 99-418 Bełchów.
Zatrudnic; do szycia bielizny z możliwo
ścią przyuczenia do zawodu. PPHU „Venus" Collcction, Głowno, ul. Kościuszki
22. Tel. 0421719-36-34.
Spawacz, ślusarz z zaświadczeniem podejmie prace;. Tel. 0421719-29-28.
Avon zatrudni konsultantki.
Tel. 04 21719-44-47, 0608-256-691.
·
zatru d nic;· firyzjcra damskiego
w Głownie.
Tel. 04217 I0-7 l- 4 8 po 12 -00.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 046/837-47-48.
Wideofilmowanie „Klaps" - tanio, solidnie. Tel. 046/838-74-51.
Wideofilmowanie. Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie - cyfrowo, komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.
Profesjonalnie, komputerowo, tanio, solidnie. Tel. 0601-157-630.
Nagrania cyfrowe, analogowe - profcsjonatnie, tanio. Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie Studio ROMA, dwie kamery, płyta weselna, CD-ROM gratis.
Tel. 046/837-50-64, 837-79-78,
0606-605-698 .
Wideofilmowanie, 4-godzinnc nagranie
DY - 750 zł (+ 2 kopic gratis).
Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie Kasia, kamery cyfrowe,
analogowe, CD-rom. Solidnie, tanio.
Tel. 046/837-87-68, 0606-662-878 .

bieżących

Wideo Studio, dwie kamery cyfrowe i VHS.
Tel. 042/ 672-23-20, 0607-051-599 .

Betoniarkę sprzedam.

Wideofilmowanie - Andrzej Bejda.
Tel. 046/83 7-40-11.

PRACA

Sprzedam radio samochodowe Sony XR4790. Tel. 0502-402-21 O, 046/837-56-0 I.

Oddam gratis ziemie;. Przewóz i załadunek
we własnym zakresie. Tel. 0606-246-335 .

Przyjmc; chałupnictwo stc;bnówkc;, overlock, dwuigłówka drabinkowa.
Tel. 0503-057-339.

Oriflamc, wejście tylko 16
Tel. 0604-583-378.

Sprzedam Daihatsu 1986 rok.
Tel. 06()3-534-293 .

budowlana. Tel. 046/838-91-28.

Podejmc; prace; w z.awodzie fryzjerki.
Tel. 0603-245-527 .

„Drewno Trak" - sprzedaż: krokwie. łaty,
kantówka, deski, usługi, cięcia drewna,
sprzedaż trocin - rachunki VAT. Kalenice
177, tel. 046/838-80-93 .

Sprzedam zamrażarkc; meblową, poj . 120
I. Tel. 046/837-21-35.

Wciągarka

zatrudnię księgową.

Tel. 0602-679-236.

Absolwentka technikum podejmie prace;.
Tel. 0609-399-060.

Sprzedam telefon komórkowy Nokia 3210
i Nokia 331 O - nowy z gwarancją.
•
0607-772-542.

Sprzedam agregat chłodniczy „Saf', kompletny z parownikiem.
Tel. 046/839-61-66 .
Sprzedam Wieże; Technics SC - CA 1080,
w idealnym stanic. Tel. 0602-652-879.

Przyjmc; ucznia fryzjerstwo .
Tel. 83 7-97-80.

Sprzedam satclitc; na gwarancji, tanio.
Tel. 837-84-42.

Sprzedam półko-tapczan, stolik, tapczanik, dywan 2 x 1,40. Tel. 046/837-63-25.

Sprzedam podrc;czniki do ll'klasy LO i
Do wynajęcia lokal sklepowy w cen- kupie; używane do Ili LO. Tel. 837-62-31
Sprzedam działkc; budowlaną 1,70 na Ka- trum Łowicza, pow.110 m2, duża wy- . po godz. 17-tej.
rolewie. Tel. 046/837-75-17.
stawa, lokal po remoncie, wszystkie media. Tel. 046/837-60-86 lub Sprzedam torf. Tel. 0605-283-836.
Sprzedam 60 m2 Bratkowice III pic;tro. Tel.
0602-118-332.
Sprzedam pieluchy typu Bambino od 5 do
837-71-50.
Pilnie sprzedam dom, I 80m2, wolno sto- Do wynajc;cia uczciwemu dwa pokoje + 19 kg I szt. 50 gr. Tel. 830-21-68.
kuchnia, łazienka.
Sprzedam tanio mini wieże;, stan bardzo
jący, podpiwniczony, pic<trowy, z działką - Tel 046183 8-84-80 po 18.00.
dobry. Tel. 0501·129-743 .
Głowno. tel. 0421719-20-83.

Fizjoterapeutka poszukuje pracy.
Tel. 837-74-48.

Oriflamc poszukuje konsultantów.
Tel. 0600-25-59-1 O.

w sieci Era. Tel. 0606-551-715 po 15.00.

Sprzedam silos po cemencie 25 ton.
Tel. 0604-534-614.

T.U. zatrudni menadżerów z grupami agentów, menadżerów, agentów.
Tel. 0603-677-859.

Sprzedam pralkę Wiatkę.
Tel. 046/837-34-49 .

piec akumulacyjny. Tel. 046/837-94-61.

Sprzedam Keyboard Mcdcli MC-68A.
Tel. 837-26-77 po 18.00.

Byłych agentów ubezpieczeniowych i akwizytorów funduszy zatrudni wydawnictwo ..
Etat. Tel. 0602-481-698.

Posprzątam, zaopiekuje; sic;
Tel. 046/837-96-54.

Zamienię motorole; V 2288 na Simensa C25

Poszukuje; pokoju lub małego mieszkania w

Przyjmę samodzielnego stolarza.
Tel. 046/83 7-59-11. Wiadomość yv godz.
do 13.00 i po 18.00 lub 0606-617-497.

Sprzedam tanio zestaw Duron 800 Mhz,
256 RAM, 20,4 GB, GcForce 256, DVD
I 2x, karta muzyczna, głośniki (subwoofer), monitor Samtron 17 cali.
Tel. 0600-394-297.

Głownie do wynajc;cia. Tel. 0601-157-617. Sprzedam zamrażarkc;, piec gazowy z butlą,

Do wynajc;cia kawalerka. Tel. 0602-809-874.

2,6 ha ziemi z plantacją aronii , truskawek, porzeczki czarnej z działką budowlaną 25 arów - w sąsiedztwie lasy grzybowe.
Tel. 0421719-26-64 po 21.00.

Sprzedam tregry 14, dl. 8,70 - 5 sztuk.
Tel. 0602-465-042.

Okna podwójnie szklone 2,07 x 1,42 - 6
sztuk, 1,14 x 1,12 - 6 sztuk.
Tel. 046/838-78-22.

Zamienic; lub sprzedam dwa pokoje na
wic;kszc. Tel. 046/837-90-65 .

Sprzedam ziemie; 2,5 ha pod działalność
gospodarczą. Wyskoki, tel. 042/719-63-03.

Sprzedam dwie mikrofalówki 150 zł i z
grilcm 220 zł.
Tel. 46/837-36-84.
Sprzedam ksero „Toschiba 2060".
Tc I· 0608 - 404 - 396 ·

Do wynaj<;cia lokal 20 m'. w centrum Lowicza. Tel. 046/837-6i-48 po 20.00.

Wynajmc; mieszkanie na os. Bratkowice,
37 m2 • Wiadomość: Mysiaków 153

Sprzcdam dom jednorodzinny w Strykowic. Tel. 0421719-87-02.
Sprzedam M-4, 60m 2 w Głownie na Kopernika . Tel. 042/71O-70-92,
719-33-32 .

Tanio sprzedam suporck, 600 sztuk.
Tel. 046/838-78-21.

Sprzedam zestaw satelitarny, komplet
wypoczynkowy, sharp sony 28 cali, 2 odkurzacze, dwa fotele skórzane, kosiarkc;,
ławc;, rower męski, damski i dziccic;cy, wieżę, żyrandole, huśtawki(, krzesła ogrodowe, radio, frytkownice;, mikrofal<;, żelazko. Tel. 046/838-56-09 .

Sprzedam mieszkanie 32 m', os.Siarzyń
skicgo. Tel. 046/837-05-85.

Głowno - atrakcyjną M-4 i garaż - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

Sprzedam farbc; silikatową na dom jcdnorndzinny - tanio.
Tel. 0606-999-451 .

Sprzedam tanio nowe drzwi balkonowe
PCV 865 x 2300. Tel. 046/837-33-58.

Do wynajc<cia na działalność plac 4400 m
i budynek 440 m2. Tel. 0601-92-65-77.

Pilnie sprzedam dom murowany z lat 70tych po kapitalnym remoncie o powierzchni 220 m', podpiwniczenie 11 O m', dwa
budynki gospodarcze z działką 1,26 ha lub z
ziemią 5,70 ha lub samą ziemie; przy trasie
Głowno - Brzeziny. Wszystkie media, księ
ga wieczysta. Tel. 0421719-28-46.

Sprzedam szale; białą do sypialni 1,80 x
2,00, ławę narożną do kuchni , kuchnię
gazową _ tanio. Tel. 046839-6 3 _26 _

Wynajmc; mieszkanie, 43 m 2 .
Tel. 046/837-55-58.

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

Mieszkanie 60,5 m' i atrakcyjną działkc;
pracowniczą - sprzedam.
Tel. 0421710-72-46 po 21.00.
M-3, 39,2 m2 na os. Sikorskiego - sprzcdam. Tel. 042/719-22-57 po 17 .OO,
0-609-380-749.

Podkłady kolejowe, drewno opałowe, papa
dachowa, piec gazowy „Agni" , witryna
sklepowa przeszklona, regał sklepowy 3
szt., waga sklepowa do 15 kg, I dzicsic;tna
do I OO kg. Łowicz, ul.Jana Pawła II 14 l.

Pracowałeś

- Niemcy, Europa Zachodnia.
Odzyskujemy podatek.
Tel. 071/385-20-18 .

Rury ocynkowane. Tel. 046/839-11-50.

Avon - sprzedaż kosmetyków.
Tel. 0608-256-691.

Sprzedam więks zą i l ość skór z rudych lisów oraz kanarki . Tel. 046/837-62-40.

Atrakcyjne chałupnictwo , dostawa, odbiór.
Tel. 0600-911-646 .

Wideofilmowanie - super j j! kość , niska
cena. Tel. 0604-362-518 wieczorem.

USŁUGI

INSTAL.-BUD„-REM„
Malowanie, tapetowanie, gładż gipsowa, panele. Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603-7 87-353.
ścianki
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Cykliniarstwo, parkicciarstwo, panele.
Tel. 0461837-42-55, 0502-202-371.
Tanio - usługi hydrauliczne, fachowa pomoc. Tel. 0609-158-772.
ROLETY, ŻALUZJE, SIATKI - PRODUCENT „VESAL", ŁOWICZ, UL. IKAR.i\
10. TEL. 0461837-44-25.

glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 0461838-20-56.
Układanie

Okna PCV, rolety, żaluzje - ceny producenta. Montaż.
Tel. 0461830-22-39, 0607-343-336.
Usługi

hydrauliczne. Tel. 838-67-41.

Tynki - szybko, solidnie, najniższa cena.
Tel. 0607-267-254.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0602-743-012.

kostki brukowej - szybko, solidnie. Tel. 0461838-68-95, 0602-487-320.

Panele ścienne i podłogowe, płyty GK,
sufity podwieszane, terakota, schody.
Wysoka jakość usług. Tel. 0461837-91-70.

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy, montaż, naprawa.
Tel. 0461837-72-12, 0603-24-55-24.

USŁUGI BRUKARSKO-MURARSKIE,
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ,

Układanie

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 0461837-78-38.
Profesjonalny montaż paneli ściennych i
podłogowych. Tel. 0461837-01-85
wieczorem, 0602-513-558.

WJAZDY, PARKINGI, TYNKI CEM-WAPIENN E. TEL. 024/285-83-15 PO
21.00., 605-931-317.

Malowanie dachów. Tel. 0603-406-393.
Usługi ogólnobudowlane: budowy domów,
glazura, terakota, słupki ogrodzeniowe z
ccgłyklinkicrowcj. Tel. 046/83.9-63-72.

Budowy domów, stany surowe.
Tel. 0461838-76-65.

Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Tel. 0502-478-440.

PHU Oferuje - Układanie terakoty powyżej 20 m2 , cena 17,99 złlm 2 + Val.
Tel/Fax. 046183 7-19-29.

Zabudowy wnętrz: szafy wnękowe, garderoby, eurokuchnie, łazienki, glazura, terakota, podbitki, podłogi panelowe.
Tel. 0461839-11-50.

Układanie

kostki brukowej.
Tel. 0461838-36-1 O, 0606-113-228.

Gładź

SIATKI PRZECIW OWADOM - „VESAL". TEL. 0461837-44-25.

Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Tel. 0461832-75-22.
Malowanie mieszkań, elewacji,
sowa. Tel. 0461839-60-12.

gładź

gip-

Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. Tel. 0461837-30-52.
Usługi

hydrauliczne.
Tel. 0461837-21-65, 0602-269-735.
ŻALUZJE DO OKIEN PCV - BEZ WIER-

CENIA „VESAL". TEL. 0461837-44-25.

rusztowania warszawskie.
Tel. 0461837-32-82.
Wypożyczam

ROLETY DO OKIEN DACHOWYCH „VESAL". TEL 0461837-44-25.
ROLETY TKANINOWE W KASETACH „VESAL". TEL 0461837-44-25.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie.
Popów 48. Tel. 0604-334-891.
Krycie dachów, obróbki blacharskie - tanio. Tel. 046/837-21-36, 046/837-92-25.
Profesjonalne instalacje alarmowe, systemy dozoru telewizyjnego, instalacje telefoniczne (centralki). Tel. 0601-207-689.
clcktroinstalacjc, pomiary, domofony, automatyka. Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura,
terakota, gładż, panele, płyty GIK, stolarka, poddasza. VAT. Os. Kostka 21128,
tel. 046/83 7-50-84, 0601-303-858.
Przyłącza,

Układanie glazury, terakoty,
sowe. Tel. 0605-384-684.

gładzic

gipsowa, malowanie, glazura, terakota, sufity podwieszane, ścianki dziłowc
z płyt GIK. Tel. 0606-91-24-47.
Hydraulika, miedż, plastik, tradycyjne, c.o., kanalizacja - 70 zł !punkt,
wolne terminy. Tel. 0461837-11-75.
Płyty gipsowe, gładż, malowanie.
Tel. 0461837-08-07.

budowlane, murowanic, tynkowanie, posadzki . Tel. 837-11-44.

Usługi

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, malowanie, podbitki. Tel.0461838-98-40 po 20.00.
Usługi

elektryczne, instalacje, automatyka, naprawy, pomiary. Piotr Wójcik, tel.
0461837-77-05, 0608-124-443.
tralki toczone i poręcze - wykonuTel. 0600-376-825, 042/719-27-45.

Słupki,

ję.

rusztowania warszawskie.
Tel. 0421719-35-82, 0604-826-44 7.
Wypożyczam

gipsowo - kartonowe, gładzic, sufity podwieszane, panele, glazura, terakota,
tanio i solidnie. Konsultacje architekta
wnętrz gratis!. Tel. 0501-537-903.
Płyty

Glazura, panele, płyta K/G, gładź, malowanie, tapetowani, siding, remonty - tanio, solidnie. tel. 0608-81-09-53,
042/710-82-28 po 20.00.
Panele. tel. 0608-81-09-53, 042/710-8228 po 20.00.
Ogrodzenia, kominy z cegły klinkierowej.
Tel. 0603-444-431.

gip-

pokrycia dachowe.
Tel. 0461863-31-74, 0604-645-981.
Więźby,

Ocieplanie - siding, tynk strukturalny.
Tel. 0461863-31-74, 0502-228-972.

INNE

USŁUGI

Dekoracje kościołów, sal i samochodów
(żywe i sztuczne). Tel. 0606-968-537
Usługi transportowe _ Renault Master, faktu-

Twoje oczy, twój optyk. Realizacja
wszystkich recept na okulary. Zniżki, rabaty. Łowicz, os.Dąbrowskiego 24. Zapraszamy. Tel. 0461837-57-93.
Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe
badanie wzroku - niezrównana dokładność.
Łowicz, os.Dąbrowskiego 24.
Tel. 0461837-57-93.

Przewozy krajowe - Mercedes
Sprinter, 15 osób.
Tel. 0461837-02-57, 0606-634-482.

Transport towarowy do 2,5 t - kraj, zagranica. Tel. 0461837-02-57, 0606-634-482.
Kredyty bez poręczyciela. Tel. 046183715-85, 0603-709-316.
Przewóz towarów do I t, bus.
Tel. 0608-446-953.
Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe,
wznawiam działalność, zapraszam. Popław
ski Andrzej, Zduny 12, tel. 838-76-45.
Zagubiono klucze na ul.Stanisław
skiego z bryloczkiem w kształcie
serca. Dla znalazcy nagroda.
Tel. 0601-45-44-33.
Poszukuję bryczkę z
Tel. 0608-658-699.

zaprzęgiem

na

ślub.

PIT, VAT, ZUS - ceny konkurencyjne. Biuro Rachunkowe, ul. Browarna 10A. Tel. 0461837-60-80.

Naprawa pralek automatycznych, lodówek, zamrażarek. Tel. 046/837-49-19.
Renowacja mebli, tapicerstwo. Łowicz, ul.Radziecka 10. Tel. 0461837-53-76 po 20.00.
Spawanie plastików i zderzaków.
Tel. 0461837-08-74, 0609-409-524.
Dachy, konstrukcje i pokrycia, naprawy,
konserwacja i malowanie.
Tel. 839-18-37 po 20.00, 0603-879-721.
Zespół

- wesela·- tanio. Tel. 0605-283-913.

Śluby - białe Audi zawiozę.
Tel. 0461874-11-68.
Zespół

muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Tel. Q461837-05-22.
bioenergoterapeutyczne. Głowno,
Sikorskiego 7 m 5, tel. 0421716-11-44,
0502-517-427 między I 0.00-16.00.
Usługi

Makijaż okolicznościowy.

Tel. 0421719-44-4 7, 0608-256-691.
Fundusze inwestycyjne, karty kredytowe bez
do 30 tysięcy. Tel. 0605-086-796.

żyrantów

Ciechocinek - pokoje przy deptaku.
05414 ł 6-27-40 Anna
Kredyty! Kredyty! Kredyty! Biuro
kredytowe „Tara" Targowica Miejska, tel. 830-21-61.

KOMPUTERO
- PISANIE

Alarmy, domofony, bramy i drzwi garażo
we (montaż napędów).
Tel. 0461837-15-85, 0603-709-316.

Szkolenia BHP.
Tel. 0461837-71-52, 837-53-00.

Profesjonalne komputcropisanic.
Tel. 0461837-45-68.

Murowanic, tynkowanie. Tel. 0603-244-493.

Kucharka z obsługą - bale, wesela.
Tel. 0461837-47-53.

Komputcropisanic - tanio, szybko.
Tel. 0461830-35-19, 050 ł-021-591.

Wizażystka przyjazdy do domu. Makijaż
dzienny, wieczorowy, okolicznościowy,
ślubny. Tel. 0600-247-423.

Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, solidnie. Tel. 0461837-78-71
lub 0-604-182-776.

Usługi

hydrauliczne. Tel. 0461837-19-29.

Pokrycia dachowe, wykonywanie podbitki okapowej. Solidnie, tanio. Tel. 046183746-06 po ł 9.00, 0608-816-579.
Ogrodzenia, balustrady na balkony, tarasy i
schody, kraty ozdobne i zwykłe, kute elementy ozdobne oraz inne usługi kowalsko-ślusar
skic. Świcryż Il 5a, Tel. 046/833-78-31.
Remonty - wykończenia.
Tel. 0461839-63-33.
FUR wykonuje: docieplanie poddaszy, glazura-terakota, panele ścienne - podłogo
we, malowanie, gładzic gipsowe bezpyło
we. Tel. 0607-065-144, 838- 12-00.
Glazura, terakota, sza(y wnękowe.
Tel. 0461837-82-56, 0605-346-385.
Gładź, płyta

gipsowa, sufity podwieszane,
malowanie, boazeria, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, siding, podbitki.
Tel. 0461838-98-40 po 19.00.
Profesjonalny montaż paneli podłogo
wych, ściennych, malowanie, tapetowanie - solidnie, tanio. Tel. 0461837-10-33.

Ogrodzenia, bramy i drzwi garażowe, automatyka (montaż napędów).
Tel. 04618 3 7-ł 5-85, 0603-709-316.
Kamaz - przewóz żwiru, pisku; wykopy.
Tel. 0461837-10-38, 0606-690-631.
Pisanie pism urzędowych (wszystkie). Tel. 0461837-19-29.

Serwis sprzętu komputerowego, monitory, drukarki, zasilacze bezprzerwowe.
Tel. 0461839-63-92.
Składanie

mebli. Tel. 0606-926-019.

Spawanie plastików i zderzaków.
Tel. 0609-409-524.
muzyczny - bale, wesela, imprezy
okolicznościowe. Tel. 046183 7-79-73,
0503-135-450, 046/838-11-74, 0608-4331-99, 046/837-76-08.

Zespół

Ślusarstwo, ogrodzenia, bramy, kraty, ba-

lustrady, drzwi, okna. Tel. 0608-751-016.
Blacharstwo, lakiernictwo· samochodowe
- tanio i solidnie. Reczyce 135,
tel. 046/838-33-33.

Dojarki przewodowe, hale udojowe
Polanes. Tel. 0461838-17-19.

Sprzedam ciągnik U-914, 1993 rok; przyczcpę HL-6011 1987 rok.
Tel. 046/838-95-14, 0604-208-588.

Komputcropisanic, szybko, tanio, solidnie. Tel. 0461838-49-26.

Tynki, wolne terminy. Tel. 0503-077-863.

Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bardzo dobry. Tel. 0461838-79-59.

Zespół_ wesela, bale. Tel. 0461838-66-46.

ry VAT. Tel. 0461837-55-36, 0607-406-024.

betonowych.
Tel. 0603-244-493.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do
kukurydzy, wybierak do kiszonek.
Tel. 046/838-17-19.

Sprzcdam kombajn Anna, kabinę do C-330,
C-360, Tur C-360, prasę Z-224, koła do mię
dzyrzędzi do ciągnika. Tel. 0601-346-552.

Zespól muzyczny - tanio.
Tel. 0461837-9 ł-83.

Montaż płotów

Sprzedam przctsząsaczo zgrabiarkę (7),
kosa do nawozów. Tel. 0461838-79-59.

Twoje oczy. Twój okulista + Twój optyk lepiej widzisz. Łowicz, os.Dąbrowskiego
24. Tel. 0461837-57-93.

Komputerowe przepisywanie - szybko,
solidnie. Tel. 0461837-46-85.

Sufity podwieszane, gips.
Tel. 0461863-31-74, 0502-228-972.

C-360, 3P, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-16-21.

NAUKA
Korepetycje, wypracowania _język angiclski. Tel. 0603-097-087.
Korepetycje, wypracowania_ język poiski, niemicki. Tel. 0607 _152 _767 .
Korepetycje z matematyki (np. przed pażdziernikowym egzaminem w gimnazjum).
Tel. 0461837-15-09.
Nauka gry na gitarze. Tel. 0461837-32-98.
Matematyka. Tel. 0461837-85-96.

ROLNICZE
Sprzedam Bizon Z-050, rok 1979, cena
ł 2.000 zł oraz ładowacz obornika Nujn
,dmuchawa do siana. Tel. 0461839-62-77.
Tanio sprzedam przyczepę zbierającą 072, stan
idealny oraz dmuchawę. Tel. 0461838-23-09.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, ł 997 rok;
Zetor 72 ł I, 1989 rok. Tel. 0604-078-564.

Sprzedam suche wysłodki, granulowane.
os. Górki, Jasna 18, Chąśno Il 43.
Tel. 0461837-ł 2-02.
Łowicz,

Sprzedam kopaczkę ciągnikową.
Tel. 0241277-96-29.
Sprzedam skrzynię zawieszaną do
ka. Tel. 0600-953-269 po 16.00.
Sprzedam sieczkarnię
kukurydzy Potingcr 2.
Tel. 0461837-15-30.

ciągni

jednorzędową

do

Sprzedam krowę na wycieleniu, 7 lat.
Tel. 046/838-87-39.
Sprzedam dmuchawę do siana.
Tel. 0461838-80-93.
Sprzedam C-360, ł 988 rok.
Tel. 0461838-92-69.

Sprzedam C-360, 1982 rok.
Tel. 0461838-71-50.
Sprzedam nowy kultywator I 2-sto
wy, cena 500 zł. Bobrowniki 41.

zębo

Sprzedam polską dojarkę dwukonwiową
na licencji Alfa Caval. Tel. 838-22-53
w godz. I 8.00-2 ł .OO
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
ł 988 rok, stan bardzo dobry.
Tel. 0604-078-564 łub 837-28-88.
Sprzedam młockarnię na czyste ziarno,
warmiankę prasę szcrokomłocką, okno
drewniane o wym. ł55x2ł0 cm, koło zamachowe do C360 nowe.
Tel. 0461838-38-02 po 20.00.

Sprzedam ciągnik „Sam", przyczepkę,
brony, kultywator, obsypnik - cena
5 tys. zł (łub pojcdyńczo).
Tel. 0600-347-139.
pług,

Sprzedam schładzarkę do mleka przerona zamrażarkę. Tel. 839-ł ł-74

bioną

Sprzedam kopaczkę ciągnikową i dmuchaw« do siana. Tel. 838-20-29.
Sprzedam ciągnik C330 79 rok.
Tel. 838-70-98.
Sprzedam

przyczepę samozbierającą

jugosłowiańskiej.

Sprzedam słomę ze zbiorów 2001. Zawadzki Paweł, Sokołów Towarzystwo 2,
024/277-97-27.
Sprzedam przyczepkę 4 x 160 m, oŚ' wah!iwa. Jastrzębia 27.
Sprzedam prasę wysokiego zgniotu.
Jamno 38. Tel. 0461838-91-29.
Sprzedam wybierak do kiszonek.
Tel. 0606-461-688.
Sprzedam wiązałkę WC5 .
Tel. 0609-506-604 Wygoda 56.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
ł 990 rok. Tel. 0461838-9 ł-76.

prod.
Tel. 0607-743-794.

Sprzedam sieczkarnię 1-rze<dową do kukurydzy, śrutownik bijakowy ssąco - tłoczą
cy łOkW, 7,5kW. Tel. 0602-725-118.
Sprzedam używane dojarki przewodowe
Alfa Lava!, Westfalia. Tel. 0602-725-ł 18.
Sprzedam krowę
Wyborów IO.

wysokociełną.

Sprzedam sadzonki czarnej pożcczki Ojebyn, Ben Tiran, Ben Ałdcr - odporne na
choroby oraz kombajn zbożowy Cłaas,
Dominator 100 heder 4,60 - duża wydajność lub kupię heder do kukurydzy.
Tel. 0461837-45-70.

Kombajn zbożowy, ciągnikowy ZO 20.
Tel. 0461838-89-42.

Sprzedam: opony 750x20 - nowe, kolumkierownicy C-355, motocykl Honda
250, Panonia 250, Mińsk 125.
Tcl.0461837-45-70.

Sieczkarnię samobieżną

do kukwydzy z 3501
3 - sprzedam. Tel. 0241285-5 ł-96 po 20.00.

Sprzedam jałówkę.
Tel. 0461838-16-68, 0600-315-737.

pę zbierającą

Sprzedam C 330, ł 980 rok oraz przyczeTO 55, stan idealny.
Tel. 0606-557-270.

Sprzedam kopaczkę do buraków dwurzę
z podajnikiem na przyczepę - tanio.
Tel. 0241277-94-27 po 21.00.

Sprzedam dużą ilość sadzonek czarnej po17.CCZki Benlomand i Ojcbyn. Tel. 046/837-53-01.

Tanio sprzedam ciągnik C-330, kultywator z wałkiem, dwukółkę ciągnikową.
Tel. 838-04-79.

Sprzedam prasę wysokiego zgniotu Z-203, rok
1995, mało używana. Tel. 024127-79-240.
Sprzedam kombajn Vistula.
Tel. 0461838-25-29.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
Tel. 838-88-57.
Sprzedam talerzówkę i pług 5-skibowy
podorywkowy. Teł. 838-77-71.
Sprzedam

żyto.

Tel. 838-75-84.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
ł 988 rok, stan bardzo dobry.
Tel. 0604-078-564, 046/837-28-88.
talerzówkę

Orkan. Tel. 838-85-35.

Sprzedam wóz konny z zaczepem
kowym. Teł. 0461838-35-35.

ciągni

Sprzedam przyczepę zbierającą T-010 do
remontu. Tel. 0461838-35-59.
Sprzedam śrutownik
Nicspusza ł 6.

dową

Sprzedam kombajn zbożowy niedrogo.
Tel. 042/719-60-58.
Pszenicę parzoną ł O ton sprzedam.
Tel. 042/648-41-06.

Klacz zimnokrwista, siedmioletnia - sprzedam. Teł. 0421710-83-78.
Sprzedam agregat uprawowy 2,8 m mało
042/7 ł 9-48-86 po 20.00.

używany. Teł.

Sprzedam rozrzutnik obornika, przyczepę zbierającą do siana.
Sypień 83, k.Nicborowa.

Sprzedam

nę

drzewoopałowy.

Sprzedam agregat uprawowy 2, 10 m szcTel. 838-79-09 wieczorem.

rokości.

Sprzedam łąkę w Mariwiłu, zbieracz pakosów T072. Tel. 0241356-16-33 po 19.00.
Sprzcdam mieszankę zbożową.
Tel. 0461837 _94 _52 _

Sprzedam agregat uprawowy 2,8 m mało
04217 ł 9-48-86 po 20.00.

używana. Teł.

Kombajn zbożowy Forshrit 512 sprzedam.
Tel. 0461874-74-02.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
Tel. 0421719-71-35.
Sprzedam kombajn Bolko.
Tel. 04217 ł 9-55-83.
Ciągnik MF 255, 1988.
Tel. 0421719-62-03.

Sprzedam kombajn ziemniaczany „Karlik'', stan dobry. Tel. 838-79-04 po 20.00.

ZWIERZĘTA
Sprzedam kozy i mleko.
Tel. 0461837-10-07.
Oddam małe kotki osobie, która lubi zwierzęta i ma warunki do ich chowania.
o 6183
d
··
D
7-33-57.
zwomc po numer tel. 4
Sprzedam szczcnie<ta Rottwailcr.
Teł. 0461838-14-62, _Golcńsko 50.

Sprzedam słomę i mieszankę.
Tel. 0461838-78-24.
Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy Dcutz-fahr. Teł. 0609-506-552.

Ratlerki, szczeniaki 5 tygodni - sprzedam.
Tel. 0461838-89-18.

Sprzedam jałówki wysokocicłnc.
Tel. 0609-506-552.

Sprzedam jamnika, 2-łctniego,
Tel. 0461839-61-56.

Sprzedam żmijkę do zboża.
Tel. 0461838-ł 2-93.

Sprzedam szczeniaki rasy Sznaucer Olbrzym. Teł. 0461830-30-84 po ł 8.00.

Sprzedam ciągnik MF-255, rok 1988189.
Tel. 0604-078-564.

Sprzedam ostrego szczeniaka, owczarka
niemieckiego niepełnej krwi.
Tel. 0~05-553-62 ł.

Usługi sieczkarnią Claas Jaguar 690 SL,
kukurydza.
Tel. 0604-078-564.

brązowy.
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Pierwsza przedwyborcza debata w gminie Bielawy
niedzielę 22 lipca w GOK w Bielawach odw tej gminie kampanię wyborczą debata polityczna z udziałem kandydatów do parlamentu w zbliżających się wyborach. Wybo1-cy pytali przede W!\zystkim osposób na poprawę sytuacji w rolnictwie, ale również o znajomość języków i stosunek do Kościo
ła. Za stołem prezydialnym zasiedli:
- Zdzisław Bednarek z Nieborowa, PSL, przedsiębiorca, przewodniczący Zarządu Powiatowego OSP, żonaty. Zostałem zobowiązany przez brać
strażacką do kandydowania. Zamierzam bronić
interesów wsi oraz polskiej przedsiębiorczości.
Z języków obcych, jak zdeklarował, posługuje się
językiem rosyjskim, bo tylko takiego uczono kiedy chodził do szkoły - wyjaśniał.
- Tadeusz Gajda ze Skaratek, PSL, 1Oha gospodarstwo, 47 lat, żonaty, 3 dzieci. Kandyduję. bo
uważam, że przydam się Polsce na kolejną kaden. cję. Żyję z ziemi i pracuję na ziemi - mówił Gajda,
by chwilę później dodać: Gdyby nie pensja poselska miałbym trudno związać koniec z końcem
w swym dobrym gospodarstwie. Deklaruje znajomość języka rosyjskiego.
- Edward Gnat z Maurzyc, PSL, 61 lat, żonaty,
3 dzieci, 40 ha gospodarstwo. Kandyduje, ponieważ - jak określa - sytuacja na wsi jest tragiczna
i chce ją poprawić. Na pytanie dotyczące znajomości języków obcych odpowiedział żartobliwie,
zwracając się do pytającego: Chyba nie myśli pan,
że w parlamencie RP trzeba mówić w obcym języ
ku. Znam tylko język polski i to jeszcze nie za dobrze, bo z gramatyki miałem zawsze slaby sto-

W

była się inaugurująca

pień.

- Wojciech Olejniczak z Waliszewa, SLD,
27 lat, żonaty, jedno dziecko; członek Krajowego
Komitetu Wykonawczego SLD. Dobrze posługu
je się językiem angielskim. Przedstawił się jako
rolnik, zapytany gdzie prowadzi gospodarstwo,
odpowiedział: Nie da się realizować pewnych planów i ambicji będąc na stale zakotwiczonym
w swojej wiosce. Ja teraz staram się swoje ambicje i plany realizować, dlatego często jestem
w Warszawie, ale mieszkam w Waliszewie, gdzie

pomagam bratu w gospodarstwie i mieszkam
w Pilaszkowie, gdzie pomagam prowadzić gospodarstwo teściowi. Dla was chcę pracować w Sejmie. wszyscy mnie tutaj znają, mojego dziadka,
moich rodziców, myślę, że państwo się na mnie nie
zawiodą. ponieważ jeżeli zostanę wybrany do Sejmu, będę wspierał tę gminę, ten powiat.
- Krzysztof Kwiatkowski, zgierzanin, AWS
Prawicy, 30 lat, żonaty, jedno dziecko, doradca
premiera RP. Zdeklarował znajomość języków
rosyjskiego i angielskiego. Jestem wdzięczny za
zaproszenie, cieszę się. że tu jestem, ponieważ
w tym gronie jako jedyny reprezentuję stronę na
prawo od centrum. Śmiałości dodał mi również
fakt, że to w dużej mierze dzięki moim staraniom
udało się pozyskać środki finansowe na budowę
sali sportowej przy waszym gimnazjum.
Wszyscy kandydaci zdeklarowali się jako wierzący.

PSL nie wykorzystało
swe1• szansy

P

odczas spotkania w Bielawach nie szczędzo
no słów krytyki pod adresem PSL. Dosyć się
już was nasłuchaliśmy, byliście przy władzy, nie
pokazaliście nic - padały słowa rozgoryczenia.
Przyjechaliście do nas, byśmy wybrali was na kolejną kadencje, a ja chciałbym zapytać, co wy do
tej pory zrobiliście dla wsi, skoro Jest tak źle
i coraz gorzej? - padło pierwsze pytanie z sali.
Jestem posłem w opozycji, PSL ma w Sejmie 26
posłów, 14 jako zawód ma wpisane rolnik, nigdy
Polska wieś nie miała tak słabej reprezentacji.
Poseł Gabriel Janowski jest żywym przykładem
tego. co w polityce się dzieje, który dziś jest wrakiem człowieka zniszczonego przez politykę. Widzi się, że wiele rzeczy dzieje się złych, jednak opozycja nie ma na to wpływu. Można złożyć mandat
ale kto będzie o tym mówił? - odpowiadał poseł
Gajda. Dlaczego pan nie jest taki jak Janowski.
Gdyby PSL odeszło z Janowskim, może wreszcie
ktoś by zauważył, że dzieje się źle. Pan mówi, że
jako opozycja pan nic nie może, więc jest pan tam

tylko po to by brać pieniądze - nie dawał za wygranie poselska pensja miałbym trudno wiązać koniec z końcem
w swoim dobrym gospodarstwie. Chciałbym również podkreślić, że ja najpierw myślę o Polsce,
dopiero później o rolnictwie. Trzeba sobie zdawać
sprawę, że parlament się nie zawali gdy odejdzie
z niego 26 posłów, aja najpierw musiałbym sję
spytać wyborców, czy powinienem odejść. Ponadto są pewne konwencje, których przekraczać nie
można - tłumaczył się Gajda.
ną pytający. Przyznaję, że gdyby

Rolnictwo i UE
·tematy, które
zdominowały spotkanie
Zgromadzeni na sali wyrażali duże zainteresowanie stanowiskiem kandydatów odnośnie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ja nie wiem,
czy Polska powinna wejść, czy nie wejść do UE,
ale wiem, że przed podjęciem takiej decyzji okres
ochronny dla sprzedaży ziemi powinien być przygotowany. Rynek nie może być puszczony na ży
wioł - mówił Krzysztof Kwiatkowski. Dziś te
partie, które 4 lata temu mówiły TAK dla UE, mówią NIE. Uważam, że powinniśmy wejść do Unii,
ale najpierw należy przygotować polskie rolnictwo do tego kroku, byśmy nie musieli tam dziadować. A w tej chwili my nie jesteśmy nawet zdolni
przyjąć unijnych pieniędzy - przedstawiał swoje
stanowisko Wojciech Olejniczak.
naszym programie mówimy nawet o 18letnim okresie ochronnym dla polskiej ziemi, tymczasem SLD podaje niesprecyzowaną myśl,
według której termin ten uzależnia od „ uzyskania
wspólnego zrozumienia w negocjacjach" - co dla
mnie jest zupełnie niezrozumiałe - komentował
Kwiatkowski wypowiedź Olejniczaka. Zdzisław
Bednarek, w swojej wypowiedzi podkreślał, że
pomoc dla rolnictwa nie powinna sprowadzać się
do dotacji. Rolnikowi potrzebna jest gwarancja
odbioru, rolnik powinien mieć możliwość sprzedaży swoich produktów. To samo dotyczy przed-
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SPRZEDAŻ I DOSTAWA

GAZU PROPAN·BUTAN
DO ODBIORCY

CENY PRODUCENTÓW NISKIE CENY
WYROBY ARM Atlas, Hammeńte, Henkel, Ceresit, Kreisel środki o<hronno-dekoraąine
Gipsy, gładzie, kity, szpachle, kleie, pianki,
do drewna
silikony, rozcieńaalniki
BOGATY WYBÓR FARB ftalowych, emulsyjnych, antykorozyjnych,
NARZĘDZIA
I AKCESORIA MAlARSKIE fasadowych do eternitu i betonu, chlorokauczukowych itp.
Zapraszamy na zakupy codziennie od 7.00·18.00
Dobry dojazd -2minuty od dworca PKP wstronę Skierniewic, miejscowość Mysiaków
R-888

ZARZĄD

MIASTA GŁOWNA

że

od dnia 07 sierpnia 2001 r.

informuje,

PUBLIKOWANY JEST NA TABLICY OGtOSZEŃ
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15

WYKAZ DZIAtEK GRUNTU
stanowiących własność Gminy Miasta Głowna,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości
położonych w Głownie przy ul. Jesionowej.
Bliższych informacji udziela:
„
Referat Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Głownie (tel. 719-11-42). ~

• Dostarczamy gaz w butlach 11 kg
od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00
w soboty 8.00-16.00.
• Czas oczekiwania do 30 min.
• Fachowa obsługa.
• Sprzedaż na miejscu.
· • Regulacje i naprawy kuchni gazowych.

OMEGA- GAZ
Edyta i Piotr Schlucker

95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 30.,,
tel. (042) 710-80-29, 0-607-089-352 ~

~ FRANCE-GOSTsp.zo.o.

lfMNC_~ Oddział Głowno, ul. Sikorskiego 3
cosr tel./fax (042) 710-70-10

PRODUCENT:
•kostki brukowej
•krawężników, obrzeży,

przepustów drogowych,
kręgów, bloczków betonowych itp.

A TAKŻE:
• bramy garażowe
• segmentowe i uchylne
•styropian: FS-12, -15, -20

CENY PRODUCENTA

np. ci, którzy kupili zboże w zeszłym
roku, w tym roku nie mają co z nim zrobić, takie
sytuacje są niedopuszczalne - argumentował. Podobne stanowisko zajmował Edward Gnat, który
szansę dla rolnictwa upatruje w ożywieniu spół
dzielczości i przywróceniu kontraktacji.
am, gdzie jest interes, tam nie ma sentymentów. UE to jest interes, ja uważam, że to UE
i jej rolnictwo muszą zreformować swoje poglądy,
zrezygnować z wielkich fabryk, gdzie krowa zja'
da krowę i powrócić do takiego rolnictwa, które
my mamy. Musimy więc twardo wszyscy razem
obstawać za swoim - wyrażał swoją opinię Tadeusz Gajda. Nie wiem, czy jest zachowana logika,
najpierw podejmuje się szereg działań by przystosować nasz kraj do wymogów UE, a potem planuje się referendum, ajeżeli społeczeństwo ~powie
się negatywnie w sprawie przystąpięnia do UE, to
kto poniesie koszty tych przygotowań - pytano.
Były też pytania bardzo konkretne, np. do
Krzysztofa Kwiatkowskiego: Dlaczego limit dla
importu koncentratu pomidorowego z Węgier ustalono na 8 tys. ton i to w czasie kiedy pomidory już
dawno były wysadzone? - Otóż Węgry to kraj, do
którego zdecydowanie więcej eksportujemy, niż
importujemy, a akurat od koncentratu zależała cała
umowa i nie mogliśmy sobie pozwolić na jej niepodpisanie. To prawda, że późno została podpisana, ale staraliśmy sięjak najwięcej zbić - wyjaśniał Kwiatkowski.

Reforma oświaty
· wyrównuie, czy odbiera
szanse wieiskim dzieciom?
Pytano również jak widziana jest ustawa o finansowaniu samorządów, i jak kandydaci do Sejmu widzą przyszłość oświaty na wsi. Mówimy
o pieniądzach na salę gimnastyczną, ale tych pieniędzy nie ma, są one jedynie na papierze. Zwięk
sza się liczbę godzin w-Jw gimnazjum do 4, ale
gdzie one mają się odbywać? Dzieci z naszego
gimnazjum, kiedy pada deszcz przychodzą na w-f
właśnie do tej sali Gminnego Ośrodka Kultury mówiono.
To my, działacze PSL, sprowadziliśmy filię
SGGW na Blich, dzięki czemu dzieci wiejskie
w takich samych kosztach jak wykształ~enie śred
nie, mogą zdobywać dyplomy tej prestiżowej
w kraju uczelni rolniczej - mówił Gajda.
- Jest wiele rzeczy, z których nie jestem dumny,
ale sztuka rządzenia nie jest prosta. najlepszym
przykładem na to jest województwo łódzkie. gdzie
koalicję tworzą SLD i PSL: wystarczy wskazać
sytuacje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro
dowiska oraz w Łódzkiej Kasie Cho1ych - zauważył Kwiatkowski. Reforma oświaty może nie jest
bez zastrzeżeń ale była konieczna, żeby wyrównywać szanse - mówił dalej.
hciałbym sprowadzić pana na ziemię i zapytać, kto kiedyś zabraniał dzieciom dostępu do
szkoły, dzieci wiejskie miały stypendia na studiach
i mogły się kształcić. Dziś - kiedy komplet podręczników do przeciętnej klasy kosztuje około 300
zł, do tego dochodzą inne koszty związane z pójściem dziecka do szkoły - mam poważne obawy,
czy wszystkich będzie na to stać, czy nie dojdzie do
tego, że większość dzieci będzie kończyło swą edukację na gimnazjum. Nie mówię o studiach, za
które trzeba płacić słone pieniądze - czy na tym
polega wyrównywanie szans? - pytał jeden z obecnych na sali nauczycieli. Przyznaję, są rzeczy, które w PRL-u się udały i można do nich zaliczyć
szkolnictwo. choć reforma z upływam czasu zacznie dobrzefunkcjonować i spełniać swoje zadania - odpowiedział Kwiatkowski.
Ze względu na duże zainteresowanie społecz
ności lokalnej spotkaniem, jego organizator - Zarząd Gminy Bielawy - w najbliższym czasie zapowiada kolejne spotkania z kandydatami. Mają
się one odbyć w Oszkowicach i w Sobocie.
(aj)
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DLA WWNYCH PIENI DZV
Stanisław Mrozowicz po raz kolejny stawia zarzuty władzom Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- tym razem w nawiązaniu do odbytego niedawno Zgromadzenia Przedstawicieli
oje artykuły publikowane na łamach
„NŁ" spotkały się z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem ze strony
spółdzielców. Podejmowałem się wyjaśniania faktów używając jak najwięcej argumentów formalno-prawnych, unikając
jednocześnie jakiegokolwiek indywidualnego ataku personalnego, choć zdaję sobie sprawę, że nie zawsze mogło się to
udać z prostego względu - za każdy błąd,
niegospodarność, czy stratęjest ktoś odpowiedzialny persona1nie, lub też zbiorowo; taki organ ŁSM jak Rada Nadzorcza. Nie kieruje mną ideologia, ani dbałość
o własne interesy, a tylko szacunek dla

M

własnych pieniędzy.

kowskiej do Zebrania Przedstawicieli, które zignorowało jednak, bez dyskusji, bez
głosowania, najważniejsze problemy naszych mieszkańców. Jaki jest zatem sens
przeprowadzania zebań gmp członkow
skich?
4. Dlaczego przedstawiciele os. Dą
browskiego, Bratkowic i Konopnickiej,
stanowiący formalną większość, pozwalają na okradanie siebie i swoich spółdziel
czych wyborców?
5. Czy nie należałoby rozliczyć tych
przedstawicieli na najbliższych ZGCz?
Znakomita większość tych przedstawicieli nie uczestniczyła w ZGCz.
Kto i dlaczego bał się głosowania wniosków gil.lpy członkowskiej Bratkowice?
Przypomnę te wnioski w skrócie:
I. Tajne głosowanie absolutorium.
2. Zmiany ordynacji wyborczej w „Statucie ŁSM"
·
a) Reprezentacja proporcjonalna gmp
członkowskich w Radzie Nadzorczej
b) Bezpośrednie wybory członków
RN i delegatów na ZGCz
c) Funkcja delegata nie może być łą
czona z funkcją członka RN
3. Odpowiedzialność finansowa Zarzą
du i Rady Nadzorczej.
4. Zmniejszenie Rady Nadzorczej.
5. Kontrola rozliczeń ciepła przez Komisję Rewizyjną RN i delegatów z os.
Bratkowice, Dąbrowskiego i Konopnickiej.
6. Uśredniona cena ciepła dla wszystkich spółdzielców.

Mogłem siąprzecież „nie wychylać" i
spokojnie siedzieć w RN, biorąc diety, i
być wybieranym przez kolektyw partyjno-pracowniczo-rodzinny zgodnie z zasadą „bierny, mierny, ale wiemy".
POLITYCY I POLITYKIERZY, precz
z łapami od ŁSM! Możecie rządzić majątkiem partyjnym, natomiast ŁSM jest
własnością wszystkich spółdzielców.
Czyżby znalazła się w Łowiczu partia,
która będzie, podobnie jak w poprzedniej epoce PZPR, dotowała naszą spół
dzielnię w 70%? Jeżeli taką złożycie deklarację, to zebrania wasze nie muszą być
tajne, a spółdzielcy z radością przekażą
._wam wszystkie uprawnienia!
Cała sytuacja przynosi mi wiele satysfakcji, gdyż przeciw jednemu byłemu
członkowi RN Zarząd ŁSM zmobilizował największą partię, cały aparat pracowniczy, ich rodziny i znajomych.
Wniosek może być tylko jeden: PreUchwały
zes boi się ·podjąć merytoryczną dyskusję na fomm publicznym lub spółdziel
Łatwo zauważyć, że wnioski te znaczczym, gdyż brak mu jakichkolwiek argu- nie ograniczają możliwość działania klik i
mentów!
grup interesu w organach ŁSM, demokratyzują życie spółdzielni, nadają proporcjonalną odpowiedzialność organom spół
dzielni w zależności od pełnionej funkcji,
29 czerwca br. odbyło się Zebranie
oraz stawiają interes spółdzielcy na pierwPrzedstawicieli ŁSM, na którym przyszym miejscu.
byłych członków spółdzielni zarząd poChciałbym ustosunkować się do kiltraktował jak intruzów, o czym pisał już
ku uchwał proponowanych przez Za„NŁ"
rząd ŁSM, które jednocześnie związa
Materiały przygotowane przez zarząd
ne sąz treścią wniosków os. Bratkowibyły niespójne pod względem prawnym
jak i księgowym, a co najgorsze, wnioski ce.
A. Cyt.: „Zebranie Przedstawicieli
z zebrań gmp członkowskich potraktoupoważnia Zarząd ŁSM do zaciągnięcia
wane były jak piąte koło do woza. Radca
zobowiązania kredytowego łub pożycz
prawny omówił wnioski z zebrań tych ki do kwoty I 000000 zł na realizację
zagmp z os. Dąbrowskiego i os. Bratkowi- dań termomodernizacyjnych. Zaciągnię
ce, uznając, że nie kolidują z prawem i są cie kredytu lub pożyczki wymaga akcepmożliwe do przyjęcia, wnioskując jednotacji RN. Wniosek z Bratkowic: Wszystcześnie o przedłożenie ich do komisji stakie decyzje Zarządu i RN, które zostaną
tutowych RN, co Zgromadzenie przegło uznane za szkodliwe dla spółdzielców

Walne

sowało!

Nasuwa

się

zatem kilka istotnych py-

tań:

1. Czy

może składać

wnioski na ZP
który nie jest przedstawicielem ani nawet członkiem ŁSM?
2. Co się stało z wnioskami innych gmp
członkowskich? Np.: Noakowskiego,
które prowadził przewodniczący komisji rewizyjnej i gdzie nie powołano komisji uchwał i wniosków. Czy to nie manipulacja?
3. Mieszkańcy Bratkowic adresowali
swoje wnioski z zebrania gmpy członczłowiek,

się, że

wszystkie prace objęte
a nie uwzględnione w
refundacji ~karbu Państwa jako niezbęd
ne do realizacji Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, sfinansowane będą
przez członków Spółdzielni poprzez:
I. zwiększenie narzutu kosztów zarządu i administracji ogólnej Spółdzielni
w ciężar kosztów eksploatacji poszczególnych nieruchomości,
2. obciążenie osób przekształcających
spółdzielcze prawo w odrębną własność
kwotą przypadającą na ich lokal przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, o których mowa w pkt. I.
Ustalenia paragrafu 2 tej uchwały należy uwzględnić przy opracowywaniu planów finansowo - gospodarczych w latach następnych."
Zauważyć należy, że jest to uchwała
bardzo kontrowersyjna przy jej wykonaniu ze względu na:
a) potężne zastrzeżenia prawników co
do możliwości jej wykonania w ustalonym terminie i trudne do oszacowania jej
skutki finansowe
·
b) możliwości otrzymania i czas refundacji Skarbu Państwa są conajmniej
enigmatyczne - bez aktów wykonawczych
c) śmieszy wreszcie logicznie myślą
cych, że ,,ZP" uchwala realizację Ustawy - czyli akt wyższego rzędu
d) jak z tekstu uchwały wynika skutki
finansowe poniosą spółdzielcy i będą
dotować Skarb Państwa (choćby tylko
w zakresie odsetek), w którym nie ma
pieniędzy zagwarantowanych na ten
cel.
•
C. Uchwała cyt.: „ Udzielenie absolutorium członkom Zarządu na 2000 r.
Wniosek os. Bratkowice: Udzielanie
absolutorium winno odbywać się w formie głosowania tajnego ze względu na
fakt, że jest to głosowanie personalne, a
część delegatów jest uzależniona od Zarządu. Są to pracownicy ŁSM. Komentować chyba nie trzeba ...
Zaznaczyć należy także, że Zarząd nie
wykonał uchwały zgromadzenia przedstawicieli z roku 2000 dotyczącej zmiany w statucie i winien ponieść skutki prawne.
Ustala

niniejszą uchwałą,

Sprawozdania
Omówienie sprawozdań zarządu i RN
jest bardzo trudne, a to właśnie ze wzglę
du na niespójność księgową wyszczególnionych liczb i sum, a ponadto materiały
opatrzono klauzulą „do użytku we-

powinny być obciążeniem dla osób, któ- wnętrznego".
W chwili obecnej spółdzielcy pokryre ją podjęły, zgodnie z pojęciem prawwają I 00% kosztów utrzymania ŁSM i
nym straty i szkody."
A zatem bardzo uzasadnione jest py- zgodnie z przepisami mają prawo wietanie: dlaczego osoby obracające naszy- dzieć za co i ile płacą! Natomiast organa
mi potężnymi pieniędzmi nie są odpo- ŁSM nie mają prawa tego utajniać!
1. Utrzymanie 71,5 etatu to roczny
wiedzialne finansowo? - Bo skutki tych
obciążeń spadną na wszystkich spółdziel koszt z ZUS-em i wszystkimi pochodnymi ok. 2,4 mln zł, czyli każdy z nas
ców.
B. Uchwała, cyt.: ,,Zatwierdza się spo- płaci 0,90 zł/m2 miesięcznie razy posób pokrycia kosztów prac geodezyjnych wierzchnia mieszkania.
2. Za centralne ogrzewanie mieszkań
i innych w zakresie realizacji Ustawy z
dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz- cy Bratkowic (niezgodnie z prawem) za
kaniowych.
sezon 2000/200 I wydadzą więcej, ok.

I 50000 zł - jest to suma którą zdotujemy nopnickiej, w następstwie czego trzeba
Osiedla Dąbrowskie było wydać następne środki na odnowiego i Konopnickiej „dołożą wbrew prawu nie elewacji i balkonów.
i swojej woli proporcjonalnie 600005. Zadziwiająca jest także gospodarka
70000 zł." Zauważyć należy, że miesz- zasobami mieszkaniowymi, gdzie z pokańcy np.: os. Starzyńskiego, osiedla ocie- danych liczb wynika, że podmioty goplanego z naszych wspólnych pieniędzy, spodarcze wynajmujące w zasobach
zapłacą o 20% mniej za to samo ciepło! ŁSM lokale użytkowe płacą za I m 2 Wniosek może być jeden, że bardzo duża 2,07 zł miesięcznie, natomiast dzierżawa
część mieszkańców Bratkowic będzie gruntuza I m 2 -3,70zł/miesięcznie. Trudmusiała dopłacić na koniec sezonu grzew- no tu dopatrywać się logiki - lecz działa
czego!
.
nia chyba gmpy interesów. Nie chodzi
3. Opłaty za ciepłą wodę - zupełnie przecież o zmniejszanie opłat za dzierża
niezrozumiałe dla spółdzielców - bo ile wę gmntu, lecz o logiczne zachowanie
kosztuje tak naprawdę I m 1 ciepłej wody? proporcji pomiędzy wynajęciem I m 2
Cena wody - 2,74zł + 0,4524GJ razy lokalu, a dzierżawą I m 2 gmntu. Przypo36,80 zł/GJ + 0,26zł/m 2 razy powierzch- mnę, iż te pieniądze pomniejszają koszty
nia mieszkania - dla osoby samotnej za- działalności ŁSM, czyli im więcej uzymieszkałej na30m2 - I m 3 kosztuje-27,19 skamy pieniędzy z najmu i dzierżawy,
zł, natomiast dla osoby samotnej zamiesz- tym mniejszą spółdzielcy zapłacą stawkałej na 72 m2 tensam lm1 kosztuje38,ł I kę eksploatacyjną
kotłownie olejowe!

zł.

W całym tym rozliczeniu nielogiczne
jest naliczanie „mocy :zamówionej" na m 2
- przecież moc jest pochodną ilości zużywanej wody, a do tego marny liczniki.
Bardzo znaczącą w kosztach c.w. jest
ilość ciepła zużywana do podgrzania I
m3 wody, do normatywnej temperatury
45 - 55 °C, przy określonej normą krotności cyrkulacji 3-5 m 1 na m 3 poboru.
Mówiąc prościej: na każdy pobrany
przez lokatorów I m 1 c.w. w obiegu cyrkulacji winno przepływać 3-5 m 3• Odpowiada to poborowi ciepła, dla granicy
dolnej normy (3m3/m3) ok. 0,25 GJ/m 3, i
odpowiednio dla górnej (5m3/m 3) ok. 0,3
GJ/m1.
Gdy analizowała to komisja ciepłow
nicza ŁSM w roku 1998 podgrzanie c.w.
pochłaniało 0,285 GJ/m3 - co mieściło się
w granicach normy. Co marny teraz? O,
teraz potrzeba aż 0,4524 GJ/m1 c.w., co
omacza, że „bulimy" za każdy m 1 c.w. o
6, 13 zł więcej, niż w porównaniu do roku
1998.
Rocznie dla os. Bratkowice to ok.
370000zł!

A dlaczego teraz jest tak źle? Krotność
cyrkulacji osiągnęła ok. 10 m 3/m1 (dwa
razy tyle co górna granica normy), i dodatkowo zanika nam w ŁSM ponad 30000
m 1 c. w. rocznie. W spółdzielni potrzeba
rozumu i fachowości, a nie potężnych kredytów na termomodernizację.
Nieudolność i nieróbstwo działu technicznego ŁSM jest zastraszające!
4. Analiza materiałów dotyczących
wykonania zadań remontowych w ŁSM
daje także wiele do myślenia, w szczególności w zakresie wykonawstwa przez
zakład LSM - czyli ZER. Z podanych
tabel wynika, że za wszystkie wykonane
prace przez ZER płacimy od 20 do 40%
więcej niż przy wykonawstwie obcym.
Podam przykład: malowanie I klatki schodowej - ZER - 7 I72 zł; siły obce - 5595
zł. Diagnoza sytuacji jest oczywista:
zła organizacja pracy, brak nadzo.
ru i nieróbstwo, jest to marnowanie naszych wspólnych środków finansowych.
Przypomnę tylko konserwację dachów
w czasie deszczu przez ZER na os. Ko-

Dyskusii
na walnym nie

było!

Jaka mogła być dyskusja, kiedy tylko
6-7 przygotowanych osób zadawało
konkretne pytania, na które w sposób
merytoryczny nie umiał odpowiedzieć
prezes i jego zastępca! Co prawda bardzo sympatyczni prezesi, ze średnim
wykształceniem technicznym, muszą
mieć jednak potężne luki w swoim wykształceniu ... skoro nie rozróżniają paliwa płynnego od stałego, ceny urzędowej
od umownej, i często, delikatnie ujmując,
mijają się z prawdą...
Przewodniczący RN na moją prośbę o
przedstawienie uzasadnienia przyznania
Zarządowi 35% premii w gmdniu odpowiada: cyt. ,,Po prostu były pieniądze i
trzeba było je wydać- to tradycja".
Szczerze mówiąc, nie pamiętam takiej tradycji, pamiętam natomiast, jak w marcu
2000r. Pan Przewodniczący RN, pełniący
wówczas fimkcjęprn:wodniczącego Komisji Rewizyjnej, mówił: cyt „Trzeba rozliczyć 'Zarząd za działania tennomodernizacyjne na osiedlu Noakowskiego" (przypominam ponad IOO zgłoszeń lokatorów na
wadliwie działającą instalację co.)
Znakomita część przedstawicieli nie
chciała pytać, dyskutować, chcieli jak
najszybciej głosować i zakończyć ...
Pytania bez odpowiedzi pozostały...
Np.: Czego nauczyli się przedstawiciele
ŁSM na szkoleniu na promie SzczecinKopenhaga-Sztokhołm? Czy obchody
rocznicowe w ŁSM muszą kosztować
ponad I 00000 zł? itd.
Zarząd uzyskał absolutorium, przecią
gnął problematyczne uchwały - choć w
znacznie gorszym stylu niż w latach ubiegłych. Czy naprawdę wygrał Zarząd? A
może przegrali spółdzielcy?!
Delegat na Zgromadzenie
Przedstawicieli
Stanisław Mrozowicz
PS: W sytuacji ubożejącego społe
czeństwa, tragicznej sytuacji na rynku
pracy, ze zwykłego szacunku do wła
snych pieniędzy, można mieć nadzieję,
że wszyscy spółdzielcy zaczną kontrolować co się dzieje z ich pieniędzmi.
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Zygmunt Lalak
ygmunt Lalak urodził się 22 stycznia 1930 roku w miejscowości Kotliny, niedaleko Puław. Jego rodzice - Jan
i Aleksandra z Cieślów mieli też starszą
córkę Wandę. Ukońe-zył Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach oraz kierunek elektryczny w Technikum Budowlanym
przy ul. Karolkowej w Warszawie.
W tym czasie pracował już zawodowo,
w Centralnym Biurze Projektów i Studiów w Warszawie.
Pracę nauczyciela rozpoczął 1 lipca
1952 roku jako dyrektor Technikum Administracyjno - Gospodarczego i Szkoły Elektrycznej w Kołbieli koło Mińska
Mazowieckiego. Zanim objął to stanowisko, ukończył też roczny kurs techniczno - pedagogiczny w Katowicach.
W czasie pracy w Kołbieli poznał swoją
żonę, również nauczycielkę, Feliksę z
Piekarskich. Zanim jednak odbył się ślub
w 1955 roku, Zygmunt Lalak został powołany do wojska. Kilka lat później Lalakowie doczekali się syna Zygmunta,
który jest obecnie fizykiem - pracownikiem naukowym na Uniwerytecie Warszawskim.
Łowicki rozdział w życiu Zygmunta
Lalaka rozpoczął się I grudnia 1955 roku,
kiedy podjął pracę w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym. Po przyłą
czeniu do technikum szkoły zasadniczej,
powstał Zespół Szkół Zawodowych
nr 1. Z. Lalak pracował w tej szkole jako
nauczyciel przedmiotów elektrycznych,
później także jako nauczyciel fizyki.
Przez pierwsze 16 lat Lalakowie miesz-

(1930·2001)

Z

wymi

działającymi

się też pracą

i

w szkole.

Zajmował

resocjalizacją młodzieży

uważanej

za trudną. Zawsze chętnie słu
uczniom i ich rodzicom radą
i wsparciem w rozwiązywaniu problemów zawodowych i życiowych. Zaję
cia te pochłaniały go tak bardzo, że dla
rodziny zostawało mu już mało czasu.
Za swe osiągnięcia pedagogiczne otrzymał wiele wyróżnień, w tym krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
W latach 80-tych był też radnym miasta
żył kolegom,

.IL

lr

9 lipca: Zofia Kubica, I. 88, Złaków Borowy; Bronisław Wiesiołek, 1.71, Zawady; Dariusz Guzek, 1.37, Łowicz; Filomena Wiechno, 1.87, Zduny. 10 lipca: Helena
Brzozowska, 1.68, Łowicz; Eugenia Kotlarska, I. 82, Różyce; 13 lipca: Małgorzata
Gajek, 1.87, Czatolin; Bronisława Sobieraj, 1.82, Kolonia Bolimowska; Danuta
Teresa Zagawa, 1.54, Panna. 14 lipca: Stanisław Pastwa, I. 73, Nieborów. 15 lipca:
Franciszek Słoma, I. 61, Różyce; Janina Kryszkiewicz, 1.75, Głowno.16 lipca: Jan
Chybowski, 1.91, Głowno; Józef Orzeł, 1.73, Głowno. 17 lipca: Stanisława Marczak, 1.77, Lipnice; Jan Wójcik, 1.62, Strugienice. 18 lipca: Zofia Frątczak, 1.91,
Seligi. 19 lipca: Janusz Paprocki, 1.60, Ziąbki. 20 lipca: Stanisław Przyżycki, 1.66,
Głowno. 21 lipca: Jerzy Majtarz, l.74, Głowno.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach żałobnych;
z godnością i szacunkiem pożegnali

Łowicza.
Inną domeną

pracy

społecznej, jaką

się zajmował, była działalność w Związ

kali w budynku internatu szkoły, w 1971
roku przeprowadzili się do własnego
mieszkania na os. Noakowskiego. Studia magisterskie Zygmunt Lalak ukoń
czył na wydziale fizyki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W łowickim ZSZ nr 1 był nauczycielem,
zastępcą dyrektora, a od 1986 roku dyrektorem. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje, był człowiekiem odpowiedzialnym. Nigdy nie szczędził ani wła
·snego czasu, ani zdrowia, dla dobra
uczniów i szkoły. Z sukcesem przygoto"'.J'l'Vał młodych ludzi do egzaminu dojrzałości i egzaminów na studia - wspomina pani La lakowa.
Ważną częściąjego życia była zawsze
działalność społeczda. Przez długie lata
opiekował się organizacjami młodzieżo-

ku Nauczycielstwa Polskiego. Od stycznia 1981 roku pełnił funkcję prezesa
Rady Zakładowej ZNP w Łowiczu, póź
niej oddziału tegoż związku, a także był
członkiem Prezydium Zarządu Okręgu
w Skierniewicach.
W 1990 roku Zygmunt Lalak przeszedł na emeryturę i od tego czasu oddał
się całkowicie pracy związkowej. Do
ostatnich dni swojego życia był bardzo
aktywny, pełnił funkcję czynnego wiceprezesa łowickiego oddziału ZNP. Moż
liwość pracy, administrowanie Domem
Nauczyciela w Alejkach Sienkiewicza
dawała mu wiele satysfakcji. Aktywność
ta pozwalała mu również przez dłuższy
czas walczyć z ciężką chorobą. Był czło
wiekiem przyjaznym dla ludzi, o wielkiej
kulturze osobistej - wspomają żona Feliksa i syn Zygmunt - Skromnym i niezwykle prawym. Takim zachowamy go
w pamięci. Odszedł od nas 3 lipca 200 I
roku.
(mwk)

ś.P. ZOFI~ FRĄTCZAK
dziękuje

Alicia Zawierska
ajbliższa rodzina Alicji Zawierskiej

wspominająjako człowieka zawsze

młodego duchem.

Jej dwie córki, Krystyna i Marianna, zapamiętały matkę jako
osobę wesołą, ale stanowczą, Była dla nich
bardzo dobrą matką, ale i wspaniałym
przyjacielem. Urodziła się 25 stycznia
1919 roku w Sochaczewie. Była jedynym
dzieckiem Genowefy i Józefa Jachlewiczów. Dzieciństwo, lata wczesnej młodości i okres wojny spędziła w Sochaczewie. W 1945 roku wraz z rodzicami przeniosła się do Łowicza, gdzie zamieszkali
u swych krewnych, którzy prowadzili
niewielki sklep z artykułami spożywczymi. Niedługo potem zmarł ojciec pani Alicji i została sama z matką, Matka pomagała w sklepie, natomiast pani Alicja uczyła
się fachu fryzjerskiego. Jej największym
marzeniem było posiadanie własnego zakładu fryzjerskiego. Niestety, koleje losu
nie pozwoliły ziścić go w całości. Pani
Alicja owszem, uprawiała zawód fryzjerki,

Redakcja sportowa „Nowego Łowiczanina", zawodnicy Zduńskiej
Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek i wszyscy przyjaciele
łączą się

We wtorek rozpoczyna się festiwal organowy

.J

--

w bólu z Panem CZESŁAWEM MAJCHRZAKIEM
z powodu tragicznej śmierci

SYN~
Firma H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

ul. Łowicka 7/11

tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
(czynne całą dobę)

„

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

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSZVM POZIOMIE

(1919-20011

ale nigdy nie udało jej się otworzyć wła- jej jednak układanie naszych fryzur: Kosnego zakładu. W 1947 roku wyszła za leżankizawszenamzazdrościłyprzepięk
mąż za Jana Zawierskiego, rok poźniej na nych loków i pomysłowo wplecionych we
świat przyszło ich pierwsze dziecko Kry- włosy kokard - opowiadają. Kiedy wiek
styna, a trzy lata później drugie - Marian- nie pozwalał już pani Alicji na zajmowana. Pani Alicja początkowo pracowała nie się fryzjerstwem, znalazła sobie nową
w jednym z zakładów fryzjerskich, ale pasję. Tym razem była to działka na ul.
z biegiem lat całkowicie zajęła się opieką Łódzkiej, gdzie spędzała wszystkie wolnad dziećmi. Mama starała się, by nicze- ne chwile. Mama miała niesłychanie dugo nam nie brakowało. W domu role ro- żo cierpliwości, potrafiła zajmować się
dziców były raczej podzielone: mama za}- i kwiatami i ogródkiem warzywnym. Była
mowała się gosodarstwem domowym z tego bardzo dumna. Kiedy mówiłyśmy
i nami, a ojciec zarabiał pieniądze pracu- jej, że powinna wyjechać na wakacje, twierjąc na kolei -wspominają córki pani Ali- _ dzila, że na wojaże jestjuż za stara i woli
cji. Od czasu do czasu jednak mama po- nacieszyć oczy swoją działką, spędzić na
wracała do swego wyuczonego zawodu. niej czas wraz ze swoimi wnuczkami W pokoju gościnnym ustawiona była toa- wspominająjej córki Krystyna i Marian/etka z dużym lustrem, a przy niej wygod- na. Pani Alicja w ostatnich latach swego
ny fotel. Często zdarzało się, że przycho- życia leczyła się na nadciśnienie. Zmarła
dziły do nas ci[Jtki, koleżanki mamy. czy nagle, na wylew, I O maja tego roku, posąsiadki i prosiły. aby je uczesała na ja- zostawiając po sobie tylko pogodne
kąś szczególną okazję i mama z chęcią to wspomnienia.
robiła. Największąprzyjemność sprawiało
(ljs)

cującego w Warszawie. Jako znany wirtuoz, ma w swojej karierze wiele koncertów na całym świecie, ciekawostką jest
także fakt, że w 2000 roku otrzymał platynową płytę za CD z utworami właśnie
J.S. Bacha. Oprócz tego Wiktor Łyjak
aktualnie zajmuje sie nagrywaniem dla 1V
Polonia cyklu programów ARS ORGANII, w których przedstawia stare polskie
organy, jest też rzeczoznawcą Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w zakresie konserwacji zabytkowych organów. Pracuje jako wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prowadzi klasę organów w średniej szkole
muzycznej, a od kilkunastu lat jest organistą w Kościele Prokatedralnym w Warszawie. W czasie zbliżajacego się inaugu-

z rodziną

r

łowicki Ośrodek Kultury

uż w najbliższy wtorek, 31 lipca
ozpoczyna sięjedno z najważniej
zych przedsięwzięć kultularnych,
odbywających się w Łowiczu - XIII Mię
dzynarodowy Festiwal Organowy „JS
Bach". Festiwal trwać będzie do 31 sierpnia, w tym czasie przewidzianych jest
w sumie 1Okoncertów. Wykonywać utwory Bacha będą artyści z całej Europy. Jak
przewidziano, wszystkie koncerty odbywać będą się o jednej porze, o godz. 19.30,
we wnętrzu łowickiej bazyliki.
Festiwal zainaugurowany zostanie
występem znanego już łowickiej publiczności artysty, pochodzącego ze Skierniewic i jednocześnie współpomysłodawcy
i współorganizatora wydarzenia - Wiktora Łyjaka, na stałe zamieszkującego i pra-

Alicja Zwolińska

R-691

tel.

N

ODESZLI OD NAS (9.07.-21.07.2001 r.)

racyjnego koncertu wykona 8 utworów
Bacha, rozpocznie Preludium i fugą
c-moll. Kolejnymi artystami występują
cymi w łowickiej bazylice będą, 3 sierpnia Monika Bąbrowska - Beuzelin, urodzona w Warszawie, wychowanka Wiktora Łyjaka na stale zamieszkująca we
Francji, a 7 sierpnia Krzysztof Marosek
z Warszawy. Następnie, 1O sierpnia
wystapi Thomas Sauer z Berlina, 14 sierpnia Marco Limone z Niemiec, 17 sierpnia
Jens Wollenschlager z Niemiec, 21 sierpnia
Irena Chribkova z Pragi, 24 sierpnia Michael
Colin z Francji, 28 sierpnia Karol Gołębiew
ski, urodzony w Warszawie, a zamieszkały
na stałe w Brukseli. 31 sierpnia,.z koncertem
kończącym festiw,;u wystąpi Kurt Wiklander ze Szwecji.
(tb)

całość usługi

pogrzebowei 1 trumnq dtbowq iui od 700 Ił
./

Nieodpłatny· przewóz osób zmarłych do chłodni

-

Dziecięcy.Zespól Pieśni i Tańca

;

.

„Koderki"

Intensywne próby
przed wizytą w Ameryce
D

wa tygodnie intensywnych prób za
rozmowie z nami kierownik działajcego przy Łowickim
Ośrodku Kultury zespołu folklorystycznego „Koderki" Marcin Klimczak.
Zespół już niedługo, bo 14 sierpnia rusza w daleką podróż na kontynent Północnej Ameryki, gdzie będzie pnebywał aż dwa tygodnie. Wyjazd absorbuje
nam w tej chwili większość czasu, przygotowania trwająjuż od kilku tygodni,
trzeba było załatwić wiele formalności,
chociażby wizy - oraz zdobyć sponsorów. Niestety, wielu z nich mimo deklaracji pomocy wycofało się, niemniejjednak zespól i tak ma sporą liczbę osób i
firm, które patrzą przyjaznym okiem na
nasze działania i chętnie je wspierają powiedział nam Klimczak.
Sponsorów nie jest aż tak dużo, by
można było zrezygnować z obarczenia
rodziców dzieci częścią kosztów wyjazdu - płacą oni po 3 tys. złotych od
dziecka. Sam wyjazd kosztować będzie
w sumie 106 tys. złotych. Do Ameryki
po przeprowadzonych eliminacjach i
rozmowach z rodzicami pojedzie 16
dzieci, czyli 8 par tanecznych. Ta liczba
także zmieniła się w ostatnim czasie,
dzieci miało bowiem pojechać o kilka par
więcej. To znowu wpłynęło na fakt, że
próby muszą odbywać się z dużą intensywnością - zmieniły się bowiem załopowiedział w

żenia związane

z

choreografią wystę

pów.
Zespół będzie podróżował samolotem, dzieci polecą najpierw z Polski do
Helsinek, potem bezpośrednio samolotem do Toronto w Kanadzie. Stamtąd„._
udadzą się do USA, gdzie czekają je
występy w Buffalo i w Cheetowaga,
mieście zaprzyjaźnionym z Łowiczem.
Przypomnijmy, że - jak zapowiadaliśmy
już w kwietniu w Buffalo Kodęrki wezmą udział w wielotysięcznej polonijnej paradzie Pułaskiego, jako jedyny
zespół z Polski. Ze stanów Koderki udadzą się do Kanady, gdzie czekająje występy m.in. w Toronto.
Na pytanie jaki program przygotowująKoderki, kierownik zespołu odpowiedział nam, że zespół pojedzie ze..,.
wszystkim co ma w programie, będą to
więc 3 suity łowickie oraz tańce śląskie
i krakowskie. W obu krajach występować będą dla środowisk polonijnych,
jednak nie tylko wytępy czekają mło
dych łowiczan. Oczywiście, nie zabraknie czasu na zwiedzanie obu krajów.
Będziemy chcieli pokazać dzieciom
wszystko, co tylko będzie możliwe.
Oprócz miast, jakie będą mogły zobaczyć, w planach jest także i wodospad
Niagara. Atrakcji nie zabraknie. - komentuje kierownik zespołu.
(tb)
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Ra baty Renault
Twingo

~29

900zt

Thalia

~30

950zt

Kangoo

_3.S-łOO"

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tel./fax (046) 832-53-32, ()..601-937-622

31 600 zł•

Megane ~37 750zl'
Scćni

~47 600zł"

Espace

~95

OOO zt•

Rabaty obejmują takie inne modele.

Last

www.renault.com.pl

· ·cena netto. dla wersji osobowo-ciężarowych

Filia WIERNICKI s.c.
96-1 OO Skierniewice,
ul Buczka 2
Tel. (0-46) 833-26-90,

WIERNICKI S.C.
99-400 Łowicz,
ul. Poznańska 120

_e_3~_2_~_oo_,8_33_~_~_oo~T-~_.(_~_6_)8_37_~_3~_3~ 30%NttHAR~

OKNAZPCV
DREWNO

ALUMINIUM

HURTOWNIA
. r~/r~~
...../?J:!./I W

aobatv

~

0

producenci
Nainiższe ceny

Naiwięksi

PROMOCJA
OKNO O34 R/RU
- 590,00 zł
Łowicz,

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.Jfax 837-32-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 042fl19-34-24

~~

,o Ił<:'

t

'

ROWEROW
Łódzka

21 A

Bratoszewice, ul.

P.ROtel.M<o-42) 7C19J-6A4-04 ~

0
cz:rNNA w godz. 10-18

od pontedzJałku do soboty

A\

-.

~

~

~
a.(

~\ ~

--o~~

"'

0

_...!!llii...

~AŻDY.SAMOCHÓD

NA
ROWNIEZ NA FIATA

TERAZ RÓWNIO W SPRZEDHY

CHODNIKI ZMETRA
~~'9(Ó)fi~~f~OO~M@~
ftł1\W@rg, ~ IW~ll fłtILff@MW
./ Szeroki asortyment
./ Bogata kolorystyka
./Atrakcyjne ceny ./RATY

f

W

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

·o% udziału własnego

przy zakupie nowego samochodu

Autoryzowany Przedstawiciel BIG BANKS.A.

,

o/Wrocław

Biuro Kredytowe „ TARA"
Targowica Miejska, Pawilon A

"'

~

Tel. {0-46) 838-90--t 2
l u b 0-603-06'1-839

ł Sprzedaż części
samochodowych i filtrów

WYMIANA OWU GRATIS !
ł Amortyzatory firmy
KAYABA i SACHS
·do wszystkich samochodów
MONTAŻ GRATIS I
ł Mechanika pojazdowa,
montaż blokad skrzyni biegów

oferuje

Tel. (046) 837-l 3-58f
(042) 633-20-84
GWARANTUJEMY:

./

jakość

./

Łowicz,

R-578

P.H. „AGRO-DUET"

Targowica Miejska, pawilon 219
tel. (040) 830-20-26, 0-604-19-23-18

Łowicz,

Czynne: pn. - pt. B.00 - 17.00,
sobota B.00-13.00
R

„ KOPER"
./

fachowość

bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, flltry,
węże wydawcze długości 40 m
R-8

DEDYT DO I.Ol~

zubezpiamniem na życia kredytobiorcy
R-822

Tel. 0-501-709-535

i

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

I
I
I
Młyn Sobocka Wieś
i Mieszaloia Pasz Jamno 16 I
Łowicz,

- sprzedaż otrąb żytnich po l 5 zł
- wymiana otrąb żytnich
i pszennych, pasz i koncentratów
na zboża

MOTO-MAl/(0

ul. Poznańska 128
Tel. (046) 837-36-92

oferuje:
• meble pokojowe; • meble kuchenne
• zestawy wypoczynkowe; • dywany

0KNAPCV~:
~
zł
już
(1465 x 1435)

od 550

brutto

(okucie ROTO Kuńer 2 - oksydowane)
enontaż. montaż, obróbka z upustem 50%

N

~

I
I

~I

I ROLETY ALUMINIOWE

ROLETKI MATERIAŁOWE

I tALUZlE

1s1ATKIPRZECIWOWADOM

7I
SKI
I

el

I =~·=~!u Stanisławskiego)~ I
l'!!..~~~~~1~ __ ~I

/
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Szkoła Główna

Wydział

21

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rolniczy z siedzibą w Łowiczu - Blichu

,

LESZEK SOHCZYNSKI

ogłasza nabór na rok akademicki 2001 /2002

specjalista położnictwa i ginekologii

na zaoczne studia inżynierskie z możliwością kontynuowania
nauki na 1,5 rocznych studiach magisterskich

Głowno,
poniedziałki, środy, piątki

Sikorskiego bi. 27 m. 12

„•

tel. (042) 710-72-67

godz. 16.00 -19.00

1. kierunek - Rolnictwo - specjalność: „Agronomia i Agrobiznes" (3,5-letnie) . soboty godz. 12.00 -14.00
tel. dom. (042) 719-11-67 ~:
2. kierunek - „Ochrona Środowiska" (4-letnie)
------------------------------------------------------------~
Dokumenty przyjmuje:
•Sekretariat SGGW w Łowiczu, ul. Blich 1O, pok. 22 {bud. ZSRCKU) od odnia 1 czerwca
do 31 sierpnia tel. (0-46) 837-99-56 w godz. 8.00-12.00
• Dział Spraw Studenckich SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
tel. (0-22) 843-49-22 lub 843-90-41(61, 81) wew. 117-33, 117-34 w terminach:
od dnia 27 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2001 roku
Wymagane dokumenty:
• oryginał świadectwa dojrzyłości
~~
• podanie na odpowiednim druku {ankieta komputerowa)
• orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy)
f.
C"\\~i-r
oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi
~~
s~\)v
• 3 fotografie
sł\."
• wypis lub kserokopię z dowodu osobistego
• dowód opłaty rekrutacyjnej

„ ,.,,,.oc?J

Łowicz,

specjalista-ginekolog· położnik

GINEKOLOG

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

Piątki

E

Małgorzata Mazurkiewicz-Kazimierak
piątki

"'
~
-

Szkolenia Kierowców

ral(łpm .
Krzysztof Bandos
ul. Słowackiego 44

Łowicz,

Tel. (046) 837-02-58, O 502 278 722

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

PROWADZI ZAPISY NA KURS
PRAWA JAZDY KAT. ,,A, B, B+E"

k&id)'mwydri:I

<łu.etyP'rtltllna/od

2lpca do3sil!rprU;

lub
lvb wrzesień) kb~
Gutry Prawne/ l'l"la$l szansq na główną wyg~

·oplacaJ~ pn!ll'llKnMat9 rnlesJOCZl'll\ (Sierpień

(sltvplon i wnes1oń1

SUZUKI BALENO WAGON
Tnzwife9ł~

Gazeta Prawna lCStlła wz:bogaCOlla o Wydania Poradniki Gusty

Pravmet. Ka.t:dy numet'" w spcMlÓb
komploksowy '°""P I . _ , . .
infonnac:jeprezcot~na

lamach Gazaty Prawno).

Porrifloj
zamówienia na sierpień
molna składać do 20

lipca br. w Oddziałach
RUCH SA

R-34

•NAJTAŃSZE
NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE
•OTRĘBY:

PSZENNE, ŻVTNIE,
JĘCZMIENNE

•STAL

I OONOW'I BIOLOGICZNEJ
ZAPRASZA NA

kręgarstwo • rehabilitację
• terapię naturalną

od poniedziałku do soboty w godz. 16.30-18.00
tel. 0-601-226-862, (042) 719-19-56
Gr-SJ
Głowno, ul. Wojska Polskiego 10

Korczyńska

wtorki 14.30-16.00

R-840

BIOE"ERGOTERAPEOTYCZłłY
Głowno,

UWAGAIli

Rozpoczęcie

W KflŻDfl ŚRODĘ

~~§!Q~!~~NIA
Łowiczu
~

GABINET CZVNNY:

w

poniedziałek

I Budownictwa w

17.00-19.00

OFERUJE PAŃSTWU

Łowicz,

Stary Rynek 16 lip
tel. (042) 672 98 08, kom. O 601 202 788

• stropy terlva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

Dr nauk medycznych

WYROBY HUTNICZE
MATERLRY
BUDOWLANE
GAZY TECHNICZNE
OPAt, NAWOlY !

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO. FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

R-100

!

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

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

lek.med.MARCIN FAFLIK

samochody osobowe, ciężarowe

specjalista
chirurg onkolog

.s&-67

2
12
-rei.
ul. srz: st.-ykó""
10
R-791
95..0

Jl)l.C! AUTO-KOMIS

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

Iłowska
poniedziałek,

Academos,

„

113, tel. 837-38-30
godz. 15JU R-721

Blacharstwo i naprawa pojazdów

GABINET LEKARSKI

Jakubowski Sławomir

ALEKSANDER JANOWICZ

99-400 Łowicz, ul. Południowa 16
rf"~& tel./fax (0-46) 830-31-95
~ tel. kom. O602-38-06-61

R-610

±
'°

firmy MILE.X,

PIOTR CZYZ

.BUDOWLANA
(0-4 ) ~~~ska
0

godz. 7.00-17.00

•PODŁOŻA ORGANICZNE
włókno kokosowe, TORF, SUBSTRAT
• NAWOZV OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab
Ceny producenta!

•

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki)

w

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

+ 1°1' VAT

TANIA TARCICA
CE 8tA

Zapraszamy

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

PORTLANDZKI n,s zł

•

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

CEMENT
2J4

•nadproża
galanterię betonową
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tal. (046) 837 32 79, 837 41 38. fax 837 47 98
a-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
lntamat: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb -o

JOLANTA
PIETRZAK

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

o

tel. (042) 716-11-44, 0-502-517-427 ~

specjalista ginekologii i położnictwa

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

ul. Sikorskiego 7 m 5

aynny od 10.00 do 18.00

MAREK
NALEWAJKO

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

o pmlUITIOlacle!

R-741

LARYNGOLOG CiABl"ET
Dr n. med. Magdalena

Posiadamy komputerowy system szkoleniowy (wraz z osprzętem) z bazą pytań
oraz możliwością losowania testów, jak
na państwowym egzaminie na prawo jazdy.

Łowicz

piętro,

GABINET
MEOYCYN'I NATURALNEJ
-

dr nauk medycznych

kursu:
31.07.2001 r. o godz. 16.00

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

•

-komputerowe badanie wzroku
-soczewki kontaktowe: korekcyjne, kolorowe
również jednodniowe i do przedłużonego
noszenia

Dowóz i rozładunek „HDS"
tel. (046) 838-79-12, 0-604-284-079
R-310

·Zbiefając kupot'I'/ ~'tlne W

17.00-19.00

DOROŚLI i DZIECI

R-337

UWAGA KONKURS!

17.00-19.00

OKULISTA

Informacji udziela:

Ośrodek

Plac Koński Targ 7

tel. 837-38-86

Dr n. med. Wojciech Kazimierak

• Sekretariat Punktu Konsultacyjnego SGGW w Łowiczu, ul. Blich 10, pokój 22,
tel. (0-46) 837-99-56 w godz. 8.00-12.00;
• Dziekanat Wydziału Rolniczego-Studia Zaoczne, ul. Rakowiecka 26130,
.
02-528 Warszawa, tel. (0-22) 849-97-20 lub 849-22-51 wew. 2226, pokój 19. paw. Ili

JANUSZ
MALARSKI

SPECJALISTYCZNE
GABINETY LEKARSKIE

lekarz medycyny

Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99·70
Przyjmuje: 8-00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH !

"WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE • KAS CHORYCH~

Łódź,

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

CZĘŚCI

vW BlJS T--4

BtACHY, LAMPY I INNE U?

Il'.

PROJEKlYBUDOWLANE
• powtarzalne • INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
·AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
FHU, t.owicz, ul. Klickiego 22A, te/.0461837-47-42 ~
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,,,
ocJ8···
Rrorn
sofa
~

juz za 35,

"Sprzedaż w

zł/mies.!!!

systemie ratalnym AIG Credit S.A. *

SIEDZIBA FIRMY:

SEćoTHERM·

99-400 Łowicz, ul.' Jana Pawła li Nr 173/175
tel./fax 0-46 837 52 83, 837 57 50,
biuro@ecotherm.com.pl

SZAHO„HY KLIEHCIE
KUPUJĄC KOCIOŁ

Z PODGRZEWACZEM
f Irmy VIESSMAMM
OTRZYMUJESZ OD MAS DODATKOWO:

./ ZAWORY ./ FILTRY
./ KSZT Al TKI ./ WKŁAD KOMI HA
Montaż ltotlownl I uruchomieni•

GRATIS

\!

ł{OfłLfł
Wersalka z funkcjC( do spania dla 2 os6b
i pojemnikiem na pościel
Salon Meblowy Black Red White
~~

~~~~~

ł.owicz,

PODR~CZNIKI

ul. Magazynowa 4

...._

~. ::

sprzedawców.
,_._

-

R-987

ZARZĄD ŁOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WŁOWICZU

zawiadamia członków Spółdzielni, ii

• oferuje dla absolwentów
zawodowych:

w trybie zamiany mieszkań o lokatorskim prawie do lokalu

MIESZKANIE 3 POKOJOWE·
72.27 m2•

• dla absolwentów liceów i techników:

Poli~ealną Szkołę Kadr Samorządo\vych
Liceum Ogólnokształcące
Policealne Studium Informatyczne
Liceum Ekonomiczne
• dla absolwentów szkół podstawowych
Liceum Handlowe
Zasadniczą Szkołę Wielozawodowq

-- organizuiemy
• •
odpłatn.
zapewniamy praktyki
Ponuu10
ie:
- kurs na prawo jazdy - kursy komputerowe - kurs agenta ochrony - kursy BHP

•

lnfonnacja: tel 837-62-78, tel kom. 0-604-986-321

Zapewniamy:
• bardzo dobrze przygotowaną

• Mieszkanie położone jest na parterze na osiedlu Bratkowice
(budynek nr 4) w Łowiczu.
• Wymagany wkład mieszkaniowy wynosi 32. 753, 11

ZSR CKV w Łowiczu ul. Blich 1 O
szkół

POSIADA DO ZASIEDLENIA
o pow. uiytk.

~~

SZKOLNE

ul. Długa 27, 99-400 Łowicz (k. Marketu "Lewiatan")
~~~
tel. 837 60 38
~~

tel. 046 837 97 37
Szczegóły u

ART_ - SZKOLNE
PAPIERNICZ E .
BIUROWE

kadrę pedagogiczną

e

~o.u~o."'"

'lł'i'(\'\.._'(o\\.o'<'"ł

• bardzo dobre warunki lokalowe
• nowoczesne pracownie • miłą atmosferę

zł.
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R-882

• Zainteresowanych ewentualną możliwością zamiany mieszkania
członków prosimy o składnie pisemnych deklaracji w biurze sp-ni (pokój nr 12)
w terminie o dnia 10.08.2001 r.
ZarządŁSM

R-885

Łódź,

SPÓŁDZIELNIA

OCIEPLANIE

MLECZARSKA

PIANKĄ

OKRĘGOWA

w.Łowiczu

_ul.

Przemysłowa

3, 99-400 Łowicz

posiada w ciągłej sprzedaży
używane palety drewniane
o wymiarach:
• 1200 x 1200 mm
• 1200 x 1000 mm
• 1200 x 800 mm
•

i nietypowe wymiary.

Bliższych informacji udziela
Dział

Zaopatrzenia i Administracji

tel. (0-46) 837-66-93, (0-46) 837-35-75 w. 213
i fax (0-46) 837-43-48.

ul. Sieradzka 11, filia

2-letnia szkoła
o uprawnieniach szkoły publicznej

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

ŁOWICZ

-

wtryśnięta pod dśnieniem
w szczelinę znajdującą_ się w śdanach zewnębz
nych i położona na stropie zapewnia znakomitą

Pianka kry/aminowa

i

akustyczną.

ul.

99400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38,
fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http1/www.winkhaus.com.pl/sib

/(

./ocieplenia zewnętrzne styropian
• szyba k=1, 1
• okucia Winkhaus
• wzmocnienia ocynkowane
w ramie, skrzydle, słupku
• transport okien do klienta

Kilińskiego

141

LA.6. 'J TR A·DYCJI

./dobra szkoła./ dobry 11wód tel. (041)

KRYLAMI NOWĄ

izolację cieplną, tenniczną

•

szkoły

681·61·88

.--------------li
!KREDYTY DO 30.000 ZL1
1
bez
I
poręczycieli

R-77~

I z ubezpieczeniem na życi~I
'--~.!..!2~~::Z~;Z!!.:!!fl.._l!

26.07 .2001 r.

Wakacje w

amerykańskich

parkach narodowych (li)

Yellowstone to epopeja
rzytfacz.a swoim rozmiarem, swoją
tajemnicz.ością, obfitością tego, co ma

P

do pokazania To pllik, który odbiewszystkimi zmysłami. Aby zrozumieć na czym polega przygcxla w Yellowstone t.Izeba go nie tylko zobaczyć, ale
i powąchać, usłyszeć, dotknąć. Trz.eba pokonać dziesiątki kilometrów, pochodzić
wśród tryskających gorących źródeł, powdychać niezbyt nozdmlm przyjazny zapach siarlcowodoru ulatniający się z ziemskich głębin, traeba przejść się wzdłuż olbrzymiego wąwozu utworz.onego przez
rzekę Yellowstone, traeba popatrzeć na majestatyczne wodospady, popływać w alpejskich jeziorkach, czy też udać się na daleką wyprawę, z dala od szlaku dla zmotoryzowanych, licząc na spotkanie z niedźwiedzieyn bnmatnym, a111ożenawet grizzly. Yellowstone to ogrom i olbrzymia róż
norodność. Parlc zajmuje powieIZChnię blisko 900 tysięcy hektarów i należy niewąt
pliwie do jednego z bardziej znanych miejsc,
nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
Umoszczony w północno-zachodniej cz.ę
ści stanu Wyoming, wgryza się cienkimi
językami w Montanę i Idaho. Odwiedzany rocznie pIZeZ ponad 3 miliony ludzi
z całego świata, leży w niezbyt przyjaznym c:złowiekowi klimacie: zimy są długie
i ostre, lata krótkie, obfitujące w meteorologiczne niespodzianki, jak np. śnieg w lipcu.
Utworzony w 1872 r. Yellowstone był
pierwszym na świecie parkiem narodowym. To właśnie od tego miejsca zaczęła
się idea ochrony niektórych kawałków naszego globu w celu zachowania ich piękna
i dziewiczości.
ho~c _po Y~ll~w~tone, trudno
oprzec Się wrazemu, ze stąpamy po
czymś niezwykle niepewnym i delikatnym. Ponad 1O tys. błotnych, gorą
cych kałuż, gorących źródeł i gejzerów wszystko to gotuje się i paruje na naszych
oczach, świadcząc niezbicie, żeźró<Ro ciepła (czyli lawa) znajduje się bardzo blisko
powierzchni ziemi. Według opinii geologów,
okolica ta wylatuje w powietrze regularnie
co 600-800 tys. lat A że ostatni potężny
wybuch miął miejsce już ponad 600 tys. lat
temu, zatem rzec można, iż stąpamy po
bombie zegarowej. To wszystko znowu
kiedyś wybuchnie, zmieniając nie do poznania nie tylko bliższ.ą, ale i dalszą okolicę,
Park Yellowstone dzieli się na kilka róż
niących się od siebie rejonów. Parujące
i tryskające gorącą wodą gejzery znajdują
się głównie w jego zachodniej części. Wśród
nich najsłynniejszy jest Old Faithful, czyli
gejzer, który nigdy nie zawodzi. Podczas
gdy wybuchy innych gejzerów są zazwyra

się

C

czafnieprzewidywalne, :ziirówno w swojej
mocy jak i cz.ęfilotliwośc~ Old Faithfull wyrzuca gorącą ,wodę ze swojego wnętrza
z zegarową wręcz precyzją: co 75-80 minut
Z tego też powodu stanowi on jedna z większych atrakcji w dolinie gejzerów.
W oczekiwanil.Mlll wybuch słynnego gejzeru można przejść się wśród plirujących
źródeł, bulgocących błotnych kałuż, świsz-

czących i smrod:nych dziur w ziemi. Ziemia

tam jest jednak niezwykle nagrzana i przez
to bardzo niebezpieczna. Dla zwiedzających

zbudowano więc specjalne drewniane pomosty i tylko po nich wolno spacerować.
Co rokujednakz.darzająsię śmiałkowie (lub
idioci), którym nie straszne są ostrzeżenia

tarasami jest niezapomniane, szczególnie
w miejscach, gdzie temperatura wody pozwala na wzrost alg, które czynią te skalne,
parujące schody niezwykle kolorowymi.
Parlc przedzielony jest na pół pIZeZ płyną
· cą z północy na południe rzekę Yellowstone. Wyrzeźbiony przez nią kanion ma już
ponad 300 metrów głębokości, a skała,
z której jest zbudowany, dała nazwę nie
tylko rzece ale i parkowi. Bo yellowstone
znaczy ,,żółty kamień", wiec park Yellowstone, to park.Żółtego Kamienia Rzeka Yellowstone utworzyła na tym odcinku dwa
wodospady, mniejszy górny i wysoki na
prawie 100 metrów wodospad dolny. Jego
widok jest niezapomniany, szczególnie

Bizony i ludzie

chodzą

tymi samymi

z bizonami. Co prawda ci pierwsi muszą
bardzo uważać i nie podchodzić do zwierząt tych zbyt blisko. Jak każde zwierzę
dzikie, tak i bizony są nieprzewidywalne,
a ich potężny rozmiar i duża wbrew pozorom szybkość, mogą przysporzyć c:złowiekowi nie lada problemów.
elenie i łosie też nie stronią od ludzi,
pozwalają się zbliżyć i sfotografować
z każdej strony. Pewnej jesieni, przejeżdżając przez Yellowstone, ujrzałam ustawionych 17.ędem fotoreporterów z metrowymi lufumi teleobiektywów - zupełnie jak
na stadionie w czasie arcyważnego meczu.
Zawodowcy poprzetykani byli zwykłymi
śmiertelnikami polującymi na dobrezdjęcie
- rozróżnić ich można było właśnie po dlugości obiektywu. Zaintrygowana zatrzymałam samochód, chwyciłam aparat i też dolączyłam do szeregu strzelającego aparatami,
nie wiedząc jeszcze, co oni tam takiego wypatrzyli. Okazało się, że przy pobliskim drzewie wylegiwał sięjeleń z porożem imponującej wielkości. Był tak nieczuły na bliską
obecność ponad trzydziestki ludzi, że aż
przerażało. Nie mogłam ~ć głupiej
myśa że oni chyba tego jelenia czymś spoiii, aby im tak spokojnie i z tak bliska pozował. Mimo stoickiego_ spokoju jelenia moje
zdjęcia i tak nie wyszły - było zbyt ciemno.
Ilość niedźwiedzi zamieszkujących Yellowstone należy już do szlachetnej legendy
parku, rozdmuchanej onegdaj przez rysunkowe przygody sławnego Misia Yogi. Z ujp.eniem niedźwiedzia w dniu dzisiejszym
jestjuż jednak trochę gorzej, ale winni temu
są sami ludzie. Otóż jeszcze w latach siedemdziesiątych jedną z codziennych atrakcji parku było karmienie niedźwiedzi z tarasów kuchni jednego z parkmrych hoteli

J

Skalne tarasy

skąpane

we

wrzątku.

i zakazy, co roku też kilka przypadków zboczenia z wyznaczonej drogi kończy się tragicznie - poparzeniami. W 2000 roku trójka
nastoletnich przyjaciół spacerowała wśród
parującej ziemi nie zważając na ostrzeżenia
Po niespodziewanej kąpieli w 2$ełnie niewidocznej kałuży bliskiej temperaturze
wrzenia jeden z nich zrnadwkrótce po przewiezieniu do szpitala, a pozostała dwójka
przez wiele tygodni walczyła o życie. Wła-

o brzasku, gdy wschodzące słońce oświetla
wodospadiot!czają::egożółto-różowo-czer

woneściany kanionu. Górą wzdłuż kanionu
biegnie popularny wśród turystów szlak,
oferujący wspaniałe widoki na ten splendor
natury. Południowa c:ZJ:/',ć parku to alpejskie
jeziora. Największe z nich, jezio~ Yellowstone,· jest zarazem największym jeziorem
w Ameryce Północnej położonym powyżej 2 km nad poziomem morza (czyli ponad
dzeparkunagłaśniajątegorodzajuprzypad- pół kilometra wyżej niż Morskie Oko).
~abyuświadomićturystom,żegorąceźródOprócz osobliwości terenu, olbrzymią
ła w parku Yellowstone są prawdziwym atrakcjąparku Yellowstone sązamieszk:ują
niebezpieczeństwem, a przypadkowa ce go zwierzęta. Bizony są tam wszędzie
w nich kąpiel w niczym nie przypomina i po pierwszym szoku radości z powodu
kąpieli w domowej wannie.
tak bliskiego obcowania z potężnym zwiepóinocnej części parku znajdują izęciemc:złowiekzaczynamiećichtroszecz
się również gorące źrćxRa, ale te- kę dosyć. Szczególnie kiedy stoi przez poren, po którym płyną, jest od- nad godzinę w potężnym korku samochomienny. Tam wcxla natrafiła na specyficzny dowym spowodowanym właśnie przez starodzaj skały, której nie potrafiła rozpuścić, do bizonów, które stanęło na drodze i ani
lecz utworzyła z niej wielopoziomowe scho- myśli ruszyć się dalej. Kładki w dolinie gejdy.. Wrażenie obcowania z tymi parującym zerów, o których pisałam, ludzie dzielą wraz

w

scieżkami.

Zabawę tę lubili tak ludzie, jak i niedźwie
dzie. Zwierzęta tak bardzo zasmakowały
w tym wygodnym sposobie zdobywania
jedzenia, że wkrótce ro2'pOCZęły się ataki
na samochody turystów. Widać misie z daleka dojrzały wiktuały, którymi ludzie raczyli się na parkowych polach kempingowych 4 co prawda sporadycznie, ale przypuszczały ataki na pojazdy lub plecaki
dwunogich istot. Sprawa urosła do rangi
prawdziwego problemu, niektóre,zbytagresywne misie musiały polec od kul parkowej policji, a resztę wywieziono w obszary odległe od głównych dróg komunikacyjnych Yellowstone. Obserwuje sięje uważ
nie do dzisiaj. Jeżeli jakiś osobnik robi się
zbyt wygodny i zaczyna podchodzić niebezpiecznie blisko zabudowań - jest łapa
ny i wywożony w głąb parku. Niedźwi~
który nie boi się c:złowieka, jest niedźwie
dziem niebezpiec2!llym. Szkoda tylko,
że to sam c:złowiek jest winny zbyt śmiałe
mu zachowaniu tych potężnych, pięknych
i rzadkich zwierząt
Niewiele jest już dzisiaj na ziemi
miejsc takich jak Yellowstone. Mimo iż park nawiedzany jest przez
rekordowe liczby turystów, większość
z nich pozostaje przy głównych drogach
parku. Wystarczy zatem nałożyć plecak
naramionairuszyćpowieluszlakach,jakie

oferuje pllik, a znajdziemy się sam na sam
z otaczającą nas przyroda. Bl(dziemy wę
drować obserwując pasące się w oddali jelenie i łosie, nad naszymi głowami szybować będą orły, a w rzece obok pełno będzie
skaczących pstrągów. A gdy wieczorem
usiądziemy przy ognisku, naszej spokojnej balladzie towarzyszyć będzie dalekie
iprzejmującewyciewilków. Anna.Kubica

RestaufTadea
~
'lf •
ul.G/6wna5,Domaniewice

ł

tel. (046} 838-36-46

./ WESELA

orpnizufe:

.t bankiety ./ komunie ./ imprezy okolianościowe
NAJNIŻSZE CENY - PROFESJONALNA OBSŁUGA

Serdeanie zapraszamy
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o
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Targowica Miejska w Łowiczu
1e1.s3s1s22,0-60262ltts;0-60676t989
Zą,Prasqmy

Pn śr Cz: 8-15
Wt Pt : 7-15
Kupując

Wkład

OFERTA ŻNIWA 2001

olej do swojego BIZONA

filtra oleju dostaniesz

gratislll

* oferta dótyczy olejaw silnikowych sprzedawanych luzem w
i jest ważna do 19 lipca 2001 r.

ilości

*

min, 30 łitrow

24

26.07 .200 I r.

- w dni powszednie w godz. 16-8; przyjęcia
dzieci do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i święta
przez 24 godziny.
Naprawa telefonów 9224
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usłu- .
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane
gach, produkcji i wyższej użyteczności pusą w Ambulatorium Pediatrycznym po godziblicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555
nach funkcjonowania powyższych zakładów.

Zegarynka 9226

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
bagażowe

Powiatowy

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

Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-1 I
Urząd

Miejski - Sekretariat 830-91-51

Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia
następnego;

Urząd

Skarbowy 837-65-05

Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 3 I (na tyłach SP nr 4), tel.
837-66-92, czynny: codziennie w godz. 15.0021.00
Punkt poplocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. Stanisławskiego 3 I), czynny: pn., czw„ pt
w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma
mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w czwartki o godz. I 8.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-3707, czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00,
w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
Informacja PKP 837-63-1 I
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach;
tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Filia Powiatowego

Msze

Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób mających problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie w godz.16-22, poradnia 837-36-51

Głownie:

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urzą9 Miejski:
- ul. Mlynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy
719-19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Urzędu

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

Ceny

święte

w niedziele i

święta:

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
I 1.30, 18.00;

Policyjny telefon zaufania 837-80-00

• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7 .OO,
8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;

Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16

•

Kościól

Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;

e

Kościól

o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I .OO,

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32

12.30, 16.00;

Warsztat konserwa!.

ŁSM

Imprezy sportowe:

• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
• Kościól św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30

837-65-58

pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21 ·
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48,
ul. Chehnońskiego 31, tel. 837-35-24
Dyżury

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

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

Informacje w Głow.nie:

Lowicz - dyżury nocne:
czw. 26.07. Stary Rynek 14
pt. 27.07. Bonifiaterska2
sb. 28.07. 3 Maja 15
ndz.29.07. Armii Krajowej 2

Pijarska 3
tel. 837-36-56
pon. 30.07. Kostka I
tel: 837-51-32
wt. 31.07. Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
śr:
1.08. Sikorskiego la tel. 837-42-64
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od poniedziałku do soboty w
godz. 8.00-22.00,
w niedziele w godz. 9.00-15.00
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36,

PoniedŻiałek. 30 lipca:

• kino nieczynne
Wtorek - środa. 31 lipca - I siernnia;
•godz. 19.00- „Traffic" - film prod. USA.

' lRAFFIC
Film nagrodzony czterema oscarami, opowiada o
walce rządu amerykańskiego z narkotykową mafią.
Bohaterami zaś są ludzie stojący w tej walce po
różnych stronach barykady. Sędzia Wakefiled
(Michael Douglas), dysygnowany na .stanowisko
„cara antynarkotykowego" w Waszyngtonie, odlaywa
że jego nastoletnia córka jest narkomanką. N ikt z
bohaterów nie ma do końca czystego sumienia

Dyżury

czw. 26.07. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

Straż pożarna

pt

27.07; ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

sob. 28.07. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

719-80-24

ndz. 29.07. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

Zakład energetyczny 719-80-1 O

pn. 30.07. ul. Kopernika 19

tel. 719-20-12

wt

tel. 719-20'-12

719-82-95; 998 alarmowy
zwierząt

przychodni ZOZ
w Głownie:

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
710-71-90, 672-33-33
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3,
tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719- I0-60

Głownie:

aptek w

Policja 719-80-07; 997 alarmowy

Dyżury

Naprawa telefonów 924

niedziela. 27-29 lipca:

•godz. 19.00-„Traffic" -film sens. prod USA.

Pogotowia w Strykowie:

Lecznica dla

Informacje
w Strykowie:

• godz. IO.OO - ,,Królestwo Posejdona" - film dla
dzieci (wstęp wolny).
Piątek-

śr.

w

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

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
soboty 8.00-12.00
po 12.00 - izba przyjęć w szpitalu ~Głownie

(dane z 24 lipca) w

31.07. ul. Kopernika 19

1.08 . .ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
przerwa 15.00-18.00

każdą niedzielę

Apteki pełnią dyżury:
w dni· powszednie od godz. 19.00 do 8.00 dnia
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego; w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia

wołowe

bez kości

wołowe

z kością (antrykot)

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

kurczak

masło śmietankowe

~

- państwu Stefańskim z Zielkowic
- państwu Gołębiewskim z Wiskienicy
- państwu Pastusiakom z Czerniewa

- państwu Jędrachowiczom z Rząśna
- państwu Lewandowskim z Urzecza
- państwu Kowalikom z Łowicza
- państwu Galom z Łowicza
- państwu Podlewskim z Łowicza
- pań~twu Zabostom z Czerniewa

ś{u6owaliso6ie:
-

Małgorzata Król z Bobrownik

~
u

i Krzysztof Dębski z Dzierzgówka

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:
• Ziewanice (23.07); 4,40

zł/kg +

VAT;

OFERTY PRACY
w

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 24.07.2001 r.)

Łowiczu

• magazynier (~bsolwent)
•lakiernik
• spawacz konstrukcji
stalowych
• nauczyciel informatyki
• kierownik robót budowlanych
z uprawnieniami w zakresie
urządzeń

następnego

cieplnych

•murarz

Apteki w Strykowie
czynne: ul. Kolejowa 11:
ul. Targowa 14:

• sprzedawca
•szwaczka
• kelnerka (absolwent)
•spawacz
• referent księgowy
•robotnik pomocniczy
(praca·dla absolwenta)

• sprzedawca - emeryt
lub rencista 1/4

pn. - pt. 9.00-17.00,
pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

iw Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

I

• fryzjer
• stolarz meblowy
• pomocnik stolarza
•ślusarz

2.49
1,90

2,70
1,95

15,20
11,30
13,20
18,30
7,50
8,10
11,70
7,20
4,50
3,40
5,69
13.00
9,70
1,35
2,20
1,67

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

urotlzi{i się.
w Łowiczu
i w (jfownie:

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-14.00

ASORTYMENT
cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
marchew
schab

MILO~NYCH

SYNKOWIE

Czwartek. 26 lipca:

Zakład pogrzebowy 719-86-16

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

• Wszystkie imprezy sporttJwe umieszcząmy

Kino Bzura:
tel. 837-40-91
tel. 837-45-55
tel.0-601-781-708
tel. 837-64-41

KRONIKA
'
WYPADKOW

CÓRECZKI

w Łowickim Informatorze Sportowym na str. 32.

Apteki:

Zakład

żywności:

czynna w sobotę 8.00-20.00,
niedzielę 8.00-14.00.
Belchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt.· 9.00-14.00, 16.00-18.00,
soboty' 8.00-12.00.
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn.-pt. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Sobota: pn.-pt- 8.30-15.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30,
sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;

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

Urzędu

Filia Powiatowego

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

Pogotowie energetyczne 837-36-05

ZUS 837-69-09

Telefony w

900

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998

837-35-28

Urząd

międzymiastowe

Pogotowia:

Taxi osobowe 837-34-01
Taxi

Rozmowy

4,10
0,39
7,72

3,90
8,50
8,20
4,30

2,40
1,80

14,00
17,00
14.00
9,00
19,00
8,20
8,60
10,70
7,80
4,50
3,20
6,30
15,00

1,30
2,40
1,70
4,20
0,36
8,20

3,00
0,3-0,4

2,60
2,20

2,66
2,05

2,39
1,85

2,39
2,05

14,30

14,10

7,70
18,80
6,10
8,30
9,80
6,70
4,70
3,20
6,40

7,70
18,60
11,00

13,90
7,95

20,00
6,50
'9,00
12,00
7,50
4,50

8,90

14,50

16,00

1,40
2,00

1,29
2,07

9,80
1,29
2.10

10,30
7,00
4,90
3,20
6,60
16,00 9,80
1,29
1,70

1,70
3,50
0,40
8,00

1,70
3,86
0,40
7,81

1,70
3,86
0,40
7,81

1,58
3,86
0,40
7,81

18,98
7,83
8,82
7,10
5,98
3,90
5,90

2,49
1,90

2,29
1,80

0,55

1 35
0,70

14,50
13,00
8,5-10,0
12,50
21,00
19,40
6,50
9,70
8,80
11,90
7,40
7.40
4,60
5,00
3,40
3,00
5,79
6,20

2,36

2,29

2,00
1,20

1,85

13,19

12,00

8,29

9,00
17,00
7,00
8,50

920
11,60
780

7,15

450

1,63
4,13
0,37
7,72

1,60
3,25
0,35
7,90

1,29.
2,15
1,56

15,60
6,90
11,20

7,90
6,89

7,70
3,70
3,00
6,20

12,86
1,35
2,10

2,50
2,00

2,30

0,40
1,20

3,55
5,89

1,35
2,00

2,60
2,00

0,65
1,20

21,80
7,60
10,00
11,00
7,90
4,20

2,40
1,80

9,79
1,25
1,15
1,49
2,79

2,90
029

0,33

8,60

7,79

2,00
2,00
1,60
3,30
0,25
8.20

7,60
4,20
3,40
6,20
13,80
1,20
2,60
2,80
1,60
4,00
0,25
8,10

•tokarz
• przedstawiciel handlowy
do korporacji usług finansowych
i ubezpieczeń
• przedstawiciel handlowy
• sprzedawca
- zaopatrzeniowiec
•agent ubezpieczeniowy
- przedstawiciel handlowy

18,00
7,20
10,30
9,00
6,40
4,95

• szwaczki
• przedstawiciel handlowy
• sprzedawca
•fryzjerka
• murarz - tynkarz

5,50
15,40

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

1,20
1,95
2,20
1,60
3,80
0,30
8,40 .

1,20
1.80
1,65
1.55
3,20
0,25
7,20

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 24.07.2001 r.
Stryków:
• elektromechanik
Głowno:

•tokarz ·
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Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI Strażacka odznaka
Przypominamy: w

każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym

chętni mogą wpisać treść życzeń,

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

URODZINOWE
W dniu Twych urixlzin niosę Ci wianek, niech
Ci się uśmiecha wieczór i poranek, niech Ci
życie słodko płynie w każ.dej chwili i godzinie.
Marcinowi T. z okazji 20. urodzin życzy kochająca Beata.

IMIENINOWE

Caritas

z

na nagrobku

żarnej w Łowiczu jako jeden z ~elicznych
w kraju zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Głównego OSP w Warszawie o możliwość
umieszczenia na nagrobku odznaki strażackiej.
takim zapytaniem kilka miesięcy temu zwrócili
. d
.... .
. Zd
kt'
h .
się 0 nas s„ azacy z gminy
uny, orzy c cie 1
pośmiertnie uhonorować Józefa Janeczka, zasłużonego strażaka. Po raz pierwszy spotkaliś
wia Annie Siekierskiej przesyłają my się z takim przypadkiem. O opinię poprosiliśmy więc Zarząd Główny. Po jakimś czasie nawnuczki.
deszła pozytywan odpowiedź - opowiada prezes
Anno Baranek - zdrowia, szczęścia, po- powiatowej OSP Stanisław Bedriarek. W ten
marańczy niech Ci Grzesiu na imieninach
sposób na płycie nagrobkowej Józefa Janeczka
tańczy - koleżanka.
pochodzącego ze Złakowa Borowego, po trzyStarszemu kapitan.owi pożarnictwa inży dziestu latach od jego śmierci pojawiła się stranierowi Krzysztofowi Woźniakowi z oka- żacka odznaka. Uroczystość odsłonięcia miała
zji imienin najserdeczniejsze życzenia miejsce 3 maja tego roku i z pewnością zapoczątkuje nową tradycję wśród braci strażackiej.
przesyłają Lucyna z rodzicami oraz Sław-

Ukochanej mamusi, Annie Bruc, moc
najserdeczniejszych życzeń z okazji imienin składają córki.

ka z rodziną.

Kochanej córeczce i wnusi Ani Pastwa
moc najgorętszych życzeń, dużo zdrowia
życzą rodzice i dziadkowie.

Kocham Cię zawsze i wsz.ędzie. Dla Marka J.
od dziewczyny Edyty B.

INNE

z

z·

Wakacie - sezon
no remonty w szkołocrr

N

a tegoroczne remonty wakacyjne w prowadzonych przez siebie szkołach, ~asto
Mamie - Ani Kosiorek dużo zdrowia,
przeznaczyło 90 tys. zł. Najwięcej z tej
szczęścia, pomyślności z okazji imienin
puli, bo 50 tys. zł trafi do Szkoły Podstawowej
życzą Ewa i Łukasz.
Kochanemu wnuczkowi Łukaszowi Kosior- nr 4, gdzie wymieniane są okna (26 sztuk).
Z okazji imienin najserdeczniejsze życze kowi samych radosnych dni życzy ciocia, 22 tys. zł to kwota, za którą prowadzone są
wakacyjne prace remontowe w Gimnazjum
nia samych słonecznych dni i dużo zdro- dziadkowie i Ewa.
nr 1. Trwa naprawa dachu, wymieniane są rynny i rury spustowe oraz naprawa komina. Dodatkowo w tej placówce przewidziano adaptację 2 pomieszczeń na salę rekreacyjną - koszt
przeróbki
oszacowano na 9 tys. zł.
CoPUBLllV\CJIWNUMERZE 31101 (2
D LUB 31/01(9 VllO D
Należy również zaznaczyć, że w większości
placówek w czynie społecznym i ze składek rad
T~tSC ................................................................................................................................................................
rodziców prowadzone są drobne remonty, naprawy, modernizacje, no i oczywiście malowaImię
nazwisko
nie pomieszczeń.
Dla Ani M. i Agnieszki B. z Mastek wszystkiego najlepszego, żeby nasza przyjaźń się
nie rozpadła przesyła Beata.

Wlipcu MikaszóVika
w sierpniu Strzegocin
i Wiskitki

arząd Powiatowr Ochotniczej Straży Po-

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
vuo

Adres

(aj)

T

w rozgrywkach piłki
i badmintona
dla dziewcząt. Odbyły się dwie wycjeczki autokarowe do Sejn i Augustowa. Obozowicze robią wszystko w kilkuosobowych grupach; na
które zostają na miejscu podzieleŁowicza.
ni. Nad każdą grupą czuwa animaPierwszy turnus zakończył się tor - kleryk z seminarium w Łowi
w środę, 11 lipca. Wtedy do domów czu lub z Warszawy, z dzielnicy
powróciła grupa 65 dzieci, z czego Praga. Przy ich pomocy realizowa15 pochodziło z naszego miasta. Je- ny jest program rekolekcyjny dla
den z nich - .Bartek Karski powie- młodzieży.
dział nam: Dopisała nam nawet poŻadne dziecko," zgodnie z zasagoda na 2'-tygodniowym pobycie na dą przyjętą przez Caritas, nie pła
obozie. Tylko przez ostatnich 5 dni ciło za udział w obozie. Jego koszt
padał deszcz, i to okazało się dla nas w całości pokryło Caritas. "Dyrekwyzwaniem. Niektóre namioty zaczęły tor Caritas Diecezji Łowickiej
przeciekać, więc musieliśmy sobie ks. Dariusz Krokocki powiedział
nawzajem pomagać.
nam w rozmowie, że wynosi on
Mama Darka dodała chwaląc wy- od 300 do 400 zł.
Pieniądze pochodzą od sponsojazd do Mikaszówki: Obaj moi synowie uczestniczyli już w tych obo- rów i z akcji Wigilijnego Dzieła Pozach i bardzo im się podobało. Mieli mocy Dzieciom, którą corocznie
okazję wyciszyć się, odpocząć od co- organizuje ta organizacja.
dziennego zgiełku, zaznać obozoweNa sierpniu Caritas zaplanowago życia i dzięki dobrej opiece ła, także z myślą o dzieciach, koloks. Nowosielskiego pogłębić swoją nie. Tym razem będą się one odbywiarę.
wały w domach rekolekcyjnych
Na obozie dzieci mogą kąpać się w Strzegocinie i Wiskitkach. Zaplacodziennie w czystym jeziorze, cho- nowan~ są dwa turnusy.
dzić na piesze wyprawy do lasu,
(tb)
rwa drugi turnus obozu w Mikaszówce, położonej w głębi lasu
nad jeziorem Płaskim w Puszczy Augustowskiej, zorganizowanego dla
dzieci i młodzieży z terenu diecezji
łowickiej przez Caritas. Bierze w nim
udział 20 młodych mieszkańców

uczestniczyć
nożnej

dla

chłopców

CENTR.UM BUDOWLANE

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

E

Takich cen jeszcze nie było I

El<OCENTR

ft
ł

-

Drzwi wewnętrzne

Okna PCV

Okna drewniane

Drzwi

Wodociągi l kąnalizacja

zewnętrzne

R-

WYPOSAŻENIE

MAGAZYNÓW

[I~

\

POKRYCIA i~

I
N DACHOWE
95-010 Stryków, ul.
40, tel.lfax (0-42) 719-86-60

~

~

~~
[ar.J
Łódt ul. Brukowa 6
(0-42) 640-70-43

Brzezińska

FIRMA CIEnOWNICZA

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

POSZUKUJE tMlodego,

PRACOWNIKÓW OCHRONY

kotttunikaływnego

w Skierniewicach ul. Ki/ińskiego 16
tel. 0-603-225-618 lub (0-46) 832-54-53

pracownika

Oferuje po atrakcyjnych cenach:

tta stattowisko hattdlowca

organizuje na terenie Łowicza

- dachówki cementowe BAAAS
- dachówki ceramiczne ~
· ·-· .„, ..
- dachówki bitumiczne iśolf.
~
- blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskie
- blachy trapezowe i płaskie „Aluzink"
- rynny PCV •PlasliiiO llSWWI
- folie dachowe i fundamentowe
- okna dachowe ..::il'FAKRO"
- łaty i kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
i konserwacji drewna

C"'leJsce pracy l:owicz lub Sldendewice>
Wvmagania:
- wykształcenie średnie techniczne
- obsługa komputera
Oferty należy składać w siedzibie
firmy „Ecotherm" Sp. z o.o.
w
Łowiczu przy ul. Jar:ia Pawła 11173/175
R-855

kurs na pracownika
Ochrony fizycznej I i li stopnia

Brukarstwo.

MONTAZ OKlfN

zieleń.

Możliwość zapłaty

AlU-PIAST S.C.

•

~

porady, pomiary,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

2

!

R-ll7f

PCV I ALUMINIUM

ogrodzenia

PROMOCJA szwedzkiej blachodachówki
'(!)
.
-,
. · ·
I
Qd.21,50 zł/m • . ~r-- 0461837-82~6, 0605-346-3851
http://www.inttirwistcom.pl R-o8i
„ · · Pracuie111y:pon;'. pt-7.0011.00.iw sb.1.-0~14.00 1 R.857 f ~ ~ ;,: 0502-,1124~283 -, [; ~

w ratach

Łowicz, os. Dąbrowskiego 20139
te/. 0461837-28-301 0461837-21-90
~tel. kom. 0-603-506-931, 0-504-765-212

I "_
.

,

~

~
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Kącik

Muzyczny

ZPAM TNIKA DUŻE PANNY
Pragnę uspokoić

wszystkich zaniepokojonych wielbicieli Kącika Muzycznego. Wasz kochany felietonista nie
przeprowadził się na Kajmany ani nie zmienił łam Nowego Łowiczanina na New York Timesa. Po prostu
w związku z wakacyjnymi ograniczeniami w rozmiarach naszej gazety, nie zawsze jest miejsce na wynurzenia
niżej podpisanego. Jednak zapewniam fanów (dziękuję za głosy sympatii), że Kącik nieprzerwanie ukazywać
się będzie. Tyle tytułem wstępu, a teraz ad hoc jak mawiają Niemcy.
takie naprawdę upalne dni, jakie
funduje nam tego lipca polska aura,
najlepiej udać się nad wodę i trzymając
przeszczepy w chłodnej cieczy, rozkoszować się prawdziwie ciepłym latem.
Ale są ludzie nienormalni, którzy miast
brodzić w zupie, ocierając się o milion
współkąpiących wybierają bardziej wyrafinowane rozrywki. Do tych nie do koń
ca zdrowych na umyśle zalicza się niżej
podpisany, który wr~z z połowicą
w upalną, lipcową niedzielę udał się do
miasta Łodzi, aby obejrzeć film pt.
„Dziennik Bridget Jones". Samochodowy
tem10metr wskazywał 35 stopni Celsjusza, na „plażach" zalewów w Głownie
i Strykowie kłębił się dziki tłum ludzi,
a para niespełnionych kulturalnie ludzi
w pocie pędziła do przybytku X Muzy.
Nasza ochota na pobyt w sali kinowej,
wynikała po pierwsze z powodu dwóch
tygodni pobytu poza naszym pięknym
krajem (kina z tureckim dubbingiem nikomu nie polecam), a po wtóre z pozytywnych recenzji.jakie otrzymuje obraz Sharon Maguire.
rzyznam, że jedyny dylemat, jaki
towarzyszył mi w drodze do Łodzi,
był następujący- czy „Silver Screen" posiada klimatyzację? Miałem zamówione
bilety (bardzo wygodny telefoniczny
system),piepokoiło mnie tylko czy w śro
dku będzie jeszcze cieplej niż na zewnątrz.
Oczywiście stawiałem, że mądrzy ludzie,
którzy zainwestowali tyle milionów
w multipleks pomyśleli również o kilku
gorących dniach w roku, jakie dopadają
nas w Polsce. I nie pomyliłem się. W budynku przy ulicy Piłsudskiego było
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chłodno i cudownie rześko.

Podejrzewam,

że wielu ze znajdujących się w środku
odwiedziło „Silver Screen" nie tyle dla intelektualnej uczty, co ukrycia się przed
słońcem i upałem.
uszę się przyznać, że nie przepadam za wielkimi salami kinowymi.
Nie lubię setek widzów, ścisku i tłoku.
Wolę kameralne kina, mające duszę i wiernych znających się na rzeczy widzów,
niż fabryki nastawi on~ na szmal z popcomu i coli. „Silver Screen" jest po troszę
i jednym i drugim. Nikt nie kryje, że powstał po to, by zarobić - stąd atrybuty
kapitalistycznego kina. Ale jednocześnie
składa się z kilku małych sal, o znakomitym komforcie oglądania, świetnym
dźwięku i... wygodnych krzesłach. Co
mnie bardzo cieszy przed seansem zobaczyć można nie tylko reklamy ale i krótki
metraż animowany. Żeby tak jeszcze kiedyś pokazali Kronikę Filmową...
Przyznam, że „Dziennik Bridget Jones" postrzegałem jako taki bardziej babski film i raczej ze względu na małżonkę
niż własne upodobania zasiadłem przed
wielkim ekranem. Jednak z minuty na minutę okazywało się, że to kino dla wszystkich.
Może nie najambitniejsze, ale za to bardzo
przyjemne i dobrze zrobione.
ziennik Bridget Jones" to historia
trzydziestoletniej _panny. Lubi zapalić, popić i zabawić się. h1a niezłą pracę, grupę oddanych przyjaciół ale nie ma
... faceta. Towłaśnienajwiększyproblem
naszej bohaterki. Bo nawet najbardziej ortodoksyjne feministki muszą w końcu
przyznać - bez mężczyzny ani rusz!
Wychodząc z powyższego Bridget po-
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szukuje samca swego życia. Aby łowy
były skuteczniejsze postanawia poprawif sylwetkę, rzucić palenie i skończyć
z trunkami. Oczywiście każdy kto zakładał takie postanowienie, wie jak trudno
wytrwać w celibacie tytoniowym tudzież
procentowym. Podobnie ciężko jest pannie Jones. Ale walczyć musi, bo gra idzie
o niezwykle uroczego i zabójczo przystojnego Daniela Cleavera (Hugh Grant),
który na dodatek jest jej szefem. Kiedy
w końcu zdobywa obiekt swego pożądania okazuje się, że ten związek nie ma
· przyszłości. Kolejne rozczarowanie nieszczęśliwej kobiety. Ale życie toczy się
dalej, a przyzwyczajonej do porażek kobiety nic nie załamie. Podejmie jeszcze
raz rękawicę od jednorękiego losu i w końcu wygra.
przygody panny Jones to 97 minut sympatycznego kina Film nieco przypomina „Cztery wesela i pogrzeb", czy „Nothing Hill", choćby ze względu na aktora
grającego we wszystkich tych obrazkach
(Grant). O ile jednak wspomniane dzieła to
jedynie klasyczna rozrywka, o tyle rzeczony przedmiot artykułu stara się nieść ze sobą
jakieś przesłanie: że zawsze trzeba wierzyć
w sukces, że nie poddawać się, że na pewno
kiedyś się uda itd.
Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Helen Fielding. Było
oczywiste, że prędzej czy p'óźniej (raczej prędzej) upomni się o tę książkę kino.
Kiedy ogłoszono planowaną obsadę
w Anglii rozpętała się prawdziwa burza
dyskusyjna. Kto ma zagrać główną rolę?
Oczywiście żeńską, bo co do obsady ról
męskich nie miał nikt wątpliwości (obok
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lipcu nasze plany rozrywek wakacyjnych spotkały sie ze sporym
zainteresowaniem. Czekamy
na sierpień, na który przewidzieliśmy
znacznie więcej atrakcji, na które moż
na sięjuż zapisywać - powiedziała nam
Halina Anyżka, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Zdunach.
Wakacyjny program GOK to przede
wszystkim wycieczki, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych. W lipcu odbyły się dwie. Grupa 25 osób pojechała 8 - 9 lipca do Strzegocina k. Kutna na
muzyczny biwak. Większość z biorą
cych udział w tym wyjeździe młodych
osób było członkami chóru działające
go od niedawna przy ośrodku. Uczestniczyli w zwiedzaniu, po którym odbyło się ognisko integracyjne. Grupa
miała zagwarantowany na miejscu nocleg. W środę, 11 lipca 20 dziewcząt
z terenu gminy wyjechało do Bronisła
wowa k/ Głowna na międzypowiatowe
warsztaty plastyczne organizowane
przez Ośrodek Upowszechniania Kultury Gminy Głowno.
W sierpniu zaplannowane są cztery
wycieczki. Pierwsza ma się odbyć już
pierwszego dnia tego miesiąca, autobusem do Bud Grabskich, gdzie będzie
moźna zwiedzić z przewodnikiem Puszczę Bolimowską. Druga, 8 sierpnia wycieczka rowerowa do Stanisławowa.
Trzecia, 22 sierpnia - wycieczka autobusowa do Łęczycy, Tumu i nad zbiornik Jeziorsko.
Ostatnia, 29 sierpnia - wycieczka rowerowa do Śleszyna, w programie której przewidziano ~edzanie szkółki
drzewek i zakład przetwórstwa spirytusowego.
Koszt wycieczek autokarowych
wynosi 25 złotych.
(tb)
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Oszczędność

do 50%
kosztów eksploatacji
samochodu

14%
12 miesięcy

POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837 -61-70 ~
""

UL. STANISŁAWSKIE~O 22, TEL. (046) 830 20 89, 830 21 53

Plłl Franciszek
~I

bawić. Czekam tylko na ripostę ze strony chłopaków. „Pamiętnik Janka Kowalskiego". To byłoby coś ...

wakacyjne
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rozgrzaną asfaltową lawę, żeby źle się
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SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA

OSKOK

trzpiota Granta zagrał stateczny Colin
Firth). Media opowiadały się za Brytyjkami, a i same aktorki '.? Wyspy nie gardziły gażą (co to są śmieszne 3 mln funtów?). Kate Winslet (ta od „Titanica")
czy ~innie Driver zdecydowanie bardziej odpowiadały Angolom niż Renee
Zellweger. Oburzano się, że Hollywood po raz kolejny szarga następną świę
tość Albionu. Tymczasem aktorka przy- jechała na Wyspy kilka miesięcy przed
zdjęciami. Zatrudniła się w biurze i zupełnie incognito wykonywała trudną rolę
sekretarki (notabene w tym samym wy-·
dawnictwie które wydało książkę „Dziennik Bridget Jones"). Aby lepiej opanować bryfyjski akcent nawet wywiadów
udzielała klasyczną mową Szekspira. Kiedy jeszcze przytyła 12 kg, aby zupełnie
wejść w rolę, i kiedy pokazy przedpremierowe okazały się być sukcesem, prasa zmieniła front. Adoptowano tiiigranową Amerykankę i nadano jej imię - -ąrid
get Jones.
ilm kosi straszny szmal. Producenci
są zachwyceni i pewnie myślą o kolejnej części. Zellweger podniosła swój
status gwiazdy, choć przyznam szczerze, że mnie nie przypadła do gustu. Dużo
fajniej wypadła jako partnerka Toma Cruisa w filmie „Jerry Maguire". Nie bawią
mnie jej grymasy ani „maślane oczka".
Jednakowoż film obejrzałem z przyjemnością. W końcu nie po to pędziłem przez
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FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY „PRZYSTANEK BEŁCHÓW 2001"
Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Wójta Gminy Niebqrów

Niezmordowany komendant Ruta
1:O - Bogdan Klimczyński (7), I: 1 Zbigniew Pietrzak (7), 2: 1 - Michał
Kromski (27), 2:2 - Piotr Chlebny (30),
2:3 - Andrzej Duranowski (38).
• OLDBOY Bełchów - POLICJA
Łowicz 2:3 (1:1)
O: I - Piotr Chlebny (5, z rogu), 1: I Grzegorz Wyszogrodzki (14, karny),
1:2 - Marcin Kwiatkowski (27), 2:2 Bogdan Bukowski (31 ), 2:3 - Zbigniew
Pietrzak (39, karny).
2 6 6:4
I. Policja Łowicz
2 3 5:5
2. Oldboy Bełchów
. 2 O 4:6
3. Pogoń Bełchów
W zwycięskim zespole „Policji" grali: Marek Rojkowski - Piotr Chlebny
Zawody sportowo-rekreacyjne, zawody wędkarskie (2. piękne bramki w turnieju), Zbigniew
Pietrzak (2), Andrzej Duranowski (1 ),
Marcin Kwiatkowski(!), Adam Śmia
łek, Waldemar Syndoman, Jacek Wójcik, Marek Laska, Bogdan Wojenka,
- AnBełchów, 21-22 lipca. W ramach fe- zwyciężyła ostatecznie drużyna Bed- Arkadiusz Gawryszczak i Adam Ruta. Komendant Adam Ruta odbiera puchar wójta gminy Nieborów
Werle.
drzeja
Bobrownii
A
Bednarami
przed
B,
nar
roz'',
l
200
Bełchów
stynu „Przystanek
Paweł A. Doliński
grywane były nie tylko turnieje piłkar kami.
Turniej Piłki Nożnej Młodzików- rocznik 1987
Wśród kobiet zwyciężyła Kompina,
skie. Było także sporo imprez towarzyszących - było cieszące się dużym a drugie miejsce zajął Sypień.
•ZAWODY WĘDKARSKIE:
zainteresowaniem mieszkańców gminy
W zawodach wędkarskich o puchar
Nieborów „wesołe miasteczko", „zamek", konkurencje rekreacyjne, a także wójta gminy Nieborów - Andrzeja
2:8
3
• POGOŃ Bełchów - HURAGAN 4. Widok Skierniewice
Bełchów, 21 lipca. Najlepszą druzawody sportowo-pożarnicze i zawo- Werle, wystartowało 29 wędkarzy (24
Najlepszym strzelcem turnieju został
seniorów i pięciu juniorów), a najlep- żyną Turnieju Piłki Nożnej Młodzików Bobrowniki 2:0 (1:0); br.: Adam Król
dy wędkarskie.
Jarosław Medwid (Unia), który zdobył
• ZA WODY SPORTOWO-REKRE- szym okazał się Jacek Wróbel (Msz- z rocznika 1987 o Puchar Rady Sołec i Jakub Szyszczyński.
• POGOŃ Bełchów - WIDOK cztery gole, a najlepszym bramkarzem zoczonów) 2962 punktów, który wyprze- kiej Osiedla Bełchów okazała się Unia.
ACYJNE:
W gminnych zawodach sportowo- dził Stanisława Okowiaka (Vis Rawa Skierniewiczanie odnieśli komplet zwy- Skierniewice 2:1 (0:1); br.: Jakub stał wybrany golkiper Pogoni - Marcin
Czubatka. W drużynie Pogoni Bełchów
rekreacyjnych wystartowało czterna- Maz.) - 2584 pkt i Adama Wieczorka cięstw, a drugie miejsce wywalczyła Szyszczyński i Adam Król.
• HURAGAN Bobrowniki - UNIA występowali: Marcin Czubatka - Jakub
ście drużyn, w tym dwie ekipy kobie- (Brzeziny)- 2222, a ex aeguo 5-6 zajęli ekipa miejscowej Pogoni. Drużyna treSzyszczyński (2), Adam Król (2), Toce. W ćwiczeniach bojowych zwycię członkowie koła w Bełchowie: Stan i- nera Daniela Tryngla pokonała zarów- Skierniewice 0:3
• HUl{AGAN Bobrowniki - WI- masz Paciorek, Jakub Filipek, Kamil Anyżyła drużyna Bobrownik 56,8 s, przed sław Karda - 1468 pkt i Sławomir no Huragan Bobrowniki (trener Berszewski, Tomasz warda, Marcin Kindel,
nardWudkiewicz),jakiWidokSkier- DOK Skierniewice 3:0 (w.o.)
drugą drużyną Bednar - 60,0 s i Bedna- Anyszewski - 1216 pkt.
• POGOŃ Bełchów - UNIA Skier- Jakub szyszczyński, Krzysztof NieW rywalizacji juniorów wygrał nato- niewice - czyli zespoły, które w porami A - 60, 7 s. Natomiast w sztafecie
dżwiadek, Łukasz Plichta, Hubert Bachupożarniczej 7x50 metrów z przeszko- miast Daniel Karda - 1006, przed przednim sezonie zajęły wyższe miej- niewice 0:2 (0:1)
I. Unia Skierniewice
3 9 8:0 ra, Maciej Laska, Michał Filipek i Matedami najlepszą okazała się ekipa Bed- Łukaszem Obalem - 91 O i Micha• sca w tabeli ligi okręgowej „Kuchara".
usz Warych - trener Daniel Tryngiel.
3 6 4:3
• UNIA Skierniewice - WIDOK 2. Pogoń Bełchów
nar B, a kolejne miejsca zajęli Bełchów łem Szatkowskim (wszyscy koło
Paweł A. Doliński
3. Huragan Bobrowniki
3 3 3:5
Paweł A. Doliński Skierniewice 3:1
A i Sypień. W klasyfikacji generalnej Bełchów)- 802.

Trzy zespoły przy- swojego zespołu nagrodzi premiami. Z okado rywalizacji w Turnieju Piłki zji tego święta rozgrywany będzie jeszcze
Nożnej Seniorów, a najlepszą okazała się jeden mecz. W piątek 27 lipca 2001 roku o
ekipa łowickiej Policji, która została uho- godz. 12.00 na stadionie Pelikana w Łowi
norowana pucharem przez wójta gminy czu Policjanci zmierzą się z radnymi całego
powiatu łowickiego: powiatowymi, miejskiNieborów - Andrzeja Werle.
Bohaterem tego turnieju był chyba ko- mi i gminnyn1i.
mendant Adam Ruta. Byłonjedynymgra
• POGOŃ Bełchów - OLDBOY
czem, który wystąpił we wszystkich me- Bełchów 2:3 (1:2)
0:1 - Feliks Wyszogrodzki (4), 1:1 czach - najpierw zagrał w Oldboyu (strzelił
KrzysztofNowak (6), I :2 - Adam Ruta
zresztą gola w tym spotkaniu), a później
dwukrotnie w barwach swojej firmy. Po (9), 1:3 - Grzegorz Wyszogrodzki (27),
meczu finałowym zapowiedział zresztą, że 2:3 - Marcin Kędziora (30).
• POGOŃ Bełchów - POLICJA
w związku ze Świętem Policjanta, które
przypada na 24 lipca najlepszych piłkarzy Łowicz 2:3 (1 :1)
Bełchów, 22 lipca.

stąpiły

Było na

co popatrzeć•••

Pogoń uległa

tylko Unii

o

AKCJA „LATO Z OS/R '2001"
Turniej piłki nożnej „Z osiedla na stadion"
- rocznik 1981 i młodsi

.Turniej piłki nożnej „Z osiedla na stadion" - rocznik 1986-87

Przyiechali ai zza Skierniewic.•. Dragon odniósł dwa zwycięstwa

Łowicz, 17 lipca. Ostatnie burze i
raz po raz padający deszcz spowodowały, iż turnieje piłki nożnej z „Z osiedla na stadion" rozgrywane były nie na
stadionie - jak wcześniej planowano, a
w hali sportowej OSiR Nr I w Łowi
czu. Najpierw do rywalizacji przystą
piły zespoły złożone z zawodników z
rocznika 1986-87 choć zdarzali się także i młodsi.
Ostatecznie najlepszą ekipą wakacyjnego turnieju piłki nożnej w ramach
akcji „Lato z OSiR 200 I" została dru-

Ekipa nieborowskiego

pałacu

nie

żyna Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pałac" w Nieborowie. Ciekawa sprawa jednak z drugim zespołem, który do
Łowicza dojechał aż zza Skierniewic.
Młodzi mieszkańcy z gminy Kowiesy
o turnieju usłyszeli w Radiu Plus „Mię
dzy Łodzią a Warszawą" i zdecydowali
się na tę wypf'awę.
• )\1USCADOR - UKS PAŁAC
Nieborów 0:1; br.: Jarosław Burzykowski.
•BRACTWO ŚWIŃ - BLONDYNI 8:2; br.: Kamil Kiczuł 4, Rafał Zwierz

dała

szans rywalom.

2, Sebastian Domińczak i Jarosław Tybuś - Kamil Krzewicki 2.
• MUSCADOR - BRACTWO
ŚWIŃ 2:1; br.: Paweł Piątkowski i Piotr
Nachałowski - Rafał Zwierz. .
•UKS PAŁAC Nieborów - BLONDYNI 5:0; br.: Łukasz Pawlak 2, Michał Kroc, Paweł Pisarek i Przemysław
Pach.
• MUSCADOR - BLONDYNI 9: 1;
br.: Piotr Nachałowski 4, Paweł Piąt
kowski 2, Cezary Kołaczek 2 i Marcin ·
Kaczmarek - Damian Lelonkiewicz.
•UKS PAŁAC Nieborów - BRACTWO ŚWIŃ 5:0; br.: Łukasz Pawlak
2, Jarosław Burzykowski, Michał Kroc
i samobójcza.
3 9 11 :O
I. Pałac Nieborów
3 6 11 :3
2. Muscador Kowiesy
3 3 9:9
3. Bractwo Świń
3 O 3:22
4. Blondyni
W zwycięskim zespole UKS „Pałac"
Nieborów grali: Michał Szymajda -Łu
kasz Pawlak (4. gole w turnieju), Michał Kroc (2), Paweł Pisarek (2), Jarosław Burzykowski (I), Przemysław
Pach ( 1) i Łukasz Fiutkowski - trenerem zespołu jest Robert Chojnowski.
Najlepszym strzelcem w wakacyjnym turnieju został Piotr Nachałow
ski (Muscador), który zdobył pięć goli,
po 4 bramki strzelili: Łukasz Pawlak
(Pałac) i Kamil Kiczuł, a 3 - Rafał
Zwierz (obaj Bractwo).
Paweł A. Doliflski

Łowicz,

19 lipca. Tylko trzy ekipy
do udziału w turnieju piłki
nożnej w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych, a najlepszą ekipą
okazała się drużyna AC Dragon, która
odniosła dwa zwycięstwa. Turniej podobnie jak ten gimnazjalistów, rozgrywano w hali OSiR sportowej Nr I.
•AC DRAGON - PAPRYCZKI 9:1
(4:1); br. : Tomasz Skolimowski 3, Jakub Żyto 2, Marcin Lis 2, Krzysztof
Jaros i Paweł Więcek - Kamil Więcek.
• RIVER PLATE - AC DRAGON
2:4 (1:1); br.: Jakub Mońka i Kamil
zgłosiły się

- Przemysław Kret 2, Marcin
Lis i Tomasz Skolimowski.
•PAPRYCZKI- RIVER PLATE 1:9
(1:4); br.: Kamil Przybyszewski - Marcin Wróbel 4, Jarosław Boczek 2, Piotr
Szkup 2 i Kamil Podrażka.
2 6 l3:3
I. AC Dragon
2 3 11 :5
2. River Plate
2 O 2: 18
3. Papryczki
W zwycięskim zespole AC Dragon
występowali: Tomasz Skolimowski (4.
bramki w turnieju), Marcin Lis (3), Jakub Żyto (2), Przemysław Kret (2),
Paweł Więcek ( 1) i KrzysztofJaros (I).

Podrażka

„Koszykówka na

„Bubuś"

na wesoło

Łowicz, 18 lipca. Nową propozycją
w ramach wakacyjnej akcji „Lato z OSiR
'200 I" była impreza „Koszykówka na
wesoło. „", a w zajęciach prowadzonych przez trenera Cezarego Włu
czyńskiego wzięło udział dziesięciu

z uczestników miał
prób (m.in. rzut z biegu dwoma
piłkami, rzuty wolne, rzuty spod kosza, rzuty z obwodu oraz rzuty na dwa
kosze na czas), a wyniki przeliczane
były na punkty. Ostatecznie najlepszym okazał się utalentowany koszychłopców. Każdy
sześć

wesoło ... "

karz UMKS

„Księżak"

- Bartosz

Włuczyński.

I. Bartosz Włuczyński
2. Andrzej Osowski
3. Marcin Pelka
4. Michał Wójcik
5. Marcin Płacheta
6. Kamil Karmelita
7. Maciej Kołodziejczyk
8. Rafał Kret
9. Maciej Siemieńczuk
IO. Artur Pełka

6l
54
53
51
49
43
· 42
4I
35
33
Paweł A. Dolitlski
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Sport w gminie

•

Chąśno

SPORT
- 7. i 8. kolejka

•

SPORT

•

SPORT

Chąśnieńskiej Ligi Piłkarskich Sżóstek

„Mocni" wpogoni za Manhattanem
Kiernozia, 22 lipca. Przełożony mecz
Kata Manhattan z Fryderykami spowodował, iż liderpo4. kolejce K.iernozkiej Amatorskiej Ekstraklasy Piłkarskich Szóstek
został dogoniony przez Strtng I. ,,Mocni"
bez skrupułów zaaplikowali swoim kolegom ze Stronga Il aż sześć goli, a stracili
jedną. Pierwszy punkt w rozgrywkach zdobyli doświadczeni gracze Fryderyków.
Zaległy mecz 3. kolejki KAEPS:
•FRYDERYKI- LZS IMADŁA 1:1
(1 :1); br.: Marek Kubiak-Tomasz Cicha!.
4. kolejka KAEPS:
• KATMANHA'ITAN -FRYDERYKI przełożono na weekend 4-5 sierpnia 200 I
roku.
• HOOLIGANS- CKM 5:1 (1:1); br.:
Bartosz Popławski 2, Łukasz Zając 2 i Jakub Błaszczak - Adrian Nalewajczyk
• LZS IMADŁA - TEDEX DAKO
KOBIERAS 0:5 (0:2); br.: Damian Żurek
3, Tomasz Rembowski i KrzysztofTafliń
ski.
• SI'RONG MENI-STRONG MEN

JUZ Z PUCHAREM WOJTA

Sport w gminie

br.: Radosław Woźniak - Mariusz Woźniak.
• SAMI SWOI Mastki - I.S. IPO
Karsznice 0:5 (w.o.) ·
8. kolejka:
• I.S. IPO Karsznice - KS Chąśno
3:0 (1:0); br.: Krzysztof Grzyb, Krzysztof
Tafliński i samobójcza.
•SAMISWOIMastki-GWIAZDY
Niesi)usza obustronny walkower.
• FC Karnków - WEST Chąśno 7:0
(3:0); br.: Marcin Grzelak '3, Jacek Brzozowski 2, Krzysztof Wolski i Mariusz
Woźniak.

l. l.S. IPO Karsznice (I)
2. KS Chąśno (2)
3. Gwiazdy Niespusza (4)
4. West Chąśno (3)
5. FC Karnków (5)

Chąśno

-

8
8
8
8
8

Chąśnieńska

21 32:10
13 17:1
12 22:20
12 21:25
10 19:21

6. Sarni Swoi Mastki (6)
8 O 3:33
„Kr(>lem strzelców" wciąż pozostaje
Wrtold Łon (IPO Karsznice), który zdobył dziesięć goli. Kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajmują: 9 - Sylwester Grzanka (West), 8 -Marcin Grzelak (FC Kamków), 7 - Jan Pawlata (Gwiazdy), a po 6
- Paweł Plichta (KS Chą,5no) i Krzysztof
Grzyb (IPO Karsznice).
W najbliższy weekend 28-29 lipca rozgrywane będąjuż ostatnie mecze tego sezonu: sobota - godz. 16.00: FC Karnków Gwiazdy, godz. 16.40: West-IS-IPO i godz.
17.20:KS Chąśno - Sami Swoi, niedziela godz. 16.00: Gwiazdy - KS Chąśno, godz.
16.40: Sami Swoi - West i godz. 17.20: ISIPO - FC Kamków.
Paweł A. Doliński

Chąśno,

14 i 21 lipca.. Kolejne mecze

łem młodych

zawodników liczących obie
do 15 lat przyniosły już rozstrzygnięcie.
Tytuł mistrzów gm. Chąśno wywalczyli już
na pewno gracze Dream Team. Co prawda
zespół z Goleńska przegrał z Orłami Maśt
ki, ale przewaga jest już wystarczająca.
Zaległy mecze 4. kolejki ChLPP:
•FC Chąśno - ZŁOTA PIĄTKA Chą
śno 1:2; br.: Jarosław Budzoń- Grzegorz
Szymczak2.
5. kolejka ChLPP:
• DREAM TEAM Goleńsko - FC
Chąśno 3:0; br.: Mariusz Zabost 2 i Piotr
Galiński.

• POTĘŻNE KACZORY Mastki ZŁOTA PIĄTKA Chąśno 0:4; br.: Adam
Dobrzański,

żejewski

Daniel Gryglak, Dominik Bła
i Grzegorz Szymczak.

Pauza: ORŁY Mastki.
6. kolejka ChLPP:
• POTĘŻNE KACZORY Mastki DREAM TEAM f'JOleńsko 1:5; br.: Bogumił Rybus - Mariusz Zabost 3 i Przemysław Zabost 2.
• ZŁOTA PIĄTKA Chąśno - ORŁY
Mastki 2:3; br.: Daniel Gryglak 2-Łukasz
Rosiak3.
,
Pauza: FC Chąśno.
7. kolejka ChLPP:
• ORŁY Mastki - DREAM TEAM
Goleńsko 3:1; br.: Mariusz Bogucki 3 Przemysław Zabost.
•POTĘżNE KACZORY Mastki- FC
Chąśno 2:2; br.: Bartek Adamas 2 - Dominik Płacheta 2.
Pauza: ZŁOTA PIĄTKA Chąśno.
8. kolejka ChLPP:
•FC Chąśno - ORŁY Mastki 1:1;

II 6:1 (1:1); br.: Sebastian Słupski 3, Sebastian Zwierz, Michał Ryfa i samobójcza Marcin Sikorski.
1. Kat Manhattan (I)
3 9 16: 1
2. Strong Men l (2)
4 9 19:5
3. Hooligans (4)
4 7 9:5
4. LZS Imadła(3)
4 7 7:8
5. Tedex Dako Kobieras (7)
4 4 5:8
6.CKM(5)
4 3 7:13
7.StrongMenfl(6)
4 3 3:14
8. Fryderyki (8)
3 I 4:14
Samodzielnym liderem w klasyfikacji strzelców nadal Marcin Mika (Kat), który
ma na koncie już 11 goli. Dalsze miejsca
zajmują: po 7 -Sebastian Słupski (Strong
I) i Damian Żurek (Strong I), 5 - Tomasz
Cichal (Imadła) oraz 3 - Michał Ryła
(Strong I) i Jarosław Milczarski (CKM).
Spotkania 5. kolejki zaplanowane są na
niedzielę 5 sierpnia 200 I roku: godz.14.00:
LZS Imadła-Hooligans, godz. 15.00: Strong
Il - Fryderyki, godz.16.00: CKM - Tedex i
godz.17.00: Kat Manhattan - Strong I.
Paweł A. Doliński
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Liga Piłkarskich Piątek

MC ·pierwszym historycznym zwycięzcą

Dream Team nie ma sobie równych
Chąśnieńskiej Ligi Piłkarskich Piątek z udzia-

ŁOWICZANIN

Sport w gminie Kiernozia - 4. kolejka Kiernozka
Amatorska Ekstraklasa Piłkarskich Szóstek

KARSZNICE
.
,

Chąśno, 21-22 lipca. Na dwie kolejki
przed zakończeniem rozgrywek Chąśnień
skiej Ligi Piłkarskich Szóstek mistrzowski
tytuł zapewniła sobie ekipa I.S. IPO Karsznice. Zespół Ireneusz.a Sołtysiaka ma
już osiem punktów przewagi nad wiceliderami i dziewięć nad trzecim i czwartym zespołem. Puchar Wójta Gminy Chąśno Romana Łazińskiego, ma już więc swojego właściciela, a szans na znalezienie się na
podium nie mająjuż tylko jedynie gracze z
Mastek.
7. kolejka:
• WEST Chąśno - GWIAZDY Niespusza 4:5 (1:3); br.: Mariusz Stychlerz 2 i
Sylwester Grzanka 2-Jan Paw lata 2, Radosław Lenarczyk 2 i Marcin Matuszewski.
• KS Chąśno - FC Karnków 1: 1 (0:0);

nowy

26.07.2001 r.

Żółta kartka: Ryszard Anyszka (Samo-

Na czoło klasyfikacji strzelców wysunął
Pelikana Andrzej Kowalski (MC Zduny) - „Serce"
zdobył na razie dwanaście goli. Siedem razy
do protokołu wpisywał się Tomasz Adamski (Agrorna), 6-Juliusz Rybus (Słudwia)
i Robert Ignaczak (Samorządowcy), 5 Krzysztof Jędrachowicz (MC), 4 Dariusz Szymanik (Oldboy), Cezary
Kembrowski (Agroma) i Wojciech Florczak (MC), a po 3 - Mirosław Mostowski i Sławomir Mostowski (obaj Jazz
Wet).
W najbliższy weekend rozgrywki ligi oldboyów ZALPS dobiegnąjuż do końca. W
piątek 27 lipca 2001 roku zagrają: godz.
18.30: MC- Słudwia, godz. 19.20: IskraSamorządowcy, a w sobotę odbędą się następujące mecze: godz. 16.00: Oldboy- Samorządowcy, godz. 16.50: Jazz Wet - Iskra
i godz. 19.40: Agrarna - Słudwia.
(pad)
się były piłkarz łowickiego

rządowcy).

Pauza: ISKRA Łaźniki.
5. kolejka ligi oldboyów ZALPS:
•SAMORZĄDOWCY -AGROMA
Łowicz 4:0 (1:0); br.: Robert Ignaczak 4.
• OLDBOY Placencja - ISKRA Łaź
niki 1:0 (1:0); br.: Dariusz Szymanik.
•MCZclnny-JAZZWErZclnny13:1
(3:0); br.: Andrzej Kowalski 5, Krzysztof
Jędrachowicz 3, Jan Kowalczyk 2, Wojciech
Florczak 2 i Jerzy Dubiel - Mirosław Mostowski.
Pauza: SŁUDWIA ZJaków Kościelny.
I. MCZduny (I}
5 13 25A
2. Samorządowcy (7)
4 6 9:8
3. Agroma Łowicz (5)
5 6 12:14
4. Oldboy Placencja (6)
5 6 7: 12
5. Jazz Wet Zduny (2)
5 6 9:22
6. lskra Łaźniki (3)
5 5 5:5
7. Sludwia Złaków Kościelny (:1) 4 4 8: IO

br.: Łukasz Lenarczyk - Witold „Rivaldo" Miksa.
•DREAM TEAM Goleńsko - ZŁO
TA PIĄTKA Chąśno 2:1; br.: Mariusz
Zabost 2 - Lenarczyk.
Pauza: POTĘŻNE KACZORY Mastki.
l.DreamTeamGoleńsko(l)
7 18 29:6
2. Orły Mastki (4)
7 10 14:14
3, Złota Piątka Chąśno(3)
6 9 12:10
4.FCChąśno(2)
6 8 14:10 .
5. Potężne Kaczozy (5)
6 I 5:34
Zdecydowanym liderem klasyfikacji
*zelców jest wciąż Mariusz Zabost,
który zdobył już piętnaście goli, a kolejne
miejsca w klasyfikacji strzelców zajmują:
7 - Przemysław Zabost (obaj Dream
Team), a po 5: Dominik Płacheta (FC
Chąśno) i Mariusz Bogucki (Orły).
Paweł A. Doliński

•SZYLDY• TABLICE •NAPISY NA SAMOCHODACH •NADRUKI NA ODZIEŻV •STRONY INTERNETOWE•

~

reklamy_.........
· ~

ul. Blich 21 .99-400 !owicz tel. (0-46) 837 66 86 fax 837 88 78

FIRMA DOMITECH OFERUJE TANIE:
• kotły C.O. na węgiel, miał, olej, gaz • bojlery, podgrzewacze wody
• grzejniki, pompy, zawory • rury i kształtki z miedzi i tworzywa
• kominki grzewcze • szafki do rozdzielaczy i rozdzielacze
• kominki i rury kwasoodporne
• zbiorniki na olej

lflvll3m11

~lhvfJamJrJ]

u Błażeja

~ 'Tani kfeayt

~ tffa f(ażaegol
OD 0,5%

MIESIĘCZNIE

• NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
• NA BUDOWĘ I REMONTY
• POD HIPOTEKĘ/
GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
DO 20.000 PLN I
Łowicz, ul. 3 Maja 5, tel. 837-83-38
Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
0461832-18-74
•••

codziennie od 8.00
niedziela od o.oo

LEWlllATAN
MARKET
przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW

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

aqnnq

PROPONUJEMY TAKŻE TANI MONTAŻ ORAZ SERWIS
~
Zapraszamy: PHU DOM/TECH, ul. Klickiego 66 (obok Punktu Skupu Metali Kolorowych)~

KREDYTY LEASING

PROMOCJA OPON

Łowicz,

!lJflo uu~ 71

-<~'O'> 'J"~
&

RATY

~·1

§'~-<o-c
<2'_..

QE

$;.

wnękowe z drzwiami
prze~uwanymi i składanymi

Szafy

NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE
Łowicz,

12
13
13
14

BARUM

OĘBICA

85,140,150,170,-

Passio

80,130,145,·
170,-

Dunlop

150,170,175,-

•Opony MICHELIN, Semperit, Continental
• Felgi stalowe i aluminiowe
GWARANCJE

RATY ŻAGIEL, F.VAT

Q~

~

R
R
R
R

Opony ZACHODNIE UŻYWANE IMPORT z NIEMIEC

Dtfil. {l)(J(f/tm37Jc(l3(}c.7]$
\y

Sugerowany rozmiar

135
165 70
175 70
175 65

Nowy Rynek 16
tel. (0-46) 837-89-01, 0-502-384-929

R-760

••

BRAMY HORMANN

i inni producenci

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE

ELEKTRYCZNE NAPĘDY, DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
I INNE SZLABANY I MARKIZV TARASOWE
Dostawa pod wskazany

Promocja do
•
•
•

adres.montaż,

końca

czerwca

Bramy Ecotherm
BramyELPU
Bramy przemysłowe
Napędy do bram garuowych.

serwis

nowy
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Sport w gminie Zduny
- 8. l(olejka I ligi Zduńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

WALKA DST ERS 78 oLIGOWY an
z walczący
mi o podium graczami RobolCwak.
Zaległy mecz 7. kolejki I ligi ZALPS:
•FC PHU GAJEK Bąków-ROBOi
CWAK Bogoria 0:2 (0:0) br.: Wojciech
Jaros 2.
8. kolejka I ligi ZALPS: ·
• OLDBOY Złaków Borowy START Złaków Borowy 2:1 (0:0); br.:
Witold Workowski (25) i Wojciech
Grzegory (36) - Michał Bluszcz (28).
• PROMIL Złaków Borowy ASTRA JAZZ Zduny 3:6 (1:4); br.:
Piotr Majer 2 (17 i 23) i Grzegorz Siekiera (29) - Artur Białas 4 (3, 5, 8 i 30),
Rafał Zapisek ( 15) i Mariusz Ochmań
ski (22).

• SĄSIEDZI Jackowice - FC PHU
GAJEK Bąków 1:3 (0:1); br.: Łukasz
Guzek (22)- Marek Myszkowski (10),
Przemysław Grzegory (38) i Piotr Kociak (39).
• HURAGAN Łaźniki - ROBOi
CWAK Bogoria 2:2 (0:2); br.: Wojciech
Dzik 2 (22 i 28)- Krzysztof Jaros (14)
i Piotr Masłowski (19).
• SGGW - DST ERS 58 Strugienice 2:1 (0:0); br.: Andrzej Górczyń
ski (23) i Wiktor Wierzbiński (32) Wiktor Guzek (28).
I. Oldboy Zlaków Borowy (I) 8 24 32:9
8 20 40:13
2. AstraJazzZduny(2)
3. StartZłakówBorowy(3) 8 13 18:10
4.FCPHUGajekBąków(4) 8 13 13:8
8 13 22:12
5.RobolCwakBogoria(5)
8 IO 21 :32
6. Huragan Łaźniki (6)
8 JO 13:18
7. SGGW (7)
8 7 15:23
8. Sąsiedzi Jackowice (8)
9. DST Ers 78 Strugienice (9) 8 6 13:25
IO. Promil Złaków Borowy (IO) 8 O 6:41
Po 7. kolejkach nadal na czoło klasyfikacji strzelców wysunął się Artur
Białas (Astra), który ma już na koncie
15 bramek. 11 trafień zaliczył Andrzej
Workowski (Oldboy), I O - Mariusz
Ochmański, 9 - Rafał Zapisek
(Astra), 8 - Wojciech Jaros (Robol
Cwak) i Wojciech Dzik (Huragan), 7 Krzysztof Pełka i Paweł Więcek
(obaj Oldboy), 6 - Rafał Wojtysiak
(Huragan) i Michał Bluszcz (Start).
W sobotę 28 lipca rozgrywane będą
ostatnie już mecze tego sezonu w I lidze: godz. 15.00: Sąsiedzi - RobolCwak,
godz.18.30: Start - PHU Gajek i
Andrzej Workowski co prawda nie jest już nkrólem strzelców': ale godz.19.20: Astra - Oldboy.
Paweł A. Doliński
Oldboy ma już tytuł mistrzowski zapewniony.

Jackowice, 22 lipca. Oldboy wygryw derbowym meczu ze Startem
zapewnił sobie mistrzostwo w gminie 1
Zduny w roku 2001. Pomimo, ze do·
końca pozostała jeszcze do rozegrania
jedna kolejka zespół ze Złakowa Borowego ma już cztery punkty przewagi
nad Astrą.
Do końca będzie także trwała walka
o utrzymanie się w I lidze. Zdegradowana jest już oczywiście ekipa Promilu, który rok wcześniej awansował do
grona najlepszych ekip zduńskiej ligi
„tylnym wejściem", ale kto podzieli ten
los? W ostatniej kolejce DST zapewne
poradzi sobie z Promilem, ale do pełni
szczęścia potrzebna będzie jeszcze powając

rażka Sąsiadów Jackowice

Sport w gminie Bielawy- 7. i 8. kolejka
Bielawskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej

Brooklyn znów liderem
Bielawy, 21-22 lipca. Wydaje się, że
wszystko będzie wiadomo już w sobotę.
Brooklyn po pewnym zwycięstwie z Pieczarkąjest głównym pretendentem do mistrzostwa w piątej edycji Bielawskiej Ligi
Piłki Nożnej Sześcioosobowej, a na drodze
może stanąć jedynie już OM-Łożyska. Spo• tkanie to rozpocznie się o godz. 18.30.
7. kolejka BLPNS:
•DREAM TEA,M Leśniczówka - FC
Bielawy 3:0 (1:0); br.: Szymon Wiliński
2 i Mariusz Kubiak.
•JEŻYNA Bielawska Wieś- LORDS
Bielawy 2:6 (0:2); br.: Zbigniew Pietrzak i
Krzysztof Kaczor - Adrian Legęncki 3, Jacek Kozłowski 2 i Kamil Janikowski.
•SUPER OLDBOY Bielawy - CYGANY Bielawy 0:1 (0:0); br.: Artur Jaros.
•PSV Walewice - ISKRA Zgoda 7:0
(4:0); br.: Michał Kierzkowski 2, Łukasz
Szloser, Marcin Bacherka, Arkadiusz
Wódka i Robert Redzisz.
• PIECZARKA Waliszew - BROOKLYN Walewice 2:5 (1:3); br.: Paweł
Kaczorowski i Maciej Kurczak - Przemysław Grzegory 2, Paweł Werwiński,
Piotr Kociak i samobójcza.
Pauza: OM-ŁOŻYSKA Bielawy.
8. kolejka BLPNS:
• PIECZARKA Waliszew - JEŻY
NA Bielawska Wieś 3:1 (1:1); br.: Maciej Kurczak 3.
•OM-ŁOŻYSKA Bielawy-SUPER
OLDBOY Bielawy 9:0 (6:0); br.: Radosław Leśniak 3, Maciej Markowski 3,
Paweł Bartosiak, Łukasz Zapisek i Jarosław Wojciechowski.
•BROOKLYN Walewice - DREAM
TEAM Leśniczówka 4:2 (1:2); br.: Marcin Paraszkicwicz 2, Piotr Kociak i Marcin Werwiński - Szymon Wiliński i Mariusz Kubiak.

• ISKRA Zgoda - FC Bielawy 0:3
(0:2); br.: Maciej Rutkowski 2 i Mariusz
Olejniczak.
• PSV Walewice - LORDS Bielawy
1:1 (0:0); br.: Michał Kierzkowski - Jacek Kozłowski.
Pauza: CYGANY Bielawy.
7 21 40:7
I. Brooklyn Walewice (2)
8 21 37:9
2. Pieczarka Waliszew (1)
7 18 36:11
3. OM-Łożyska Bielawy (3)
4.DreamTeamLeśniczówka(4) 8 13 30:14
7 13 25:16
5. PSV Walewice (5)
7 11 23:10
6. Lords Bielawy (7)
7. Super Oldboy Bielawy (6) 8 9 9:22
7 6 8:29
8. FC Bielawy (9)
9: Jeżyna Bielawska Wieś (8) 7 3 I0:28
7 3 6:29
IO. Cygany Bielawy (10)
7 O 0:46
I I.Iskra Zgoda (I I)
Znów zmiana w klasyfikacji strzelców
- tym razem na czele Maciej Kurczak
(Pieczarka), który strzelił szesnaście goli.
Jedno trafienie mniej ma Mariusz Kubiak (Dream Team), po 11 - Szymon
Wiliński (Dream Team) i Radosław
Leśniak (OM-Łożyska), po 1O - Pa·
weł Werwiński (Brooklyn) i Paweł
Kaczorowski (Pieczarka), 9 - Przemysław Grzegory (Brooklyn) i 8: Jarosław Wojciechowski (OM-Łożyska) .

Kolejne mecze zaplanowano na weekend 28-29 lipca 2001 roku: sobota - godz.
16.00: Super Oldboy- Dream Team, godz.
16.50: Cygany - Lords, godz. 17.40: Jeżyna - Iskra, godz. 18.30: OM-Łożyska Brooklyn i godz. 19.20: FC Bielawy PSV. Pauza: Pieczarka. Natomiast w niedzielę spotkania rozpoczną się o godz.
15.00: Brooklyn - Lords, OM-Łożyska PSV, Dream Team - Iskra, Pieczarka - FC
Bielawy i Cygany - Jeżyna. Pauza: . Super Oldboy.
Paweł A. Doli1iski

,

Sport w gminie Łowicz
- Młodzieżowa
Liga Piłkarskich Piątek

Drugi walkower
oznacza rezygnacię?
Niedźwiada, 22 lipca. Zespół Elfików już po raz drugi oddał mecz walkowerem i wszystko wskazuje na to,
że ekipa z Bełchowa po wysokiej porażce w swoim pierwszym występie
straciła ochotę na grę w rozgrywanej w
Niedźwiadzie Młodzieżowej Lidze Pił
karskich Piątek. Jeśli Elfiki nie przystąpią do kolejnego meczu to drużyna
ta zostanie relegowana z ligi.
Kolejne mecze zaplanowano na sobotę 28 lipca: godz. 15.00: Pogrom Śrubokręty, godz. 16.00: Elfiki - United. Pauza: Zjednoczeni.
4. kolejka:
• ŚRUBOKRĘTY Dąbkowice ZJEDNOCZENI - Niedźwiada 2:6
(2:2); br. : Arkadiusz Pawlata i Radosław Murawski - Marcin Dziedzic 3,
Przemysław Bury, Maciej Jędracho
wicz i Marek Górczyński ..
• POGROM Niedźwiada - ELFIKI Bocheń 5:0 (w.o.)
Pauza: UNITED Pilaszków.
I. Zjednoczeni Niedźwiada (1) 3 9 29:6
2 3 7:6
2. Śrubokręty Dąbkowice (4)
3 3 10:8
3. United Pilaszków (3)
2 3 3:4
4. Pogrom Niedźwiada (2)
2 O 2:27
5. Elfiki Bocheń (5)
W klasyfikacji strzelców na pierwsze miejsce wysunął się dwóch współ
liderów - po dziesięć goli zdobyli Marcin Dziedzic i Przemysław Bury, 6
- Robert Czarnota (wszyscy Zjednoczeni), 4 - Sebastian Górczyński
i 3 - Wiktor Wojciechowski (obaj
United).
Pawel A. Doliliski

Gromiarze wywalczy/i mistrzostwo li ligi, ale w przyszlym sezonie
na pewno znacznie trudniej

będzie

Sport w gminie Zdu1.1y- 7. kolejka li ligi Zduńskiej
Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

Remis dal awans iednym i drugim
Jackowice, 21 lipca. Rozgrywki II
ligi Zduńskiej Amatorskiej Ligi Piłkar
skich Szóstek dobiegły już do końca.
Dopiero ostatni mecz sezonu 2001 na
„drugim froncie" zadecydował o tym
kto awansuje do zduńskiej ekstraklasy.
W meczu Gromiarzy i Fire Walls wiceliderująca ekipa z Zalesia objęła prowadzenie, ale wynik dający im zwycię
stwo w lidze utrzymywał się tylko
przez pięć minut. Jeszcze przed przerwą Gromiarze wyrównali i wynik ten
nie zmienił się już do końca spotkania.
Trzecie miejsce przypadło w tym
sezonie ekipie Lecha, która od lat gra w
czołówce II ligi. Zespół ze Złakowa Kościelnego wciąż nie może jednak awansować do I ligi. Tuż za podium debiutująca w rozgrywkach ekipa Victorii
Wiskienica.
7. kolejka 11 ZALPS (ostatnia):
• KS LECH Zlaków Kościelny FC PORTOPLAZMA 6:2 (4:0); br.:
Sebastian Malinowski 3 i Wojciech Wieteska 3 - Rafał Bończak i Przemysław
Jagoda.
•POWER TEAM LO - FC ŻY
WIEC TEAM 3:2 (1:2); br.: Rafał Bogusz, Kamil Bogusz i Krzysztof Gu-

zek - Krzysztof Dubiel i Piotr Wolski.
•VICTORIA Wiskienica - DYNAMO LO 5:0 (w.o.)
•FCGROMIARZE-FIREWALLS
Zalesie 1:1 (1:1); br.: Mariusz Sianoszek - Grzegorz Wesołowski.
7 17 19:8
1. FC Gromiarze ( 1)
7 15 27:10
2. Fire Walls Zalesie (2)
3.KSLechZłakówKościelny(3) 7 15 32:14
7 13 30:17
4. Victoria Wiskienica (4)
7 6 18:24
5. Dynamo LO (5)
7 6 9:24
6. Power Team LO (7)
7 4 17:34
7,FCŻywiecTeam(6)
7 3 16:35
8. FC Pórtoplazma (8)
Królem strzelców II ligi został Sebastian Malinowski (KS Lech), który zdobył ostatecznie siedemnaście goli. •
Po IO bramek strzelili: Dawid Koko·
łaszwiłi (Dynamo) i Wojciech Wie·
teska (KS Lech), 9 - Przemysław
Witkowski (FC „Żywiec"), Grzegorz Wesołowski (Fire Walls) i Mariusz Sianoszek (Gromiarze), 8 Rafał Bończak (FC Portoplazma), a
po 6: Łukasz Jędrzejczyk i Przemysław Jagusiak (obaj Victoria).
Awans do I ligi wywalczyła ekipa FC
Gromiarze.
Paweł

A.

Doliński

w lidze nstarszych panó~ spore roszady w tabeli.
Sport w gminie Zduny-.4. i 5. kolejka ligi oldboyów
Zduńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

MC pierwszym historycznym zwycięzcq
Jackowice, 20 i 22 lipca. Zespół MC
Zduny zwyciężył w rekordowym stosunku .13: I zapewniając sobie tym samym pierwszy historyczny tytuł mistrzów ligi oldboyów Zduńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek. Zespół ten ma już trzynaście punktów i
żaden z rywali nie jest w stanie już dogonić zespołu prezesa Czesława Maj-

4. kolejka ligi oldboyów 7ALPS:

• MC Zduny- OLDBOY Placencja
5:1 (5:1); br.: Andrzej Kowalski 2,
KrzysztofJędrachowicz2 i Wojciech Flor- •
czak - Dariusz Szymanik.
• AGROMA Łowicz - JAZZ WET
Zduny4:2 (1:1); br.: Tomasz Adamski 2,
Cezary Kembrowski i Włodzimierz Mysóra - Tomasz Mostowski i Mirosław
Mostowski.
chrzaka.
Do końca trwała b((dzie natomiast wal•SAMORZĄDOWCY - SŁUDWIA
ka o pozostałe miejsca na podium. Ostat- Złaków Kościelny 4:2 (1 :l); br.: Witold
nie rozstrzygnięcia spowodowały, że jest Jabłoński 2 i Robert Ignaczak 2 - Juliusz
dok. na str. 28
Rybus 2.
tu jeszcze wszystko możliwe.
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ŁOWICZANIN

PO SUKCESACH WSITA.FETACH
CZAS NA OBRON~ TYTUtU MISTRZA
Znakomity sezon łowiczanina reprezentującego AZS
AWF Wrocław. Najpierw niespodziewane wicemistrzostwo
Polski w sztafecie 4x400 m, a teraz złoty medal rozgrywanych w Amsterdamie 4. Mistrzostw Europy U-23 w sztafecie 4x100 m. Po krótkich wakacjach Marcin Płacheta
rozpocząłjuż przygotowania do Młodzieżowych Mistrzostw
Polski, które odbędą się we wrześniu w Gdańsku. Na tej
imprezie nasz lekkoatleta będzie bronił tytułu mistrzowskiego sprzed roku. O .ostatnich sukcesach i planach n.a
przyszłość rozmawiał z nim Paweł A. Doliński.
•Na pewno bardzo udany... Roz- wa, a my cieszyliśmy się ze srebrnego
pocznijmy od pierwszego w tym medalu.
roku medalu. W Bydgoszczy w Mi• Wtedy też wywalczyłeś miejstrzostwach Polski Seniorów wy- sce w składzie reprezentacji na
startowałeś w sztafecie na niety- ~odzieżowe Mistrzostwa Europy?
powym dla siebie dysłamoie 400 m.
Praktycznie było to wiadomo już po
Jak do tego doszło?
sprintach. Zarówno na 1OO, jak i 200 m
Była to decyzja mojego klubowego tre- Większość z młodzieżowców nie pobienera, który poprosił mnie, żebym pobiegł w gła gorzej ode mnie
• Kto pojechał do Amsterdamu?
Marcin Jędrusiński, Łu
kasz Chyła, Tomasz Kondratowicz
i Przemysław Rogowski, a trenerem
sztafety jest Tadeusz Osiek. Jest on
jednocześnie trenerem kadry seniorów.
Pięć osób:

•Jak wyglądała wasza droga do
finału?

,,Życiówkę" dotąd mieliśmy 39,47 s, ale
w eliminacjach zajęliśmy pierwsze miejsce
z czasem 39,73 s. Jak przylecieliśmy do
Amsterdamu to pogoda byłą w ,,kratkę" i te
eliminacje biegaliśmy w deszczu. Drugie
miejsce z takim samym wynikiem jak my
mieli BrytY.jczycy. Teraz decyzja należała
do trenera kto pobiegnie w finale. Z tego co
w=śniej uzgadnialiśmy to miał wystartować Marcin Jędrusiński, ale poprzedniego
dnia po finale 200 metrów „poczuł" miesień
dwugłowy. Do ostatniego dnia nie wiedziaMarcin Płacheta z najważniejszym
łem, że będę biegał w finale, a dopiero z rana
ze swoich medali - złotym z Amtrener mnie o tym poinformował. Dzięki
sterdamu.
ternu noc miałem ,,spokojną'' i dopiero w
ostatnim dniu trener ,,załączył mi grzałkę".
tej sztafecie. W=śniej indywidualnie star• O której startowaliście?
towałem na 100 i 200 m (21,60 s), ale po
przebytej w tym roku kontuzji wiedziałem,
Finał odbył się o godz. 14.20- startoże nawet ciężko będzie znaleźć się w finale. waliśmy z czwartego toru. Na. piątym
Okazało się :zresztą, że obsada była bardz.o Wielka Brytania, na trzecim mieliśmy
. mocna i nie udało się awansować.
Niemców, a ponadto mogli się liczyć HiszW ostatnim dniu trener poprosił mnie panie, Słoweńcy ...
i innego sprintera - Pawła Witkowskie• Na której zmianie pobiegłeś?
go, żebyśmy podmienili dwóch młod
trzeciej ...
Na
szych czterystumetrowców, którzy mieli biegać, ale doznali kontuzji. Była sz.ansa na „pudło", obaj pobiegliśmy dobrze
i stąd srebrny medal.

• Jaki uzyskaliście wynik?

3:10,11 min, czyli jak na cztery razy
czterysta w miarę dobry.
• A Twój międzyczas?

Po biegu trener powiedział mi, że pobiegłem poniżej 48 sekund, a dokładnie
47,89 s. Na pewno mogę być z siebie zadowolonym.

• Czyli na łuku. Lepiej się czujesz na łuku, czy na prostej?

W klubie biegam drugą zmianę. Jestem
czyli lepiej się czuję na prostej, ale teraz zmiana do prawej wyszła
całkiem dobrze.
leworęczny,

• Iw

końcu

wielki finał. Pr2ez
sekund

niespełna czterdzieści

ogromny wysiłek i...

Po biegu

napięcie

• Biegałeś na trzeciej zmianie na drugim miejscu, strata do pierwszej sztafety
była spora, ale szybko znalazłeś się
tuż za plecami lidera.

Znalazł się także

się -

teczne wyniki. Okazało się, że już na pierwszej zmianie Niemcy przekroczyli strefę i
zostali zdyskwalifikowani. Zresztą tam także Tomek Kondratowicz z Chyłą troszeczkę źle zmienili i wyglądało w pewnym momencie, że prowadzą BrytY.jczyoy. Kiedy
dobiegał do mnie Łukasz to wyglądało, że
jest równo. Moja zmiana dobrze wyszła,
Przemek Rogowski odebrał pierwszy pałeczkę, a Brytyjczycy troszeczkę się na tej
zmianie pogubili. My uzyskaliśmy czas
39,41 s, a Wielka Brytania straciła do nas „Złota sztafeta" - od lewej: Tomasz Kondratowicz, Łukasz Chyła, Prze0,06 s. W sumie przewaga spora, ale naj- mysław Rogowski i Marcin Płacheta.
mniejszy błąd i mogło być różnie ... Po dyskwalifikacji drugich na mecie Niemców na trzecie miejsce przesunęli się Słoweńcy. goda nie była najlepsza, a moja ,,życiów
A sam bieg? Strzał i cisza przerodziła się w ka" wynosi 21;19 s. Ta bariera 21 sekund
niesamowitą wrzawę i w końcu wielka eu- jeszcze nie jest ,,złamana". Finał będzie
foria! W sobotę na stadionie pojawiło się na pewno bardzo ostry .. .
wielu holenderskich kibiców, którzy stwo•Kogo się najbardziej obawiasz?
rzyli na stadionie wspaniałą atmosferę.
W sumie b~ biegali wszyscy ze szta• Generalnie w mistrzostwach fety z Amsterdamu: Chyła, Jędrusiński,
Polacy wypadli bardzo dobrze. Przy- Rogowski ... Na pewno łatwo nie będzie.
wieźliście sporo medali ...
W końcu mistrzem Europy w Holandii
Tak. Aż dwanaście: pięć złotych, trzy został Jędrusiński, a srebrny medal wywalczył Łukasz Chyła ...
srebrne i cztery brązowe ...

przejąłeś pałeczkę

Wykorzystałem moje możliwości
sprinterskie i na dwusetnym metrze
doszedłem Paw!a Gąsiewskiego
i do trzechsetnego metra w miarę z nim
walczyłem. Ale później zabrakło mi wytrzymałości. Mimo to jestem z tego startu zadowolony - wygrała Skra Warsza-

nie zmniejszyło

około dwudziestu minut czekaliśmy na osta-

czas na zwiedzanie Amsterdamu.

• Jest to ostatni sezon Twoich
• Twoje sukcesy cieszą, ale jedwśród młodzieżowców ...
startów
tym
w
zadań
najważniejszych
ną z
sezonie będzie chyba obrona tytu- Jak się kształtuje perspektywa dalłu młodzieżowego mistrza Polski w szych startów już w seniorach?
biegu na 200 m.
W tym sezonie ustaliliśmy z trenerem, że
Rzeczywiście. Mistrzostwa rozgry- biegałem w granicach 21,4 i 10,8 s. Był to
wane będą w Gdańsku, teraz się czuję poziom wyjściowy, nie było tego maksydobrze, problemów zdrowotnych nie . malnego wyniku w tym sezonie, ale postaram się w następnym roku. Będzie to pierwmam, no i zobaczymy ...
szy rok w seniorach i ten poziom musi być
• Twój rekord życiowy jest spo- wyższy, żeby walczyć z czołówką- z najro lepszy od wyniku, który dał Ci lepszymi: z Url>asiem, z Nowakiem ... Trzeprzed r0kiem tytuł mistrzowski.
ba będzie zejść poniżej 21 sekund na 200 i
W Po~aniu zrobiłem 21,55 s, ale po- biegać setkę 10,4- 10,5 s.
•
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- sparing rezerw KS „Pelikan"

WZl~LI SI~

PO PRZERWIE.
• WIDOK Skierniewice - PELIKAN li Łowicz 3:4 (2:0)
1:O- Piotr Bombała (12), 2:0 - Dawid
Dawidziak (24), 3:0 - Dariusz Skoczylas (46), 3: 1 - Jarosław Tafliński (60),
3:2 - Łukasz Chlebny (68), 3:3 - Jarosław Tafliński (80), 3:4- Marcin Grzy.
wacz (88).
Widok: Lechowski (46 Wudkiewicz)
- Zychalak (46 Dudek), Rachubiński,
Kowara - Wysocki, Dawidziak, Rosiń
ski (46 Lewandowski), Jakubiec, Supera
( 46 Petrynowski) - Skoczylas (50
Chybczyński), Piotr Bombała.
Pelikan II: Gospoś: - Olaczek, Górski, Wójcik (60 Godos), Panak - Tomasz Zwierz (55 Sebastiaq Zwierz),
Jarosław Ta fi iński, Chlebny, Rembowski - Grzywacz, Krzysztof Tafliński
(75 Durka).
Sędziował: Grzegorz Golis (Skierniewice).
Skierniewice, 21 lipca. Pierwsza drużyna Pelikana rozgrywała spotkanie kontrolne w Ząbkach z Dolcanem, a drugi
trener - Stanisław Nezdropa pojechał
z pozostałymi graczami szerokiej kadry
do Skierniewic na mecz z Widokiem. Beniaminek IV ligi także grał po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie, a trener
Sławomir Paradowski testuje nowych zawodników. „Pod lasem" trenują
m.in. wychowankowie Pelikana, którzy
nie tak dawno występowali jeszcze w
Huraganie Bobrowniki: Jarosław Rachubiński (ostatnio IV-ligowa Pogoń

KAlEjdoskop
pilkARski

Ili LIGA- RUNDA JESIENNA
• SEZONU 2001/2002
I. 11-12.08

SIN Znicz Pruszków · Pelikan
& Pelikan - Dolcan Ząbki
2. 15.08
3. 18-19.08 SIN Gwardia Warmwa - Pelikan
N Pelikan · Legionovia Legionowo
4. 26.08
5. 29.08
& Okęcie Warmwa - Pelikan
N Pelikan · Radomiak Radom
6. 2.09
N Unia Skierniewice · Peliłan
7. 9.09
8. 15-16.09 SIN Polonia li Waruawa - Pelikan
N Pelikan - Piotrtovia-Ptak
9. 23.09
IO. 29-30.09 SIN Legia li Warszawa - Pelikan
N Pelikan - MKS Mława
li. 7. IO
12. 13-14.10 SIN Hutnik Warszawa· Pelikan
13. 21.1 O N Pelikan . Wigry Suwałki

e

SPORT

dok. ze str. 32

Trudny przeciwnik
- dobry mecz

•

SPORT

• WOJEWÓDZKA LIGA JUNJO27-28.IO S/N Polonia Lidzbark Warmiński · Pelikan
N Pelikan · Stasiak Bak-Pol Gomunice RÓW MŁODSZYCH:
4.11
IO-li.li S/N Hetman Bialy1tok · Pelikan
Natomiast w lidze juniorów
18.11 N Pelikan- MZKS Kozienice
młodszych zagrają: Widzew Łódź • WOJEWÓDZKA LIGA JUNIO- UKS SMS Łódź, MULKS Łask - ŁKS
RÓW STARSZYCH:
Łódź, GKS Bełchatów - Łodzianka

ramika Opoczno - Salos Sieradz,
Włókniarz Trzy Korony Pabianice -

Chybczyński.

Gospodarze rozpoczęli od mocnego
uderzenia, raz po raz roZJl)ontowywana
był.il łowicka defensywa, która kierować
miał Kamil Górski. Piłkarz ten wystę
pował jednak dopiero po raz pierwszy
na stoperze stąd zdarzały mu się błędy.
Najwięcej kłopotów sprawiał Piotr
Bombała, który już na początku spotkania zdobył dwie bramki. Ta druga nie
została jednak uznana, gdyż sędziowie
odgwizdali „spalonego". Jeszcze przed
przerwą, po błędzie Rafała Gosposia,
drugiego gola dla Widoku zdobył Dawid
Dawidziak (kolejny z graczy łowickiej
„halówki" występujący w KS „Stefan"),
a tuż po wznowieniu gry na 3:0 podwyż
szył Dariusz Skoczylas.
Dopiero wówczas do strzelania bramek wzięli się łowiczanie. Dwa razy
do protokołu wpisał się Jarosław
Tafliński, a po jednej bramce zdobyli
Marcin Grzywacz i najlepszy na boisku - Łukasz Chlebny. Młodzi pił
karze Pelikana konsekwentnie grali
„swoje", a rywale mogą się cieszyć, że
nie przegrali jeszcze wyżej.
Paweł A. Doliński

14.
15.
16.
17.

TERMINARZ SPOTKAŃ
JUNIORÓW
STARSZVCH KS
„PELIKAN" ŁPWICZ
I. 25-26.08 SIN Pelikan · WKS Wieluń
1-2.09 SIN Start Łódź - Pelikan
8-9.09 SIN Pelikan · Włókniarz Pabianice
12.09 & ChKS Łódź · Pelikan
15-16.09 SIN Pelikan - Orzeł Łódź
22-23.09 SIN ŁKS Łódź · Pelikan
29-30.09 SIN Pelikan · Widzew Łódź
6-7.10 SIN PTC Pabianice· Pelikan
13-14.10 SIN Pelikan· GKS Bełchatów
IO. 20-21.10 SIN Widok Skierniewice· Pelikan
11. 27-28.10 SIN Pelikan· Uma-Concordia
12. 3-4.11 SIN Olimpia Zd. Wola · Pelikan
13. I0-11.11 SIN Pelikan · UKS SMS Łódź

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Łódź, WidokSkiemiewice-ChKSŁódź,

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Ceramika Opoczno, RKS Radomsko - Start
Łódź i Pelikan Łowicz - Mazovia
Rawa Mazowiecka (trener Artur Balik).
i. 25-26.08 SIN Pelikan· Mazovia Rawa Maz.
2. 1-2.09 SIN Start Łódź· Pelikan
3. 8-9.09 SIN Pelikan· Ceramika Opoczno
4. 12.09 Ś; ChKS Łódź. Pelikan
5. 15-16.09 SIN Pelikan. Łodzianka Łódź
6. 22-23.09 SIN ŁKS Łódź. Pelikan
7. 29-30.09 SIN Pelikan. Widzew Łódź
8. 6-7.10 SIN MULKS Łask. Pelikan
9. 13-14.10 SIN Pelikan. GKS Bełchatów
IO. 20-21.10 SIN Widok Skierniewice· Pelikan
11. 27-28.10 SIN Pelikan. Lechia Tomaszów Maz.
12. 3-4.11 SIN RKS Radomsko· Pelikan
13. I0-11.l I SIN Pelikan · UKS SMS Łódź

• WOJEWÓDZKA LIGA „MICHAŁOWICZA ":

W tym sezonie po raz pierwszy
zorganizowane zostaną rozgrywki ligi
wojewódzkiej „Michałowicza" (rocznik 1987) i „Kuchara'1 {rocznik 1988).
W obu grało bxdzie po dwanaście
zespołów, a pierwsze mecze zostaną
rozegrane w weekend 25-26 sierpnia
2001 roku.
W J. kolejce zagrają: GKS
Bełchatów - Widzew Łódź, Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybunalski - MKS
Kutno, ŁKS Łódź- WKS Wieluń, Ce-
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Wrócił Gondzia
W odpowiedzi goście przeprowadzili
bardzo ładną akcję. Artur Tylski pociągnął prawą stroną dośrodkował w pole
karne, a tam nie pilnowany był Łukasz
Sałek. Uderzył piłkę głową precyzyjnie, ale trafił w instynktownie interweniującego Macieja Sowińskiego.
W 47. minucie Tomek Styszko
wpadł w pole karne zabrakło jednak
precyzji w dograniu do partnera. W 54.
minucie grożnie strzelał Maciej Milewski, „Sowa" był jednak na miejscu. W
odpowiedzi Kapuścińskiego zatrudnił
Adamczyk.
III tercja to już zdecydowana dominacja Pelikana. W 63. _minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego Gondzi. Do
piłki dochodzi Nabiałek, strzela głową
tuż nad poprzeczką. W 70. minucie
kopia tej sytuacji. Ponownie rożny
Gondzi, główka Nabiałka, tym razem
jednak piłka wylądowała w siatce.
Po kolejnym rogu bitym przez Gondzię bliski szczęścia był Waldek Szaleniec - zabrakło kilku centymetrów.
73. minucie na strzał z 25. metrów
zdecydował się Gondzia. Uderzył siłnie, precyzyjnie - tuż przy słupku piłka wpadła do bramki. A minutę póżniej

Grodzisk Mazowiecki) i Bernard Wudkiewicz (ostatnio Pogoń Bełchów). Z
nowych są także: znany w Łowiczu z
występów w „halówce" w Olimpii - Zbigniew Petrynowski (ostatnio GKS
Łyszkowice), Krzysztof Supera (Pogoń Rogów), a także zawodnicy Unii:
Dawid Dawidziak i młody Adam

•

dok. ze str. 32

Tym razem sędzia popełnił błąd, odgwizdując pozycję spaloną napastnika
( mecz prowadziło tylko dwóch sę
dziów, stąd kilka pomyłek). W 35. minucie gospodarze objęli prowadzenie.
Stało się to po rzucie karnym sprokurowanym przez Arkadiusza Felicha.
Od tego momentu przyjezdni stanęli, a
piłkarze z Ząbek osiągnęli przewagę.
Udokumentowaniem tego była druga
bramka dla Dolcanu. W 41. minucie po
ewidentnym spalonym przegrywaliśmy
0:2.
Po przerwie na boisku dominąwali
goście z Łowicza. Na bramkę miejscowych sunął atak za atakiem. Nie trzeba
było długo czekać na efekty. W 60. minucie Artur Nabiałek po zagraniu Milewskiego strzelił gola dla swego nowego klubu. Mimo kilku jeszcze okazji na
zmianę rezultatu, wynik nie uległ zmianie. Mimo porażki wszyscy obserwatorzy byli zgodni, że forma zespołu
rośnie. Widać coraz lepsze zgranie poszczególnych formacji. Wrócił do zespołu Krzysztof Błaszczyk, który nie
grał w sparingu z Błonianką. Wydaje sie,
że to właśnie on oraz Admaczyk, Dariusz Nowacki i Artur Wyczałkow
ski stanowić będą o sile Pelikana w nowym sezonie. Z informacji jakie otrzymałem wynika, że nie zostały zakoń
czone poszukiwanie nowych zawodników. Działacze Pelikana będą starli się
znaleźć jeszcze stopera i pomocnika.
Nie zorbi natomiast kariery w Łowiczu
Felich, któremu w sobotę podziękowa
no za współpracę. O nowych twarzach
w Pelikanie będziemy informować.
BoB.
.

W nowym sezonie w łódzkiej lidze
juniorów i juniorów
wojewódzkiej
•II/ LIGA:
po czternaście drużyn.
zagra
młodszych
W rundzie jesiennej III ligi ekipa
juniorów starszych w
ligi
kolejce
I.
W
łowickiego Pelikana rozegra osiem spotsierpnia 2001 roku
25-26
weekend
kań w roli gospodarza i dziewięć na
Łódź - UKS SMS
Widzew
zagrają:
własnym
na
mecz
Pierwszy
wyjeździe.
boisku odbędzie się w środę I 5 sierp- Łódż, PTC Pabianice - ŁKS Łódź, GKS
nia o godz. 17 .OO, a pozostałe mecze Bełchatów - Orzeł Łódź, Widok Skizaplanowano na niedziele na tradycyjną erniewice - ChKS Łódź, Unia-Concorgodzinę I I .15. Odstępstwo od tej zas- dia Piotrków Trybunalski - Włókniarz
ady może nastąpić jedynie 23 września Trzy Korony Pabianice, Olimpia Zduńs
- tego samego dnia w Łowiczu rozgry- ka Wola - StaT!,Łódź i Pelikan Lowicz
wany będzie jubileuszowy 20. Łowicki - WKS Wieluń (t~ener Stanisław
Nezdropa).
Półmaraton Jesieni.

TERMINARZ SPOTKAŃ
KS „PELIKAN" ŁOWICZ
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miałamiejscenajładniejszaakcjameczu.
Łowicka młodzież zagrała

tzw. „klepJarek Walczak do Michała
Brzózki, ten mija obrońcę, silnie dośrodkowuje a z 3 metrów bez problemu
trafia Gondzia. W 80. minucie Rafała
Gosposia, który pod koniec meczu
zastąpił Sowińskiego, zatrudnił Tomasz Niewirowski - bezskutecznie.
ką".

W 87. minucie dokładne zagranie co raz
lepiej czującego się wśród starszych
kolegów Jarosława Taflińskiego.
Piłkę otrzymał Nabiałek ale ten w dogodnej sytuacji przestrzelił. W 88. minucie wpadła bramka, którą rzadko widuje się na boiskach. Gondzia kopnął
futbolówkę z 40 b0daj metrów, a mimo
to ugrzęzła ona w siatce. Wyraźny błąd,
dobrze w sumie broniącego Kapuściń
skiego. Jeszcze tuż przed końcem meczu okazję miał Michał Plichta, ale w
sytuacji sam na sam zabrakło trochę
precyzji.
W sumie wysokie zwycię~two, któ•re osiągnęliśmy w ostatniej tercji, kiedy to goście opadli z sił. Ale jak wspomniałem wcześniej boisko preferowało
broniących się. Z nowych twarzy w
Pelikanie na pewno nie przekonał do
siebie Okłejewski. Mimo strzelenia gola·
nie prezentował nic nadzwyczajnego.
Takich juniorów jak on ( nawet znacznie lepszych) mamy w Łowiczu kiłku
nastu. Fełich wałczył, biegał ale nie pokazał niczego wielkiego. Bardziej podobał mi się Nabiałek. Ale oczywiście
z napastników najlepiej wypadł Gondzia. Aktywny, dobry technicznie, jak
zwykłe efektowny. Myślę, że to wła
śnie na Arka należałoby postawić w nowym sezonie.
Kolejny sparing już w sobotę. Jedziemy do Ząbek, by zmierzyć się z Dołca
nem. To właśnie spotkanie nieco więcej
nam powie o formie łowickiego zespołu.

Bogusław Bończak

• LIG! MŁODZIEŻOWE OZPN
SKIERNIEWICE:

UniaSkierniewiceiChKSŁódź-Pe-

Corazmniejzespołówzgłaszasiędo

likan Łowicz (trener Mirosław Fiutkowski).
I. 25-26.08 SIN .CbKS Łódź· Pelikan
2. 1-2.09 SIN Pelikan. Włókniarz Pabianice
3. 8-9.09 SIN Unia Skierniewice. Pelikan
4. 15-1 g.09 SIN Widzew Łódź . Pelikan
5. 22-23.09 SIN l'elilcan. Salos Sieradz
6. 29-30.09 SIN MKS Kutno . Pelikan
7. 6-7.10 SIN Pelikan. WKS Wieluń
8. 13-14.IO SIN GKS Bełchatów. Pelikan
9. 20-21.10 SIN Pelikan. LKS Łódź
IO. 27-28.10 SIN Piotrcovia-Ptak • .Pelikan
SIN Pelikan. Ceramika Opoczno
Il. 3•4.il
•WOJEWÓDZKA LIGA „KUCHARA":
Natomiast w lidze wojewódzkiej
„Kuchara" zagrają: GKS Bełchatów_
Widzew Łódź, Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybunalski_ Górnik Łęczyca,
ŁKS Łódź_ WKS Wieluń, Ceramika
Opoczno - Włókniarz Zgierz,
Włókniarz Trzy Korony Pabianice Unia Skierniewice i ChKS Łódź-'Pelikan Łowicz (trener Henryk Plichta).
I. 25-26.08 SIN ChKS Łódź - Pelikan
SIN Pelikan. Start Łódź
2. 1-2.09
SIN Mazovia Rawa Maz.. Pelikan
3. 8-9.09
4. 15-16.09 SIN Widzew Łódź. Pelikan
5. 22-23.09 SIN Pelikan. Włókniarz Zgierz
6. 29-30.09 SIN Górnik Lętzyca. Pelikan
SIN Pelikan. WKS Wieluń
7. 6-7.10
8. 13-14.10 SIN GKS Bełchatów· Pelikan
9. 20-21.10 SIN Pelikan. ŁKS Łódź
IO. 27-28.10 SIN Piotrcovia-Ptak· Pelikan
SIN Pelikan· Ceramika Opoczno
11. 3-4.11

rozgrywekOZPNSkierniewice. W lidze
okręgowej juniorów starszych miałyby
grać tylko trzy drużyny (Jutrzenka
Mokra Prawa, Mazovia Rawa Mazowiecka i Pogoń Bełchów), a lidze juniorów
młodszych siedem (LUKS Słupia, Unia
Skierniewice, Mazovia II Rawa Mazowiecka, Iskra Bolimów, Surfpol Wołucza,
Białka Biała Rawska i UKS Pałac Nicborów) - wszystko więc wskazuje, że
te rozgrywki byłyby połączone.
Cztery drużyny zgłosiły się także
do ligi „Michałowicza" (Widok Skierniewice, MazoviaRawaMazowiecka, Huragan Bobrowniki, Pogoń
Bełchów i Macovia Maków) i pięć do
ligi „Kuchara" (Juvenia Wysokienice,
LZS Regnów, Widok Skierniewice,
Unia Skierniewice, Białka Biała Rawska i UKS Pałac Nieborów) - także i
w tym wypadku rozgrywki zostaną
połączone.
Sporo chętnych w rozgrywkach
trampkarzy: LZUKS Słupia, Widok
Skierniewice, Unia I Skiernie;ice,
Unia II Skierniewice, Mazovia Rawa
Mazowiecka oraz Pelikan Łowicz (trener Zbigniew Zając). Sześć ekip
zgłosiło się także do ligi okręgowej orlików: Juvenia Wysokienice, Widok
Skierniewice, Unia Skierniewice, Mazovia Rawa Mazowiecka oraz Pelikan
I Łowicz (trener Mirosław Fiutkowski) i Pelikan II Łowicz (trener
Artur Balik).
Paweł A. Doliński

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin". g9-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail :
now low@iiro .onet. pl, adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin
A. Kucharski, Paweł A. Doliński (sport). Artur Wasielewski, Anna Jatczak, Mirosława Wolska-Kobierecka . Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna) , Renata Piechu! (kierownik oddziału w
\
Głownie). Index: 326097 • dotyczy sieci „Ruch". Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY : przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./
fax 837-37-51, tel. 630-34-06) lub osobiście w biurze ogłoszeń , ul. Pijarska 3a, codziennie w godz. 7-16, w soboty 6-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w
innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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Lekka atletyka - Letni Mityng LA

ZV,1Jcięstwo
Lódź, 22 lipca. Na stadionie łódzkiego AZS odbył się Letni Mityng Lekkoatletyczny, a znakomicie spisała się
w nim podopieczna trenera Mieczysła-

-

wa Szymajdy - Iwona Michalak,
któta zwyciężyła z czasem 1 :00,90 min
oraz zajęła piąte miejsce na dystansie
100 m z czasem 13,58 s. Szósty także

Michalaczki ' 1
w sprincie na 100 m był jej klubowj
kolega z UKS „Błyskawica" Domaniewice - Łukasz Papuga, który uzy.
skał czas 11,81 s, czwarty na dystansie
1500 m był Łukasz Fabjański 4: 16,86 min, piąty Michał Rosiński 4:21,56 min i szósty Mariusz Głowin
- 4:30,13 min.
(pad)

Piłka nożna

-przygotowania KS „Pelikan" do rozgrywek I/I ligi

Trudny przeciwnik
·dobry mecz
Domaniewiccy lekkoatleci ostatnio mieli okazję w
zawodników UKS „Błyskawica" czytaj obok.

Gdańsku startować

ze

światową czołówką ...

O starcie

,

Piłka nożna

- przygotowania KS „Pelikan"do rozgrywek I/I ligi

WROClt GONDZIA

Boczki Chełmońskie, 20 lipca. Ze
na aurę, która nie szczędzi tego
1:O - Przemysław Oklejewski (40), 2:0 roku opadów, postanowiono mecz roze- Artur Nabiałek (70), 3:0 - Arakadiusz grać na boisku w Boczkach. Oszczędza
Gohdzia (73), 4:0 - Arkadiusz Gondzia no główną płytę przy ulicy Starzyńskie
(74), 5:0 - Arkadiusz Gondzia (88).
go, a na bocznym placu nie można było
Pelikan: I tercja: Sowiński - Łukawski, grać, ze względu na wodę. Sarni piłkarze
Szaleniec, Styszko, Walczak - Plichta, No- byli średnio zadowoleni z miejsca rozewacl<i, Wyczałkowski, Adamczyk - Felich, grania sparingu.
Nabiałek; II tercja: Sowiński - Łukawski,
Boisko w Boczkach jest małe, w miWyczałkowski, Gawlik - Grzywacz, Stysz- nioną środę świeżo ścięte-(ale sianko leko, Nowacki, Oklejewski, Adamczyk - Fe- żało jeszcze gdzie nie gdzie), więc nie
lich, Gondzia; m tercja: Sowiński (75 Go- można w takich warunkach pokazaG peł
spoś) - Gawlik, Wyczałkowski, Walczak - ni swych umiejętności.
Plichta, Styszko (75 Oklejewski), Szaleniec,
Wiadomo, że przy mniejszym placu
Talliński, Brzózka - Gondzia, Nabiałek.
łatwiej się bronić i dlatego dopóki piłka
Błonianka - Kapuściński - Matela, Ra- rze z Błonia mieli siły ciężko było
chubiński, Cytryński, Zalewski - Tylski, im strzelić gola. Wydaje się, że )<olejny
Majer, Niewirowski, Kowalik - Milewski, sparing powinniśmy zagrać na głównej
Sałek.
płycie. Murawa przy takiej pogodzie
Sę_dziował: Witold Kunikowski jako głów szybko się . zregeneruje, a my będziemy
ny oraz Sylwester Sokół i Marek Więcek wiedzieli na co tak na prawdę stać ,,Pta(Łowicz).
ki".
• PELIKAN Lowicz - BLONIAN-

KA monie 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)

względu

W meczu z przybyszami z Bł.onia
kolejnych nowych
zawodników. Pojawił się młodziutki
mogliśmy zobaczyć

Przemysław Oklejewski. Zagrał Dariusz Felich i Artur Nabiałek. Ale

przede wszystkim do przedniej formacji
wrócił Arek Gondzia. Jego przygoda z
klubem w Izraelu nie doszła do skutku i
Arek wrócił do Łowicza. Wydaje się, że
ten właśnie napastnik powinien stanowić
o sile ataku biało - zielonych, a kto będzie
Jego partnerem zadecyduje trener. Do naszego zespołu przymierzał się również
gracz Orlenu Damian Staniszewski,
ale działacze nie doszli do porozumienia
z futbolistą i wrócił on do Płocka.
Pierwsza tercja była w miarę wyrównana. Podopieczni Grzegorza Majchrzaka dobrze się bronili i wyprowadzali groźna kontry. Wśród piłkarzy Bło
nianki było kilku zawodnikó~ dobrze
znanych nad Bzurą. Jarosław Rachubiński był niegdyś podporą bloku defensywnego Pelikana. Marcin Majer do
niedawna regularnie grywał w m lidze.
Łukasz Kowalik to chyba jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, nie
potrafił jednak przebić się w dorosłej pił
ce. Czwartą znaną twarzą był zawodnik
z Bednar - Konrad Cytryński.
W 15. minucie grający początkowo w
ofensywie Artur Wyczałkowski przeprowadził akcję środkiem boiska dośrod
kował, ale Nabiałka uprzedził piąstkując
Mariusz Kapuściński. W 19. minucie
Nabiałek podciągnął do końcowej linii,
zagrał w pole karne, jednak i tym razem
na posterunku był golkiper gości. W 28.
minucie na strzał z 25. metrów zdecydował się Wyczałkowski - bez problemu
piłkę łapie bramkarz. W 30. minucie mocno kopnął na bramkę przyjezdnyeh Ireneusz Łukawski, również bez efektu
bramkowego. .
_
•
Druga odsłona spotkania również nado gospodarzy. W 35. minucie
z rzutu wolnego strzelał Dariusz Nowacki. A 5 minut póżniej było już 1:O.
Ponownie rzut wolny wykonywany
przez Nowackiego. Tym razem dośrod
kowanie w pole karne, zgranie głową Felicha i z najbliższej odległości Oklejewski
pakuje piłkę dÓ siatki.
leżała

Przemek Oklejewski (pierwszy z lewej) co prawda strzelił gola, ale w Pelikanie
go nie zatrzymano...

• DOLCAN Ząbki - PELIKAN Lowicz 2:1 (2:0)
2: I - Artur Nabiałek (60).
Pelikan: Sowiński - Walczak, Wyczał
kowski, Gawlik - Błaszczyk, Styszko,
Nowacki, Felicb, Adamczyk - Gondzia,
Milewski. Na zmiany wchodzili: Szaleniec, Nabiałek, Michał Plichta, Grzywacz.
Ząbki, 21 lipca. Po zwycięstwie nad
Błonianką w środę, w sobotę zespół Pelikana pojechał do podwarszawskich Zą
bek, aby zmierzyć się ze spadkowiczem
z II ligi, ekipą Dolcanu. W łowickiej ekipie
zagrał nowy zawodnik, który spodobał
się

Zbigniewowi Niewiarowskiemu

podczas sparingu Pelikana z Błonianką Maciej Milewski. Gracz z Błonia zrobił pozytywne wrażenie na szkoleniowcu z Łowicza i niewykluczone,że będzie
my go ogladać w biało-zielonych barwach
w nowym seszonie.
Mecz w Ząbkach miał dać odpowiedź, Michał Adamczyk wciąż w niezłej
w jakim punkcie są przygotownia ,,Pta- formie ...
ków'' do ligi. I trzeba przyznać, że był to ną, jendak Arek nie podał do partnera,
najlepszy testmecz naszych chłopców. zaprzepaszczając świetną sytuację. KilPierwsze pół godziny to wyrównana ka minut póżniej ponownie Gondzia po
walka w środku pola. Mieliśmy dwie stu- wymianie piłki z Michałem Adamczyprocentowe okazje do zdobycia gola. W kiem, znalazł się w wybornej sytuacji
17. minucie Arek Gondzia wyprowa- strzeleckiej.
dził kontrę. Mieliśmy przewagę liczebdok na str. 31:

Triathlon sprinterski „Łódź '2001"

Gardener trzeci
w klasyfikacii woiewódzkiei
Lódź,

22 lipca. Na łódzkich Stawach
zawody triathlonowe na dystansie sprinterskim.
Uczestnicy mieli do pokonania 750 m
pływania, 20 km jazdy na rowerze oraz
5 km biegu wokół stawu, a w zawodach
organizowanych przez TKKF „Jedność" wystartowało 46 uczestników.
Najlepszym okazał się Tomasz Brett
(MULKS Koło) - 54,07 min, który
wyprzedził Bartłomieja Sewera
(YMCA Kral(ów) - 54,44 min i Roberta Stępniaka (Bydgoszcz) - 55,00 min.
W zawodach tych dobrze wypadł
łowiczanin - Ryszard Gardener,
Stefańskiego odbywały się

zajął z czasem 59,02 min dziemiejsce w klasyfikacji generalnej
i jednocześnie trzecie miejsce w klasyfikacji zawodników z województwa

który

wiąte

łódzkiego.

Do Łodzi pojechali także trzej inni
25. miejsce zajął Michał
Smela (obaj LZS Victoria Zabostów
Duży)-1:07,23 h, 34. był Jacek Rembowski - 1:15,00 h (czwarte miejsce
w kategorii wiekowej 50-59 lat): a Marian Dymek (obaj TKKF „Księżak")
nie ukończył dystansu „łapiąc gumę"
na trasie rowerowej.
łowiczanie:

Paweł A. Doliński

• 10 OO -s on OSiR w Łowi
ul. Jana Pawła Il 3; wakacyjna akcja
,,Lato z OSiR '2001 ": ,,Futbol na weso-
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Wśród

str. 13

JEST ŚCIERNISKO.„

pełnym

pracownikom zatrudnionym w
wymiarze czasu pracy,
ustalonego na podstawie art.
77[4] pkt I Kodeksu pracy, po
odliczeniu zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych
- przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należ
ności innych niż świadczenia
alimentacyjne,
2) 75% wynagrodzenia, o
którym mowa w pkt I - przy
potrącaniu zaliczek pieniężnych
udzielonych pracownikowi,
3) 90% wynagrodzenia, o
którym mowa w pkt I - przy
potrącaniu kar pieniężnych
przewidzianych w art. I 08 Kodeksu pracy.

wysokości:
I} najniższego wynagrodzenia za pracę przysługującego

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w

potrącenia dokonać?

Czy jest możliwe potrą
cenie wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w
pełnej wysokości, jeżeli nie
to jakle są obwarowania I
do jakich kwot można tego

.WYNAGRODZENIA

POTRĄCENIE

PORADY PRAWNE

· Inaczej wyglądają te między
wojewódzkie relacje w zużyciu
nawozów sztucznych. Zachodniopomorskie, opolskie, pomorskie (a także kujawsko-pomorskie i wielkopolskie) zużywają ich
(Y/ przeliczeniu na NPK) od 110
221d 21
do 130 kg na hektar użytków
Łódź ~ 15
14 d
rolnych, gdy tymczasem np. woj.
podkarpackie - tylko 50 kg. A
już dramatycznie wygląda sprad23 d21 d22 wa w podziale na gospodarstwa
13
13 prywatne i państwowe; prywatni
I
15
Płock
np. w województwie pomorskim
karmią każdy hektar użytków
rolnych 138 kilogramami NPK
azotowy, potasowy i wap2 2 d 2 l d 20 (nawóz
niowo-magnezowy), zaś pań
!Warszawa
17
15
13 stwowi np. w woj. lubuskim - zaledwie 8 kg.
Niegdyś mówiło się o ,,Polsce
A" i „Polsce B''. Wygląda na to,
Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Oak na . że przybyła nam jeszcze, wlokąc
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień, za sobą niesławną schedę PGRliczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
ów - rolnicza ,,Polska C" (z materiałów resortu rolnictwa i rozwoju wsi wynika, że dotacje oraz
ukryte formy finansowania PGR
sięgały przed 15, czy 30 laty - w
przeliczeniu - do I miliarda dolarów rocznie).
Tam gdzie dzisiaj jest ścierni
sko, rolnicze „San Francisco"
będzie u nas gdzieniegdzie, być
może, dopiero za I OO lat... (PAI)
Karol Rzemieniecki

piątek

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Rozwiązanie krzyżówki z nr 28 brzmi:
osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej ZAPOMINA TEN ADRESU, KTO NIE MA INTERESU
środy, 1 sierpnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem
rozlosujemy nagrodę książkową.
Nagrodę wylosował: Daniel Pastenaci z Łowicza
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CZAS

Sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu, możliwe burze. Wiatr
północno - zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna 16- 14 st. C. Temperatura maksymalna 20 ~ 22 st. C.
Wahania ciśnienia .

•ŚRODA

Dość pogodnie, okresami więcej chmur i lokalnie tytko możliwe przelotny deszcz. Wiatr północno - zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis.
Temperatura minimalna 16-14 st. C. Temperatura maksymalna 22-24
st. C. Wahania ciśnienia .

•WTOREK

pogodnie okresami sporo chmur i miejscami wystąpią przelotne
opady deszczu, możliwe burze. Wiatr północno - wschodni i wschodni,
słaby i umiarkowany 3 - 8 ń1/s. Temperatura minimalna 13 - 12 st. C.
Temperatura maksymalna 20 - 23 st. C. Spadek ciśnienia .

•

PONIEDZIAŁEK
Dość

Dość

pogodnie. Wiatr północno - wschodni, słaby i umiarkowany 2 6 mis . Temperatura minimalna 13 -1 2 st. C. Temperatura maksymalna
20 - 22 st. C. Wahania ciśnienia.

•NIEDZIELA

Dość

pogodnie i bez opadów. Wiatr północny, słaby i umiarkowany 3
-8 mis. Temperatura minimalna 15-13 st. C. Temperatura maksymalna
20 - 22 st. C. Wzrost ciśnier.ia.

•SOBOTA

8 mis., podczas burzy do 15 mis. Temperatura minimalna 16-15 st. C.
Temperatura maksymalna 22 - 23 st. C. Wzrost ciśnienia .

•PIĄTEK
Dość pogodnie, jedynie lokalnie na krańcach wschodnich w ciągu dnia
więcej chmur i lokaalnie wystąpić mogą zanikające już przelotne opady
deszczu i burze. Wiatr z przewaga północnego, słaby i umiarkowany 3 -

w ciągu dnia jeszcze sporo chmur i miejscami możliwe są jeszcze
przelotne opady deszczu i lokalne burze, głównie wgodz. Popołudniowych.
Wiatr północno- zachodni, słaby i umiarkowany 2-6 mis., podczas burz
okresowe usilenia. Temperatura minimalna 16 -14 st. C. Temperatura
maksymalna 22 - 24 st. C. Wzrost ciśnienia .

powietrza.
•CZWARTEK

kształtować się będzie pod wpły
wem pola podwyższonego ciśnienia , jedynie w czwartek i piątek jeszcze
pod wpływem ustępującego niżu . Napływać będzie dość ciepła masa

w nadchodzących dniach pogoda

i.~

TAM GDZIE DZISIAJ

L.vll..

STRZELAJĄ

Chcą odjąć sobie lat...

GOLA

2'9 lipca, niedziela,
godz. 21.15; POLSAT;
Stwierdzono ponad wszelką wątpli czenia, czy ktoś lubi wysiłek fizyczny, czy i sam, idąc w ślady dziadka, też trenuje ŚWIAT WAYNE'A 2
wość, że zdrowy tryb życia, ruch, upra- nie. Ważne jest, aby się ruszać, bo tak wła
koszykówkę. - Ja też potrafię trafić pił Wayne porzuca
wianie sportów to najskuteczniejszy lek śnie trzeba„.
ką do kosza - mówi pani Alicja - a i pod kablówkę i wspierany
przez Gartha oraz
na zachowanie zdrowia, dobrej kondyDorota Stalińska nie wyobraża już so- siatką nie jestem gapą.
cji, pozbycie się zbędnych kilogramów, bie życia bez sportu. Niemal wyczynowo
Podobnym entuzjastą te'nisa jest Ta- ducha Jima Morrisona
a nawet... lat. Właściwie nie ma sobie uprawia kolarstwo, gra w tenisa, hokeja, deusz Borowski. Każdą wolną chwilę spę organizuje festiwal
równych z żadnym liftingiem czy inną pływa, biega po górach, jeżdzi na nartach. dza na korcie. Ten sport, przyznaje, po- rockowy. Nie wie, że
imprezę sabotuje jego
kuracją odmładzającą. My tymczasem, By potem w domowym zaciszu - razem z maga mu dłużej cieszyć się życiem. Nawłasny agent.
zmęczeni, zabiegani, zestresowani, na synem - „wystudzić" swoje emocje ćwi tomiast Jan Englert to już wśród naszych
przekór wszystkiemu wybieramy prze- cząc jogę. Alicja Resich-Modlińska była aktorów mistrz tej dyscypliny. Nietrud'
30 lipca, poniedziałek,
ważnie wygodny fotel, telewizor, pije- niejako od zawsze „skazana" na uprawia- no mu więc było wcielić się w .rolę prezemy kolejną filiżankę kawy, sięgamy po nie sportu i do dziś podtrzymuje tradycje sa Związku Tenisowego w pamiętnym godz. 12.55; TVP1;
papierosa, i czekamy, aż samopoczucie rodzinne Uej ojciec był świetnym koszy- serialu „Matki, żony i kochanki" i wy- KINO LETNIE: JAZZ.
Akcja toczy się w
nam się poprawi. A może by tak pójść w karzem, grał w reprezentacji Polski). Ak- głaszać swoje złote myśli na temat zasad
pierwszej połowie lat
ślady gwiazd ekranu i telewizji?
tualnie nie ma sobie równych na kor- gry.
pięćdziesiątych . Do
W światku aktorskim, jak w żadnym cie tenisowym. Zresztą w dzieciństwie
Mariu~z Czajka swego czasu treno- Łodzi przyjeżdza z
innym środowisku zawodowym istnieje należała do czołówki polskich juniorek. wał lekkoatletykę i judo. Teraz przynaj- Poznania Jacek
bardzo silna presja, żeby zawsze mieć Równie dobrze jeździ na nartach. Jej syn mniej poogląda relacje z tych zawodów w Karpiński. Zatrzymuje się
ładną sylwetkę, imponować dobrą forRafał pozostał jednak fanatycznym wiel- telewizji.
w domu Witka, który
wspólnie z kolegami. „
mą i tryskać energią. I nie ma tu zna- bicielem koszykarskich wirtuozów z NBA

ARTYSCI

,

"Zakazane piosenki" - film fabularny prod. polskiej - reż. Leonard Buczkowski, wyk. Danuta Szaflarska,
Jerzy Duszyński (na zdjęciu), Jan Świderski i inni. Emisja: środa, 1 sierpnia, TVP 1, godz. 21.00.

29 llpca, niedziela,
godz. 22.35; TVP1;
WIARUS
W sieci komputerowej
pewnego szpitala
pojawia się wirus, który
wywołuje sporo
zamieszania. Jego
twórca zapowiada„ .

28 lipca, sobota,
godz. 22.35; TVP2;
AGENT MIMO WOLI
Z centrum Kontroli
Lotów NASA znika
ogromny, ważący 2500
ton komputer oraz
obsługujący go
specjalista, doktor
Webster. ·

wiecznie. Życie napisało
jednak tragiczny

szczęście będzie trwać

27 llpca, piątek
godz. 23.35; TVP2;
MIŁOŚĆ Z MARZEŃ
David, Gillan i ich córka
Rachel tworzyli wyjątko
wo zgraną rodzinę ,
wydawało się, że ich

zaczynają się rozluźniać.

sezamkowa

nek piwowarskich. Sprzeci·
wia się modernizacji rodzinnego bro-waru. Gdy zatrudnieni tam robotnicy rozpoczynastrajk, domagając się

1.10 Zakończenie
programu

piłkarski

przegląd

staje wraz z Nolem po
ich stronie. Jednak Charles jest nieugięty, woli zamknąć browar niż zgodzić
się na jakiekolwiek ustęp
stwa.
21.55 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Sport
-telegram
'l2Il Pogoda
22.35 WT
-magazyn kryminalny
23.10 ZArchiwumX
·serial prod. USA
Kontynuacja wątku z poprzedniego odcinka. Na Ziemi rozbija się statek kosmiczny. Pilotowi tajemiczego obiektu udaje się zbiec.
Okazuje się, że naszą planetę nawiedziły dwie rywalizujące ze sobą grupy kosmitów. Czy Ziemianie są
bezpieczni?
0.45 Europejski

podwyżki głodowych płac,

ją

1.50 Zakończenie
programu

23.05 Sportowy flesz
23.15 Agronauta
·film dokumentalny
Zbigniew Mazurek cale ży
cie podróżował, niewiele jednak widział - tylko statki, samoloty, porty, lotniska. Zaczął w 1976 roku. Dostał
wtedy przydział na wymianę 100 dolarów, co uprawniało do podjęcia starań o
wyjazd za granicę.
0.05 Zimowi ludzie

Wiadomości

22.40 Monitor

21.15 Sprawa
dla reportera
21.50 Tygodnik
polityczny Jedynki

26 lipca 2001 r.

temperamentu Niemkę, Margrit. Elise jest od początku
wrogo nastawiona do synowej i do niemie?kich nowi-

młodą żonę, piękną, pełną

Vechaeghe,
wyk. Yan n Tregonet
Mija 30 lat od ślubu Charlesa Steenforta z bogatą
Elise Chevalier. Charles
jako dyrektor największego
w regionie browaru, należą
cego niegdyś do jego teścia, żelazną ręką kieruje
przedsiębiorstwem. Zaadoptowany przez niego przed
laty mały Obecnie 34-letni
mężczyzna, ma zostać w
przyszłości jego następcą.
Spokojny, sumienny mło
dzieniec odbywa praktyki w
Bawarii, w tamtejszym browarze Lagera. Po kilkumiesięcznym pobycie w Monachium przywozi stamtąd nie
tylko nowe, ulepszone receptury produkcji piwa, ale i

reż. Jem.Daniel

smak miłości
· serial prod. francuskiej,

·teleturniej
19.25 Złotopolscy
·telenowela TVP
19.55 ~

zdziesięciu

18.55 Jeden

profesora Gąbki
19.15 Jutroweekend
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 Ekstradycja
·Serial TVP

Wyprawa

15.00 Wiatlomoścl
15.10 Klan-telenowela
16.00 Studio sport:
Wyścig kolarski
Dookoła Mazowsza
16.30 Moda na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedy{lki
17.35 Co by tu jeszcze
- przeboje kabaretu
17.40 KAC ·komiczna
audycja cykliczna
18.00 Przychodnia każdego
przechodnia
18.25 ~okatorzy
·serial TVP
19.00 Wieczorynka:

·magazyn o pracy

13.00 Okruchy życia:
Śmiertelny egzamin
·film fab. prod. USA,
reż. Bradley Wigor,
wyk. KateJacksOn,
Drew Ebersote
14.30 Drogowskaz

'C zwartek
ITIVIPD
t.IJO Plebania
-serial TVP
,J.25 Pippi Langstrumpf
·serial prod. francuskiej
•
T.50 Só.\4ai
-teleturniej
'8.30 Wiadomości
·s.~ Pogoda
" 8.45 Pippi Langstrumpf
• seńal prod. francuskiej
- •·
. '9.10 Alecyrl<
·program dla dzieci
, S,35 Wierszowanki
·, 9.50 Inny świat

n„

·serial prod. USA
.10,15 Rower Błażeja
10.5Q Bob Marrison
-serial prod. USA
Liuy martwi się, że więzi
"pomiędzy czlonkami rodziJej zdaniem domownicy
spędzają ze sobą za mało
czasu i zbyt rzadko ze sobą
• rozmawiają.

-11.15 Dekolt
11..40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
·rolniczy program
informacyjny
12f0 Sopot 2000
-Gwiazda
12.35 W rajskim ogrodzie

~TVP8
\•

urody

7.20 Studio

lokalny

"•?.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
·'
•• 8.00 Program
·•
'4 •·

"8.~ Ulica

·• 9.eo

ciągłe nurtują jakieś

Transmisja
obrad Sejmu
15.00 Noce i dnie
-serial TVP
Pozornie szczęśliwą rodzi-

•nę

lokalny

zmartwienia i kłopoty. Barbarę dręczy zwłaszcza spraw-a wychowania dzieci. NaOctyclełki angażowane do
domu Niechciców zmieniają się często I z różnych
;!)QWodów. Powrót do miasta
' IO &tale, od łat nie spełnio
'6e'marzenie Barbary. Roz1JOryczona i wiecznie zmę1JZ'ooa, odsuwa Bogumiła od
" siebie.
16.00 Panorama
A16.10 Złotopolscy
·telenowela TVP
''•
· 11.05 Program
publicystyczny
' 17.30 Program

··' .•

11J21 Pogoda
'18'.30 Panorama
18.50 Dwójkomania

„

=

9.00 Świat według Anny
Walker 9.25 Niebezpieczne kontakty 9.55 Pola bitew 10.50 Wyczarowane z
drewna 11.15 Święto smakoszy 11.45 Pataparu - ży
jąc wśród obcych 12.40
Zaginione skarby starożyt
ności 13.30 Super konstrukcje 14.25 Mistrzowie kamuflażu 15.15 Titanic - odpowiedzi z głębin 16.10 Świę
to smakoszy 16.35 Łodzie
marzeń 17.05 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta 17.30
Podróżnicy w czasie 18.00
Rosyjska ruletka 19.00 Dziki ocean 19.30 Przygody na
błękitnej rafie 20.00 Świat
według Anny Walker 20.30
Niebezpieczne kontakty 21.00
Czarne muzeum 21.30 Medycyna sądowa 22.00 Amerykańscy prawnicy 23.00
Detektywi sądowi O.OO Pola
bitew 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Narzędzia wojny
3.00 Zakończenie
;tł-1.,..,...,..

//!C9SPl111

•w„ .... ""'

Wiadomości

8.30 Kolarstwo górskie: Zawody pucharu świata w Durango 9.00 Pływanie: Mistrzostwa świata 13.00 Siatkówka plażowa: Turniej z
cyklu World Tour 13.30 Pły
wanie 14.30 Kolarstwo 18.00
Pływanie 19.00 Sporty eks.tremalne 19.30 Kolarstwo
20.00 Magazyn olimpijski
20.30 Judo: Mistrzostwa
świata 22.00 Kolarstwo
23.30 Wiadomości 23.40
Pływanie: Mistrzostwa świa·
1.30
programu
ta 1.15

Zakończenie

2

WOT

Łódź

TV

7.00 Rycerze królestwa owadów 7.30 O czym szumią
wierzby 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.20 5 minut o„. 8.30 Za wszelką cenę 9.30 Parker Lewis nigdy
nie przegrywa 10.00 W labiryncie 10.30 Bywaj zdrów
10.45 Telekurier 11.15 Opowieści z mórz południowych
12.05 Wielka zieleń 12.25
Od pucybuta do„. 12.50 •
Zwierzęta z bliska 13.35 Familiada 14.00 Tajemnicza kobieta 1°5.30 Wiadomości
15.35 Rozmowa dnia 15.50
Wojenne dni Warszawy 16.00
Wroński Beat 16.15 Tele
motor sport 16.30 Przygody psa cywila 17.00 Kocie
przygody - film animowany
prod. angielskiej 17.15 Gość.
WOT 17.30 Kurier Mazowiecki 18.00 Kurier Warszawski 18.20 Na stołecz
nej estradzie: Tadeusz Stanisławski 19.00 Cuda i znaki
19.50 Od pucybuta do„.
20.15 ZUS radzi 20.30 Telekurier 21.00 Film fabularny
21.30 Kurier 21.45 Lato z
reportażem 22.00 To jest temat 22.15 Rozmowa dnia
22.35 Punkt, set, mecz 22.50
- film
fabularny 0.25

Zakończenie

Więcej niż przyjaźń

7.00 Rycerze królestwa owadów 7.30 O czym szumią
wierzby 8.00 Letnie wspomnienia 8.30 Za wszelką
cenę 9.30 Parker Lewis nigdy nie przegrywa 1O.OO W
labiryncie - serial fab. prod.
polskiej 10.30 Bywaj zdrów
10.45 Telekurier 11.15 Opowieści z Mórz Południowych
12.05 Wielka zieleń 12.25
Od pucybuta do.„ 12.50
Zwierzęta z bliska 13.35
Familiada 14.00 Tajemnicza kobieta 15.35 Jubileusz
czas zacząć 15.50 Opowieści z natury 16.00 Grecja kraina igrzysk i bożych igraszek 16.30 Przygody psa
cywila - serial fabularny prod.
polskiej 17 .OO Kocie przygody 17.15 Filmowa encyklopedia Łodzi 17.30 Reporterzy 3 przedstawiają 18.00
ŁWD 18.20 Muzyczne mieszadło 19.00 Cuda i znaki
19.50 Od pucybuta do„.
20.15 ZUS radzi 20.30 Telekurier 21.00 SOAP opera
21.30 ŁWD 22.00 To jest
temat 22.15 Rozmowa dnia
22.30 Punkt, set, mecz magazyn siatkarski 22.50
Kino mocne - More than
friends 0.20 Program na jutro

TELEWIZJA
ŁOWI CZ

ZAPRASZA

15
~lpl@~T
•serial dla młodzieży

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Power Rangers
7.25 Polityczne graffiti
7.40 MacGyver

-serial przygodowy
księżniczka

8.30 Xena, wojownicza

·telencmela

. serial przygodowy
9.20 13 posterunek
-polski seńal komedia.vy
9.55 Przyjaciele
·serial komediowy
10.20 Czułość i kłamstwa
·polski serial obyczajowy
10.50 Dziki księżyc

Idź na całość

11.40 Cud miłości
·telenowela
12.35 Po prostu miłość
• serial obyczajowy

13.35

(@
P\'.~~
7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz
·serial animowany
8.30 Casper i przyjaciele
·serial animowany
9.00 Cudowne lata
• serial obyczajowy
9.30 Dotyk anioła
· seńal obyczajowy
10.30 Humory
Waldemara
Ogińskiego

11.15 Ulica zakochanych
-telenowela
12.15 Remington Steele
·serial sensacyjny
13.00 Telesldęp
14.00 Rytm serca
· serial obyczajowy

TV POLONIA
7.00 Dozwolone od lat 40 8.00
Klan 8.30 Wiadomości 8.40
Bolek i Lolek· 8.50 Wszystko
gra 9.05 Mapeciątka 9.30
Sukces 10.00 Powstanie warszawskie 10.50 Tablice pamięci 11.00 Spotkania z balladą 12.00 Wiadomości 12.10
Drugie miejsce na ziemi
13.10 Klan 13.40 Forum 14.25
Szept prowincjonalny 15.00
Wiadomości 15.10 Jestem
16.00 Panorama 16.10 Wszystko gra 16.30 Noddy 17.00
Teleexpres 17 .15 Nagroda
literacka 17.20 Gość jedynki
17 .30 Magazyn żeglarski
17 .55 Znaki czasu 18.20
Telezakupy 18.35 Klan 19.00
Parnas literacki 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Godzina W 21.45 Koncert 22.30 Panorama 22.50
Sport - telegram 23.00 Pierwszy krzyk - serial dokumentalny 23.25 Ogród sztuk 0.30
Monitor Wiadomości 1.00
Powtórki programów

14.30 Rodzina zastępcza
- polski serial obyczajowy
15.00 Pokemon
• serial animowany
15.30 Informacje
15.55' MacGyver
·serial przygodowy
16.45 Xena, wojownicza
księżniczka

•telen<1łlela

·serial przygodowy
17.35 Cud miłości
·telenowela
18.30 Informacje
+Publicystyka
18.55 Hoop Sport Magazyn
19.00 Dziki księżyc
19.55 Amazonki
20.00 Czułość i kłamstwa
• polski serial obyczajowy
20.30 Graczykowie
·polski serial komedia.vy

15.00 Dzielna mysz
-serial animowany
15.30 Casper i przyjaciele
• seńal arimowany
16.00 Remington Steele
-serial animowany
17.00 Kobiety mojego życia
-serial obyczajowy
18.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
18.30 Allo, allo
· seńal komediowy
19.00 Ulica zakochanych

- telen<1łlela
20.00 Dotyk anioła
• serial obyczajowy
20.55 Resurrection
Boulevard
. serial obyczajowy

,,,
~/

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 8.30
Rodzina Potwornickich 8.55
Potwór z bagien 9.20 Ukryta kamera 9.40 Teleshopping 10.15 Trzy razy Zofia
11.00 Moje drugie ja - serial 11.25 Perla - telenowela 12.30 Teleshopping 13.35
Szczury nabrzeża - serial
14.25 Gra w przeboje - teleturniej 14.55 Trzy razy
Zofia - telenowela 15.45 Odjazdowe kreskówki 17.00 Rodzina Potwornickich 17 .25
Potwór z bagien 17.50 Ukryta kamera 18.15 Moje drugie ja 18.40 W akcji - magazyn sensacji 19.05
Szczury nabrzeża • serial
policyjny 20.00 Zanim spadnie deszcz • film obyczajowy 22.00 Indiańska krew film akcji 23.50 McCall - serial sens. 0.40. Zanim spad·
nie deszcz 4.10 Teleshopping

21.00 Tijuana Blues
• film prod. USA
Komedia pełna młodzień·
czego temperamentu, jeden z pierwszych filmów
Toma Cruise. Trzej koledzy
wymykają się do przygranicznego peksykańskiego
miasta Tijuana, chcąc w
noc szeleństwa po-

żegnać dzieciństwo.

jedną

21.30 Losowanie LOTTO
22.55 lnfonnacje
I biznes informacje
23.15 Prognoza pogody
23.20 Polityczne graffiti
23.35 Ally McBeal
-serial komediowy
0.30 Margines życia
• film prod. USA
2.20 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

21.50 Gumltycy
·program satyryczny
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda
22.30 Szeryf:

23.45

niezwyłdyd1

Te śmieszne rzeczy
- serial sensacyjny
Widzialne
I niewidzialne
• magazyn zjawisk

0.15 Resurrection
Bouleverad
• serial obyczajowy
prod. USA, reż. Norberto
Bafba, wyk. Michael
D!iaer®
1.10 Zakończenie
programu

k0

al1tklnot

8.00 Film krótkometrażowy:
Błysk 8.10 Alphaville - film
science-fiction, reż. JeanLuc Godard, obsada: eddie Constantina, Anna Karina, Akim Tamiroff 9.50 Miłosna serenada - komedia
prod australijskiej 11.30 Dokument: Kino europejskie:
Koniec epoki 12.30 Powrót
żołnierza - film obyczajowy
14.15 Dokument: Stulecie
czarnego kina 15.1 O Calamity Jane - western 16.50
Czyste szaleństwo - komedia prod. USA 18.35 Pani
Bovary to ja - film obyczajowy prod. polskiej 20.00
Mocne Ale! Milczący partner - thriller prod. kanadyjskiej 21.45 Dla dobra sprawy - dramat 23.1 O Film krótkometrażowy: Świnka Whata 23.25 Trzy opowieści film nowelowy 1.05 Zakoń
czenie programu

i Wi6.ŚCi
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nowy ŁOWICZANIN
z Głowna Stryk~wa

Porady Prawne

URLOP DLA PRACOWNIKA·

SEZONOWEGO

f

.„

Porady prawne przygotowano
na podstawie matetią/Q'!V
Gazety Prawnej

I F ''

Jestem os.obą bez stałej kawał się chorym członkiem rodzipracy. Dorywczo pracuję ny i okazał zaświadczenie lekarskie,
tylko w czasie lata. Jaki bądź też z innego powodu był nieurlop przysługuje pracow- obecny, a jego nieobecność była
usprawiedliwiona. W takim przynikowi sezonowemu?
padku nie traci prawa do urfopu 'za
ten miesiąc .
Wprawdzie prawo do urlopu rrabywa się po przepracowaniu miesiąca, ale można urlop wyl<ó'i"zYstać łączn.ie, po przepracowaniu
kilku miesięcy, albo nawet pod koniec sezonu. Gdy ktoś nie zdąży
go wykorzystać, a umowa o -pracę
sezonową ulegnie rozwiązah'ili,
wówczas przysługuje ekwiwale.rit
za nie wykorzystany urlop.

Za każdy przepracowany miesiąc
ma prawo do 1,5 dnia urlopu. Wymiar tego urlopu jest więc stały i nie
zależy od jego dotychczasowego
stażu pracy oraz wykształcenia. Zarówno młodzi, jak i starzy pracownicy maja prawo do urlopu w takim
samym wymiarze. Aby jednak uzyskać prawo do tego urlopu, trzeba
przepracować wszystkie dni robocze. Jeżeli ktoś opuści chociaż jeden dzień bez usprawiedliwienia, to
traci za ten miesiąc prawo dom urlopu. Może się jednak zdarzyć, że
pracownik taki chorował albo opie-

Hills - serial obyczajówy'µl'Otl .
USA. Matt zastanawia • śięw
jaki sposób powiect'i.ieć Kelly o tym, że ją zdradził. Kelly tymczasem zauważ<\, ;że
Matt zachowuje się dŻiwnie i
próbuje dowiedzieć się 'Od
Dylana, co zaszło podczas
ich wspólnej wyprawy. 21.50
Nauka jazdy 22.20 TVN Fakty 22.30 Akademia policyjna - serial komediowy ·~irod.
USA 23 .20 Na barowych
stołkach - serial pro~. \J,.ą_,A
23.50 Dellaventura - .sęfJ}I
prod. USA 0.35 Sprawa:~ta
Jacka - serial prod. USA
1.20 Tajne służby - ~~i:il
prod. USA 2.00 Big Śióth~r
Nocą - program roz/ywkPWY

•

Miasteczko - serial prod.
polskiej 12.45 Droga do
gwiazd 13.45 Hutch Miodowe Serca • serial animowany dla dzieci 14.10 Filipinki
- serial animowany dla dzieci 14.35 Kosmiczne wojny serial animowany dla dzie·
ci 15.05 Krok za krokiem •
serial komediowy prod.
USA 15.30 Milionerzy - te·
leturniej 16.15 Virginia - temeksykańska
lenowela
17.10 Wybaczyć mi • talk
show 18.15 Rozmowy w toku
- talk show 19.00 TVN Fakty 19.25 Kropka nad i 19.45
Sport i pogo9a 20.00 Ści·
gany - serial sensacyjny
prod. USA 20.55 Beverly

rial sensacyjny 20.00 Święt
według Kiepskich - serial komediowy 20.30 A~azonki reality show 21.30 Stan wyjątkowy - serial sensacyjoy
22.30 Gorączka w mieśde serial sensacyjny prod.
USA 23.30 Amazonki - reality show 0.15 Opowięści
Hammetta - film fabularny
prod. USA, reż. Wim Wenders 2.05 Spoikaj111y się program rozrywkowy 2.35
Muzyczne listy - program muzyczny 3.35 Strefa P - magazyn muzyczny 4.50 Zakończenie programu

.

5.40 Kropka nad i 6.00 Prawo
do szczęścia - telenowela
meksykańska 6.45 Tele·
sklep 7 .OO Potęga miłości
- telenowela meksykańska
7.50 Hutch Miodowe Serca - serial animowany dla
dzieci 8.15 Filipinki - serial
animowany dla dzieci 8.40
Kosmiczne wojny - serial
animowany dla dzieci 9.05
Świat Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 9.30 Dzika przyroda - serial doku·
mentalny prod. USA 10.25
Telesklep 11.25 Rozmowy
w toku - talk show 12.05

ludnie - serial sensacyjny
12.40 Przybysze - serial
14.35 VIP - magazyn 14.45
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 15.45 Eek!stravaganza - serial animowany 16.15 Kłopoty duże i
małe - serial dla dzieci 16.45
Ja się zastrzelę - serial komediowy 17.15 Amazonki reality show 17.45 Dziennik
18.00 Europejski Ring - program publicystyczny 18.15
Różowa Pantera - serial
animowany 18.30 Oni, ona
i pizzeria - serial· komedio'Ny 19.00 Na południe - se-

a

6.25 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 7.00
KINOmaniak 7.30 Muzyczne listy - magazyn muzycz·
ny 8.20 Gęsia skórka - serial animowany dla dzieci
8.45 Super Mario Brothers
2 • serial animowany dla
dzieci 9.15 Bobby kontra
wapniaki - serial animowa·
ny dla dzieci 9.45 Amazonki
- reality show 10.45 Gorączka w mieście - serial
sensacyjny 11.45 Na po-

Wiadomości

a.oo

8.30

czyi! rewia gwiazd
-serial prod. USA

-serial prod. USA
Muppet show,

12.45 Ocean Tajemnic

7.20 Studio urody
7.30 Złotopolscy

warszawiaka - film fab.
prod. pdskiej

starcie· serial prod. USA
12.00 Ich pięcioro
-serial prod. USA
Bailey wkrótce idzie do colłege'u. Rozpoczyna gorącz
kowe przygotowania do pierw·
szago roku studiów. Poznaje nowego kolegę, z którym
się zaprzyjaźnia . Po burzłi
INym rozstaniu Julia i Justin
dochodzą do wniosku, że
nadal wiele ich lączy. Praca
doktorska Kirsten budzi sporo wątpliwości. Autorka zo·
staje oskarżona o plagiat.

10.35 Ziemia· ostatnie

9.00

Urodzlnymłodego

- telenowela 1VP
Program lokalny
8.30 Ullca Sezamkowa

a.oo

-serial dok.
prod. angielskiej
James Knight był sumien!'lym, mocno stąpającym
po ziemi i trzeźwo myślą
cym pracownikiem Hudson
Bay Compańy prowadzącej
handel z Indianami, którzy
zamieszkiwali brzegi Zatoki
Hudsona w Kanadzie. Zaopatrywał odległe faktorie,
skrupulatnie wymieniał noź.e,
strzelby, garnki i patelnie
na skóry bobrów dostarczane przez tubylców. Po niemal czterdziestu latach
pracy na dalekiej Północy
awansował. Został komendantem fortu York wzniesionego u ujścia rzeki
Churchill, Doczekałby tam
zasłużonej odprawy i cichej
farmy w rodzinnej Anglii,
gdyby nie Thanadelthur.
13.15 Dozwolone od lat40
14.10 Miami Sands
- seńał prod. USA
Monique podsłuchuje rozmowę Paula ze Stevenem.
Postanawia ostrzec Michaela przed grożącym mu
niebezpieczeństwem ze
strony przyrodniego brata.
Anna nie zastaje Joeya w

ź.e

-serialprod. USA
Brooke czuje się winna,

11.40 Telezakupy

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

syna
swym sprytem i brakiem
skrupułów, ten pozostał
szlachetny i prawy.
14.30 Klan - telenowela TVP

choć

15.00 Wiadomości
15.10 Klan· telenowela TVP
16.00 Moda na sukces

Opowieści

Ale

starał się zarazić

sną korzyścią.

kierować się wyłącznie v.ł.1-

Barwna, wartka opowieść z
gatunku plaszcza i szpady
rozgryWająca się w XVll·
wiecznej Francji. Za kanwę
scenariusza posłużył cykl
powieści Michela Zevaco,
kt61ych bohaterami są dwaj
zubożali rycerze: Honor, de
Pardaillan i jego .syn Louis. Chłopak nigdy nie znał
matki, wychowywał go tylko ojciec tak jak potrafił.
Straciwszy majątek, Honor,
słuź.ył róź.nym panom. Nauczył się nia tylko znakomicie władać szpadą. ale
też radzić sobie w nawet
najtrudniejszej ź.yciowej
sytuacji, nie ufać nikomu i

ret Edotad Nermais

Pardalllan
- film fabularny,

·Gwiazda
12.35 Alfabet polskich rzek
13.00 Kino letnie:

12.20 Sopot 2000

o smakach
11.25 Królowe gór

11.15

Bob Morrison
-serial prod. USA
Lizzy nie jest w stanie <Ilu.tej
tolerować skandali~ za.
phowania dorasiającej córki. Doprowadzona do ostateczności, otwarcie mówi Maxine, co o niej myśli. Reakcja nastolatki zaskakuje oboje rodziców. Dziewczyna zmienia się nie do pomania. Staie się grzeczna i posłuszna,
sprząta, gotuje, prasuje.
Rodzice zaczynają czuć się
nieswojo w nowej sytuacji.

10A5

10.15

-magazyn
9.50 Inny świat

za chmurką

9.10 Podwórko

-serial anim prod. UsA

8.42 Pogoda
8.45 Ba]arz

-film prod. angielskiej
Król zwierząt
- tęlelumiej dla dzieci

7.00 Plebania- serial TVP
7.25 Tonłesamowlte

Sroda

j'

programu

Zakończenie

1.30

programu

przegląd piłkarski
Zakończenie

1.05

21.55
22.00
22.20
22.27
22.35

·serlallVP,
reż. Janusz Majewski,
\\Yk. Anna Dymna, •
Leonard Pietrasza<.
Stanisla.va Ceińska
Dwójkomanla
Panorama
Sport ·telegram
Pogoda
Wielka zdrada
-film fab. prod. USA
Europejski

21.00 Siedlisko

Reporterów

20.00 Magazyn Ekspresu

-seriallVP

17.05 ŚWlęcenle pól
17.20 Dwójkomanla
17.25 Studio sport
19.30 Złotopolscy

-serial TVP

15.00 Noceldnle-seńallVP
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy

kryjówce, jest przerażona .
Okazuje się, że Joey spotkał się z Timem . Zamierzają ukryć się w restauracji Ralpha. Santoni obawia
się zeznań.chłopca. Wydaje na niego wyrok śmier
ci.

1.20

nieba -film dok.
Macieja Adamka

bliżej

23.05 Gorąco polecam:
Słodkie jutro
·film fab.
prod. kanacfyiskiej
0.55 Co dzień

23.00 Sportowy flesz

Wiadomości

laymlnalna
22.30 Monitor

piosenki
-film prod. polskiej
22.00 Kronika

19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda .
20.10 Zakazane

- serial TVP
19.00 Wieczorynka

17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Zdarzyło się jutro
-serial prod. USA
18.25 Lokatorzy

nadzwyczajna

16.25 Rewizja

zaniedbuje dzieci. Connor
uważa, że za dużo czasu
poświęca pracy. Brooke
wpada w złość, kiedy do
pracy dzwoni jej syn. Ridge widzi ją później we łzach.
Sheila szczuje Mike'a
psem.

„ Siedlisko - serial prod. TVP - reż. Janusz Majewski, wyk. Agnieszka

14

8.30 Motocross 9.30 Przygoda 10.30 Pływanie 11.30
Judo 12.30 Królestwo górskie 13.00 Trial 13.30 Jeżdziectwo 14.30 Magazyn olimpijski 15.00 Plażowa pił
ka nożna 16.00 Siatkówka
plażowa 16.30 Lekka atletyka 18.00 Magazyn sportów
motorowych 18.30 Trial 19.00
Lekka atletyka 20.00 Piłka
nożna 22.00 Żeglarstwo 22.30
Lekka atletyka 23.00 Wiadomości 23.15 Golf 0.15
Trial 0.45 Lekka atletyka
1.15 Wiadomości

f.6iNuur
...... „. .

„„„

Zakończenie

-~

9.00 Świat według Anny
Wal-ker 9.25 Niebezpieczne
kontakty 9.55 Legendy historii 10.50 lodzie marzeń
11.15 Zielona wioska 11 .45
Łowcy 12.40 Łowca mamutów 13.30 Wielkie ucieczki:
Za liniami wroga 14.25 Poza
prawdą 15.15 Zagadka niebios 16.10 Zielona wioska
16.30 Na ratunek ogrodom :
Puby i działki 17 .05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Podróżnicy w czasie: Chwała Macedoaii 18.00
Zaginione skarby starożytności 19.00 Szczury i ludzie 20.00 Świat według
Anny Walker 20.30 Niebezpieczne kontakty 21 .00 Super konstrukcje 22.00 Tydzień
w piekle 23.00 Skarby z
królewskiego kapitana O.OO
Samolot doskonały : Uderzenie z powietrza 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Wy-ścig
Shelle Historical Ferrari 3.00

Łódź

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

7.OO Zuzia i jej przyjaciele - 7.OO Zuzia i jej przyjaciele serial kukiełkowy dla dzieci serial kukiełkowy dla dzieci
7.30 Genialne zwierzaki 7.30 Genialne zwierzaki 8.00
8.00 Na fali 8.30 Za wszel- Telewizyjny numer warszawski 8.05 Telewizyjny kurier
ką cenę - serial fabularny
prod. wenezuelskiej 9.30 mazowiecki 8.20 5 minut o.„
Fraglesl - serial dla dzieci 8.30 Za wszelką cenę - se10.00 W labiryncie - serial rial fabularny 9.30 Fragle·
fabularny prod. polskiej si 10.00 W labiryncie 10.30
10.30 Bliżej prawa 10.45 Te- Bliżej prawa 10.45 Telekulekurier • magazyn repor- rier 11.15 Viper 12.00 Proterów 11.15 Viper 12.00 gram ekomeniczny 12.15
Ten sam duch 12.15 Kon- Koncert Kielce 13.00 Voycert Kielce 13.00 Voyage ague Gourmand 13.30
Gourmand 13.30 Wakat Wakat 14.00 Tajemnicza
14.00 Tajemnicza ko6ieta • kobieta 15.30 Wiadomości
serial fabularny 15.40 Ssa- Kuriera 15.35 Rozmowa
ki, ptaki i inne zwierzaki dnia 15.50 Wojenne dni
16.00 Supergwiazdy spor- Warszawy 16.00 Przygotu 16.30 Magiczny sklep dy Robin Hooda - serial
zoologiczny 16.50 Kino fa- . przygodowy 16.25 5 minut
· milijne - Cyrkowcy 17.15 o„. 16.30 Magiczny sklep
Impresje 17.30 Letnie wspo- zoologiczny 16.50 Cyrkow·
mnienia 18.00 ŁWD 18.20 cy 17.15 Gość WOT 17.30
Podaj cegłę 19.00 Kino wie- Kurier 18.20 Na stołecznej
czome: Targowisko próżno estradzie 19.00 Film fabularny 20.30 Telekurier 21.00
ści 20.30 Telekurier 21.00
niewiarygodne
Zupełnie
Miłość i namiętność - serial fabularny 21.30 lódz- 21.30 Kurier 21.45 Lato z rekie Wiadomości Dnia 22.00 portaź.em 22.00 To jest teTo jest temat - cykl repor- mat 22.15 Rozmowa dnia
22.30 Bliżej prawa 22.45
taży 22.15 Rozmowa dnia
22.30 Bliżej prawa 22.45 Program ekomeniczny 23.00
Telenowiny 23.00 Country Country nocą - magazyn
nocą 23.30 Kino Piotra Szulmuzyczny 23.30 Pr:z:erwakina: Femina - film fab, ne milczenie - film fabualr1.05 Zakończe,nie progra- ny 1.05 Zakończenie promu
gramu

TV

Wagner, Leonard Pietraszak (na zdjęciu), Anna Dymna i inni. Emisja:
środa, 1 sie1pnia, TVP 2, godz. 21.00.

1 sierpnia 2001 r.

-serial obyr:zir;Hry

Czułość
I kłamstwa

@

Ogińskiego

rodowody 8.00
8.30 Wiadomości 8.45 Dziecięce festiwale
9.10 Mapeciątka 9.35 Grzeszny ź.ywot 11.1 O Herbatka u
Tadka 12.00 W i adomości
12.10 Połów 12.40 Malarz
ekranu 13.1 OZlotopolscy 13.35
Końskie rodowody 13.50 Zwyczajni-niezwyczajni 14.30 Klasztory polskie 15.00 Wiadomości 15.05 Muzyka łączy
pokolenia 16.00 Panorama
16.10 Kolorowe nutki 16.15
Tęczowa bajeczka 16.25
Wakacje z duchami 17 .OO
Teleexpress 17.20 Gość Jedynki 17 .30 Wyśc ig kolarski Dookoła Mazowsza 18.00
Ojczyzna-polszczyzna 18.20
Telezakupy 18.35 Złotopol
scy 19.00 Polskie smaki 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Teatr Telewizji 20.25
Człowiek, który nie zaznał ...
20.50 Wieczór z Jagielskim
21.30 Maryla Rodowicz 22.00
Gwiazdozbiór 22.30 Panorama
22.50 Sport- telegram 23.05
Powtórki

Końskie

Złotopolscy

7.45

-fllleooHela
12.05 Remington Stelle
·serial sensacyj1y
13.00 Telesklep
14.00 Kobiety
mojego życia
-serial obyczajowy

11.15 Ulica zakochanych

10.30

9.30

9.00

8.30

-serial arimcwany
Casper I przyjaciele
·serial arimowany
Cudowne lata
-serial obyczajov.y
Dotyk anioła
- serial obyczajowy
HumoryWaldemara

7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz

PllU

- lełeoo.veła

11.40 Cud miłości

-telenowela argentyńska

10.50 Dziki księżyc

10.20

z piekła rodem
·film prod. USA

9.25 Graczykowie
·serial komedowt
9.55 Aniołek

·serial przygodowy

księżniczka

-serial a!lmow<r"IY
dadlied
7.25 Polityczne graffiti
7.40 MacGyver
·serial przygodowy
8.35 Xena, wojownicza

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Power Rangers

•(J) ~&.~li'

3

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki 8.30 Rodzina Potwornickich 8.55 Potwór z bagien 9.20 Ukryta
kamera 9.40 Teleshopping
10.15 Trzy razy Zofia - telenowela 11.00 Moje drugie ja
- serial dla młodzieź.y 11.25
Perta - telenowela 12.30 Teleshoping 13.35 Szczury nabrzeża - serial policyjny 14.25
Gra w przeboje - teleturniej
14.55 Trzy razy Zofia - telenowela 15.45 Odjazdowe kreskówki 17 .OO Rodzina Potwornickich - serial komediowy 17 .25 Potwór z bagien - serial dla młodzieży
17.50 Ukryta kamera 18.15
Moje drugie ja - serial dla
młodzieź.y 18.40Wakcji19.05
Szczury nabrzeża - serial
policyjny 20.00 Columbo
21.25 Powiązania • thriller
23.00 McCall 23.50 Columbo 1.05 Powiązania 2.30 Teleshopping

zakochanych
-telenowela
20.00 Dotyk anioła:
Anioł na antenie
-serial obyczajowy

19.00 Ulica

18.30

18.00

17.00

16.00

-serial animowany
Remington Steele
-serial sensacyjny
Rytm serca
-serial obyczajowy
Cudowne lata
-serial obyczajowy
M Kwadrat
-talk show
Mama i Materny

15.30 Casper i przyjaciele

-seńal animowany

15.00 Dzielna mysz

Magazyn
19.00 Dziki księżyc
-telenowela argentyńska

Informacje
+publicystyka
18.55 Hoop Sport

18.30

- lełencHlela

17.35 Cud miłości

-serial przygodowy

księżniczka

Słodka trucizna
-film prod. brazylijskiej
13.35 Disco Relax
14.00 Rodzina zastępcza
-serial obyczajowy
15.00 Pokemon
"-seriatarimowany
15.30 Informacje
15.45 Eurotel
15.55 MacGyver
· film prod. USA
16.45 Xena, wojownicza

12.35

Przyjaclełe

Pożegnanie

z widzami

Płomienie

krótkometrażowy:

serca 8.15 Cienie · dramat prod. USA, reż.
John Cassavetes, obsada:
Hugh H~rd, Leila Goldoni,
Ben Carruthers 9.35 Kobieta i mężczyzna 20 lat póź
niej - film obyczajowy 11.30
CalamityJane-westem 13.10
śmierć w blasku dnia - dramat prod. ukraińskiej 14.55
Jańcio Wodnik - film obyczajowy 16.40 Przymusowa
ucieczka - film obyczajowy
18.25 Wykonać wyrok - film
sensacyjny 20.00 Czekając na
światlo - komedia prod. USA
21.35 Film krótkometrażo
wy: Nuda 21.45 Błędne koło
- film obyczajowy, reż. Barry Primus 23.30 Film krótkometrażowy: Gra bez reguł 23.50 Trzy opowieści film nowelowy, reż .. Czesław
P~telski , Kondrat Nałęcki,
Ewa Poleska 1.30 Zakończe
nie programu

8.00 Film

oleldnot

programu

Zakończenie

k0

1.25

- serial sensacyjny
prod niemiedOej

lotnicze:

Ślepa wściekłość

23.45 Czarno-biały
0.15 Pogotowie

-serial sensacyjny
prod.USA
23.15 MKwadrat

22.30 Szeryf

lotnicze
-seńal sensacyjny
21.50 Gumltycy
22.00 Wydarzenia,
Sport,
Pogoda

20.55 Pogotowie

5.00

• serial przygodowy
0.10 JenniferB
·film prod. USA,
reż. Bruce Robinson
2.25 Muzyka na bis

23.40

23.25

23.20

23.00

21.30
22.00

20.30
21.05

-serial obyczajowy
13 po5'erunek
Wyspa pokus
·film prod. USA
Losowanie LOTTO
Nikita
• seńal sensacyjny
Informacje
I biznes Informacje
Prognoza
pogody
Polityczne graffiti

19.55 Amazonki
20.00 Czułość i kłamstwa
Cukrzyca jest jedną z najszybciej
chorób na
świecie. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówią już
wręcz o epidemii cukrzycy. W odróżnieniu od AIDS czy grypy, cukrzyca nie szerzy się jednak w sposób
gwałtowny, nie wybucha nagle, nie
zabija z dnia na dzień. Dlatego ciągle
jeszcze jest lekceważona. Tymczasem
już dziś na każdych stu mieszkańców
Ziemi choruje na nią dwóch. Jeśli nic
się nie zmieni, za ćwierć wieku będzie
ich już pięciu, czyli w sumie 350 400 milionów ludzi . Konieczność
brania insuliny, nieustannego kontrolowania tego, co i kiedy się je, to naprawdę mordęga. Nie każdy, kto bę
dzie zdrowo się odżywiał i żył, ma
szansę uniknąć cukrzycy. Wiele osób
jednak mogłoby tę groźbę od siebie
rozprzestrzeniających się

6.25 Strefa P. - magazyn
muzyczny 7.00 Super VIP
7.30 Muzyczne listy 8.20
Kłopoty małe i duże - serial
dla dzieci 8.45 Eekstravaganza - serial animowany
9.15 Bobby kontra wapniaki
- animowany serial kornediowy 9.45 Amazonki - reality show 10.45 Stan wyjąt- ·
kowy-serial sensacyjny 11.45
Na południe - serial sensa-

a

5.40 Extra Wizjer 6.00 Prawo do szczęścia 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miłości
7.50 Hutch Miodowe Serca
- serial animowany dla dzieci 8.15 Królewna Złoty Loczek - serial animowany dla
dzieci 8.40 Kosmiczne wojny - serial animowany dla
dzieci 9.05 Świat Bobby'ego
- serial animowany dla dzieci 9.30 Dzika przyroda - serial dokumentalny 10.25 Te-

:··

cyjny 12.40 Młody Indiana
Jones - serial przygodowy
13.40 Super VIP 14.10 Strefa P - magazyn muzyczny
14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 15.45 Super Mario Brothers - serial
16.15 Gęsia skórka - serial
animowany dla dzieci 16.45
Przygody rodziny Addamsów - serial komediowy 17.15
Amazonki - reality show
17.45 Dziennik 18.00 Program publicystyczny 18.15
Różowa pantera - serial animowany 18.30 Oni, ona i

pizzeria - serial komediQ.WY
19.00 Na południe - serial
sensacyjno-komediowy 20.QO
Świat wedh.Jg Kiepskich •Jl!lrial komediowy 20.30 Amazonki - reality show 21„;io
Psi ź.old - film akcji prod.
USA, reż. Karel Reisz, ~.
Nick Notle, Tuesday Weld
i inni O.OO Amazonki - reality show 1.45 Desperacki pościg - film akcji prod. UąA
3.35 Spotkajmy się - program rozrywkowy 4.05 fyluzyczne listy 4.40 ZakońGze
nie programu

20.00 Prawdziwe hlstorie: Grace i Gloria - fllm
obyczajowy prod. USA. ~a
ce Stiles dowiaduje się, że
jest nieuleczalnie chor,ac.na
raka. Odmawia jednak pozostania w szpitalu, nie ~tice
także przyjmować leków.
21 .50 Melrose Place ·serial obycz. 22.45 TVN Fakty 22.55 Akademia policyjna - serial komediowy 23.45
Na barowych stołkach - 
serial prod. USA 0.15 Detekływ Hunter - serial sens.
1.1 O Wyznaję - film se.os.
2.30 Nic straconego ·

dok. na str, 9

częły się szybkie zmiany w metodach
pracy i sposobie odżywiania. Z każ
dym rokiem przybywało ludzi skazanych na siedzący tryb życia, mogą
cych sobie pozwolić na unikanie wysiłku fizycznego i folgowanie apetytowi. Zmiany następowały tak szyb·
ko, że organizm nie był w stanie .za
nimi nadążyć . Wielu genetyków są
dzi, że ciągle jesteśmy dostosowani
do warunków wymagających dużego
wysiłku mięśni, nieustannej walki o
pożywienie i skromnej diety. Tak za.
programowany organizm musi jednak
działać w zupełnie innej rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że w dobrobycie „gubi się" i często szwank~je.
Pamiętajmy, że cukrzyca insulinoniezależna to około 90 proc. cukrzycy
idiopatycznej . Winą za jej pojawienie się należy w znikomym stopniu
obciążyć czynniki dziedziczne, natomiast w znaczącym - właśnie czynniki środowiskowe, z których do naj·
ważniejszych należy otyłość.
Lekarze są przekonani, że musi
minąć jeszcze wiele czasu, nim klóreś z kolejnycp pokoleń uzyska geny
dostosowane do siedzącego trybu ży
cia przy suto zastawionym stole. Zanim to się stanie, możemy jedynie
'
eliminować czynniki ryzyka.

liisklep 11.25 Rozmowy w
toku 12.05 Miasteczko 12.45
Ścigany - serial przygodowy 13.35 Hutch Miodowe
Serca - serial dla dzieci 14.00
Królewna Zloty Loczek serial animowany dla dzieci
14.20 Kosmiczne wojny serial animowany dla dzieci
14.40 Świat Bobby'ego serial animowany dla dzieci
15.05 Krok za krokiem 15.30
Milionerzy 16.15 Virginia telenowela 17.10 Wybacz mi
18.15 Rozmowy w toku 19.00
TVN Fakty 19.25 Extra Wizjer 19.45 Sport + Pogoda

Większość naukowców, badających
problem cukrzycy, skłania się ku hipotezie, że główną przyczyną takiego jej upowszechnienia jest zmiana
trybu życia. Jeszcze na początku XX
wieku diabetyków było niewielu. Chorowali przeważnie ci, którzy odziedziczyli tę przypadłość po rodzicach.
Ogromny wzrost liczby zachorowań
obserwuje się od lat 60 i 70. minionego stulecia, czyli od chwili, gdy za-

•
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CUKRZYCĄ

Może nie zachorujesz....

OCHRONA PRZED

odsunąć.

nowy
; Wieści z Głowna i stryko~a

Piqtek
!TIVIPD
7.00 Plebania
-seriallVP
7.25 Lulu Show
·serial anim. prod. USA
lata dla dzieci

7.55 8a "ency!llopedia

·serial prod. angielskiej

8.05 A ja jestem
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 S Club 7w Hollywood

"koncert dla dzieci

9.10 Widokówki
9.25 Dzieci dzieciom

9.35 Wlerszowankl
9.40 lnnyświat
· serial prod. USA
10.10 Studio sport:
CopaAmerica

11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości

Giełda
Twarząwtwarz

12.10 Agrobiznes
·rolniczy program
infoomC)jny
12.20
12.35
z Europą
13.00 Kino letnie:
Robert Kennedy
· serial prod. USA,
reż. Marvin J. Chomsky,
wyk. Brad Devls,
JamesReadiirul
Robert Kennedy z ramienia
Partii Demokratycznej ubiega się o nominację w wyści-

gu o fotel senatora stanu
Nowy Jork. Cieszy się dużym poparciem I popularnością wśród wyborców,
pamiętających jego brata,
Johna Kennedy'ego, zmar!ego tragicznie w zamachu
35. prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Ale ma też
licznych przeciwników, którzy próbują go ośmieszyć i
zniszczyć, rzucając bezpodstawne oskarżenia pod jego
adresem .

15.00 Wiadomości
15.10 Klan· telenowela
16.00
Wyścig kolarski
Dookoła Mazowsza

·serial prod. USA

16.30 Moda na sukce~

-seriallVP

17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Cygański Wieczór
·Gorzów 2001
18.25 Lokatorzy
19.00 Wieczorynka:

MonltorWladomoścl

Sport
Pogoda
Godzilla
,• film fab. prod. japońsl<iej,
reż. Takao Okawara,
wyk. Yoko Olshino,
Megumi Okada,
Takuro Tatsumi
Garderoba
damska · serial TVP

Wiadomości

Fraglesy

27 lipca 2001 r.

19.30
19.57
20.01
20.10

22.00
22.30

23.00 Sportowy flesz
23.05 Plus minus
nieskończoność
pułapka

23.35 Czarodziejska

1.05

Zakończenie

· film fab. prod. USA.
reż. Kevin S. Tenney,
wyl\.James W.Quioo,
Ka1Heen Baiey
Dziedzic zabytkowego domu,
w którym straszy próbuje
pozbyć się uciążliwych intruzów. W malowniczo położonej posiadłości zamie·
rza otworzyć hotel, ale nę
kające dom duchy uniemotliwiają prowadzenie interesu. Nowy właściciel usl·
luje jeszcze wynająć posia·
dłość, jednak gdy jeden z
klientów ginie tragicznie.
programu

Rachel tworzyli

!m8
zgraną rodzinę, wydawało

wyjątkowo

kości śródstopia.

go upadku ma
połamane

7.20 Studio urody
7.30 Złotopolscy
17.30 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Chłop i baba
-seriallVP
Stanisław Pętoś pewnie
dzierży ster '4'ładzy we wsi.
Nie wszystkim się to podoba. Stanowczość i bezkomprzymu wrogów.

Złotopolscy

sparzają

prom isowość sołtysa

się, że ich szczęście bę
dzie trwać wiecznie. Życie
dopisało jednak tragiczny
scenariusz. 35. urodziny
Gillian Lewisowie obchodzili
z siostrą jubilatki, Esther, i
szwagrem Paulem na jachcie u wybrzeży wyspy Nantuck et w Massachusetts.
Wzburzona fallj nagle silnie zakołysała łodzią, a przebywająca akurat na szczy·
cie wysokiego masztu Gil·
lian runęła w dół. Tragiczna

19.25
·telenowela 1VP

19.55 Piknik Country

śmierć młodej, pełnej ży·

-telenowela TVP
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica sezamkowa
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
15.00 Noce i dnie· serial lVP
Po śm i erci seniora rodu ,
Joachima Ostrzeńsklego, Barbara otrzymuje w spadku 6
ty si ęcy rubli. Niechcicowie
rozważają, jak najrozsądniej
spożytkować n i emałą dla
nich sumę pieniędzy. Po dłu
gim zastanowieniu decyduplace budowla-

ją się kupić

·Mrągowo 2001:

Kalińcu .

ne w

Piosenki Radia

22.30 Piknik Country
·Mrągowo 2001:

Dwójkomanla
Panorama
Sport· telegram
Prognoza
pogody

Piosenki Radia

cia kobiety była wstrząsem
dla całej rodziny. Od tragedii minęły dwa lata. Drama·
tyczne wydarzenia z 6 sierpnia 1994 roku powoli zacierają się w pamięci bliskich
Gillian. Życie musi toczyć
się dalej. Dla Davida czas
się jednak zatrzymał. On
nadal mieszka w domku letniskowym nad oceanem, a
wieczorami włóczy się po

Kierowców

Kierowców

plaży rozmawiając

21.55
22.00
22.20
22.27

Już za chwilę sobota

zmarłą żoną.

programu

Zakończenie

Szlagiery zwesternów

·Mrągowo 2001:

1.05 Piknik Country
1.55

swoją

22.50

Mlłośćzmarzeń

· film fab. prod. USA,
reż. Michael Pressman,
wyk. Peter Gallagher,
Michelle Pfeiffer i inni
David, Gillian i ich córka

ze

23.35

16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
·telenowela TVP
16.35 Na dobre i na złe
-seriallVP
Zbl iża się termin ślubu Zosi
I Jakuba. Tomek namawia
ojca na zorganizowanie wieczoru kawalerskiego, jednak
Jakub nie ma na to specjalnej ochoty. Przyjaciele i bliscy postanawiają zrobić mu
n iespodzi ankę . Do szpitala
w Leśnej Górze trafia Igor
Turowicz, z zawodu ks ięgo
wy, który od niedawna uczy
ze spadochronem. W wyniku niefortunnes i ę skaka ć

4

TV

7.00 Witaj Franklin - film
animowany 7.30 Wyprawa
na zachód 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.05 Tełewizyjny Kurier Mazowiecki 8.20 5 minut o„. 8.30 Za
wszelką cenę 9.30 Parker
Lewis nigdy nie przegrywa
10.00 W labiryncie 10.30
ZUS radzi 10.45 Telekurier
11.15 Zaklęty dwór 12.05 U
siebie 12.35 Europa w za.
grodzie 13.05 Widziane z
bliska 13.35 Familiada 14.00
Tajemnicza kobieta 15.30
Wiadomości Kuriera 15.35
Rozmowa dnia 15.50 Wojenne dni Warszawy 16.00
Alb
M
16 .30
urn
azowsza
Dzieci świata 16.50 Szkoła
.
.
. „
mistrzów - senat fam11i1ny
17.25 Komunikaty 1 ogło
szenia 17.30 Kurier Mazowiecki 18.00 Kurier War·
szawski 18.20 Na stołecz•
nej estradzie 19.00 Niezwykła podróż dr Meg 19.50 Mu·
zyka w filmie 20.35 Magazyn żeglarski 21.00 Film
fabularny 21.30 Kurier 21.45
Lato z reportażem 22:00 To
jest temat 22.15 Rozmowa
dnia 22.30 Autostrada - magazyn 22.50 Chłopaki z
sąsiedztwa , film fabularny
40Za '
·
O.
konczeme programu

WOT

· zAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

na Jutro

·

7.00 Witaj Franklin - serial
animowany 7.30 Wyprawa
na zachód - serial animowany dla dzieci 8.00 Budka Suflera 25 lat później
8.30 Za wszelką cenę 9.30
Parker Lewis nigdy nie
przegrywa 10.00 W łabiryncie • telenowela prod. poi·
skiej 10.30 ZUS radzi 10.45
Telekurier 11.15 Zaklęty
dwór 12.05 U siebie 12.35
Europa w zagrodzie 13.05
Widziane z bliska 13.35 Famlliada 14.00 Tajemnicza
kobieta 15.35 Wędrując po
mapie 15.40 Encyklopedia
sportu 15.55 Grecja - kra. .
k.b . h·
ma
1grzys
1 ozyc igraszek 16.30 Dzieci świata
.
.„
16.5~ Kino fam1h1ne: Szkola mistrzów ·17.15 Telew1zyjne podróże 17.30 Magazyn kulturalny 18.00 ŁWD
18.20 To byly czasy - jubileusz 45 lat 19.00 Kino wieczorne: Niezwykła podróż
dr Meg 19.50 Muzyka w filmie 20.30 Magazyn żeglarskl 21.00 SOAP opera 21.30
ŁWD 22.00 To jest temat
22.15 Rozmowa dnia 22.30
Autostrada • magazyn motoryzacyjny 22.50 Chłopaki
z sąsiedztwa 0.35 Program

Łódź

„ Miłość z marzeń " - film fabularny prod. USA - reż. Michael
Pressman, lryk. Claire Danes, Ka.thy Baker, Peter Gallagher i inni.
Emisja: piątek, 27 lipca, TVP I, godz. 23.35.

~

9.00 Świat według Anny
Walker 9.25 Niebezpieczne
kontakty 9.55 Samolot doskonały : Morskie skrzydła
10.50 Zielona wioska 11.15
Na ratunek ogrodom: Ogródki przydomowe 11 .45 Dziki
ocean: Ningaloo 12.15 Przygody na błękitnej rafie: Ła
godne giganty 12.40 Rosyjska ruletka 13.30 Poszukiwacze przygód 14.25 Nowi
odkrywcy: Japonia 15.15
Legendy historii: Burza ze

3

wschodu 16.1 O. Na. ratunek
ogrodom : Ogrodki przydo·
modwe 16·35 Wywczadrowakne
1
z rewna
d .,li7.05 H ę t kars 1e
30
przyp
dgóoż Y exa un. a 17
Z· .
o r nicy w czasie: aginione imperium 18.00 Egipt
19.00 Krajobrazy Europy:
Woda pitną 20.00 świat według Anny Walker: Australia 20.30 Niebezpieczne kontakty 21.00 Dzikie i szalone
22.00 Łowca krokodyli 23.00
Samotna planeta O.OO Nie·
samowite maszyny 1.00 Wy·
prawy w czasie 2.00 Generalowie HiUera: Canaris 3.00
Zakończenie programu
• • • •.
~r
•0~K·ol tw ·li d F
8·
~Q~e~
ce 10.15 Pływanie: Mistrzosiwa świata 13.00 Kolarstwo
górskie: Zawody pucharu
świata 13.30 Pływanie 14.00
Kolarstwo 18.00 Plywanie
19.00 Formuła 3000 19.30
Kolarstwo 20.00 Judo 22.00
Kolarstwo: Podsumowanie
dzisiejszego etapu wywiady
i pelna statystyka 23.00
Wiadomości 23.40 Pływa
nie: Mistrzostwa świata 1.15
1.30 Zakończe
nie programu
Wiadomości

,

13

łto.!"@~T
6.00 Piosenka .
na życzenie
7.00 Power Rangers ·
-serial dla młodzieży
graffiti

7.25 Polityczne
7.40 MacGyver

· film prod. brazylijskiej
13.35 Zerwane więzi

·serial arnnowany

14.30 Macie co chcecie
15.00 Pokemon

8.35 Xena, wojownicza

"serial przygodowy

księżniczka

16.45 Xena, wojownicza

·serial sensacyjny

15.30 Informacje
15.55 MacGyver

księżniczka

·serial sensacyjny
-serial przygodowy

· lełenowela

17.35 Cud miłości

Anlotęk z piekła

I kłamstwa

Czułość

rodem. film prod. USA

·serial kom~ov.y

9.25 Graczykowie
9.55
10.20

•serial obyczajowy

• polsló serial obyczajowy

I kłamstwa

19.55 Amazonki
20.00 Czułość

18.30 Informacje
+Publicystyka
18.55 Hoop
Sport Magazyn
19.00 Dziki księżyc
·serial obyczajowy
"lElenoweła

10.50 Dziki księżyc
11.40 Cud miłości
"lElenoweła

12.35 Po prostu miłość
fUt5

I©

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki • filmy animowane 8.30 Rodzina Po·
twomickich - serial 8.55 Po·
twór z bagien · serial 9.20
Ukryta kamera 9.40 Teleshopping 10.15 Trzy razy Zofia - telenowela 11 .00 Moje
drugie ja · serial dla młodzie·
ży 11.25 Perła - telenowela
12.30 Teleshopping 13.35
Szczury nabrzeża -serial 14.25
Gra w przeboje - teleturniej
14.55 Trzy razy Zofia - telenowela 15.45 Odjazdowe
kreskówki 17.00 Rodzina
Potwornickich - serial komediowy 17.25 Potwór z ba·
gien - serial 17 .50 Ukryta
kamera 18.15 Moje drugie
ja • serial 18.40 W akcji 19.05
Szczury nabrzeża - serial
policyjny 20.00 W imię przy·
jażni · film obyczajowy 21.40
Cios w serce - melodramat
23.20 McCall 0.10 W imię
przyjaźni 1.35 Cios w serce
3.10 Teleshopping

~

20.30 13 postenmek
•seńal komedov.y

21.0S Niewygodny świadek

• film prod. USA,
Koronny świadek w proce·
sie przeciw mefii musi przejechać do sądu. Tylko jeden zastępca prokuratora
ma strzec jego bezpieczeń
stwa·w pociągu pełnym najemnych morderców.

Informacje

21.30 Losowanie LOTTO
22.55 Informacje Ibiznes

pogody

23.15 Prognoza

•serial komedov.y

23.20 Polityczne graffiti
23.35 Przyjaciele

zwidzami

Pożegnanie

·serial sensacyjny

0.05 Kojak

1.05

kończen ie

kometrażowy: Pęd

8.00 Film krótkometrażowy:
Adam 8.1 O Don Juan - ko·
media, reż. Aleksander Korda , obsada: Douglas Fair·
banks, Merle Oberon 9.35
Księżniczka Caraboo - komediodramat 11.1 O Janosik
- film przygodowy 13.20
Sekrety i kłamstwa - film
obyczajowy 15.40 Dokument: Robert de Niro 16.05
Film krótkometrażowy: Nuda
16.15 Twarze - film obyczajowy 18.25 Kobiecy świat komedia prod . USA 20.00
Klub Kawalerów - komedia
prod. polskiej 21 .30 Przymusowa ucieczka • film obyczajowy 23.15 Film krótkometrażowy : Trema 23.30
Opętanie Joela Delaney'a horror prod. USA, reż. Waris Husseln 1.15 Film krót1.30 Zaprogramu

eleklnof

k0

15.00 Dzielna mysz
7.00 Telesklep
·serial sensacyjny
·serial animowany
8.00 Dzielna mysz
21.50 Gumitycy
• program satyryczny
15.30 Casper i przyjaciele
·serial animowany
22.00 Wydarzenia,
8.30 Casper I przyjaciele
·serial animowany
Sport, Pogoda
16.00 Remington Steele
·serial aOOiowany
9.00 Cudowne lata
22.30 Szeryf
·serial sensacyjny
·serial obyczajov.y
"serial sensacyjny
17.00 Rytm serca
23.15 MKwadrat
9.30 Jak się robi ...
·serial obyczajov.y
-talk show
-reportaż
18.00 Cudowne lata
Manna i Matemy
10.30 HumoryWaldemara
·serial obyczajowy
23.45 Archiwum
18.30 MKwadrat
Ogińskiego
-talk show
XX wieku
11.15 Ulicazakochanych
Mamai Matemy
-magazyn historyczny
"telencmela
0.15 Nietykalni:
19.00 Ulica zakochanych
12.05 Remington
Atlantic City
Steele
"teleoC1Nela
-serial sensacyjny
20.00 Dotyk anioła:
• fllm sensecyjny
13.00 Telesklep
prod.LJS.A.
Wielki wybuch
14.00 Kobiety mojego
1.10 Zakończenie
·serial obyczajov.y
życia: Porwanie
programu
20.55 Nietykalni
._______________________________

Wiadomości

7.00 Z archiwum i pamięci
8.00 Klan 8.30 Wiadomości 8.40 Bolek i Lolek na
wakacjach 8.50 Bajki polskie
9.05 Mapeciątka 9.30 Pamiętnik pani Hanki 11.10 Na
wielkiej scenie 12.00 Wiadomości 12.10 Reportaż 12.40
W kręgu nordyckich mitów
13.10 Klan 13.40 Polskie Podium 14.30 Gawędy historyczne 15.00 Wiadomości
15.1O Dozwolone od lat 40
16.00 Panorama 16.10 Program dla dzieci 16.25 Janka 17.00 Teleexpress 17.20
Gość Jedynki 17.30 Zaproszenie 17.50 Kulisy PRL-u
18.20 Telezakupy 18.35 Klan
19.00 Wieści polonijne 19.15
Dobranocka 19 .30 Wiadomości 20.00 Sukces 20.30
Forum 21.30 Tam gdzie biją
żródla 22.30 Panorama 22.50
Sport-telegram 23.00 Forum
23.45 Za nami 1OO lat 0.15
na wszystkim
Grać można

0.30 Monitor

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Po- telenowela 7.50

tęga miłości

I

; Wi6ŚCi

nowy ŁOWICZANJN
z Głowna i Strykowa

Regionalne dziwy i zagadki

TAM GDZIE DZISIAJ
JEST ś' CIERNISKO„.

komórkowym . (PAI)

dok. na str. 15

,też, że człowiek z klasą nie popisuje się telefonem

W ostatnich czasach problemem stało się uży
wanie telefonów komórkowych w miejscu publicznym. Wiele osób razi gdy w restauracji, czy kawiarni gdy notorycznie dzwoni czyjś telefon. Dlatego
lepiej jest wyłączyć telefon lub zostawić go w domu.
Czasem jednak nie jest to możliwe , gdyż czekamy
na bardzo waźne informacje. Należy wówczas uprzedzić osobę, z którą przyszliśmy do restauracji lub
gospodarzy (jeśli jesteśmy z wizytą domową), że
czekamy na waźny telefon. Ewentualne rozmowy
ograniczamy do minimum i prowadzimy wyłącznie
w szatni, a jeśli w domu to w jakimś odosobnionym
pomieszczeniu. W żadnym razie nie należy ucinać
sobie pogawędek na sali, w dodatku o rzeczach banalnych, np. czy kupiliśmy piasek dla kota lub chwalić się gdzie sii< właśnie wybraliśmy. Pamiętajmy

TELEFONOWAĆ ZKLASĄ

dok. ze str. 11

upadłych, bądź dogorywających PGR-ów. Ale nie
brak tam przecież i wielohektarowych prywatnych
gospodarstw nastawionych na wielkotowarową
produkcję zbóż, okopowych i innych upraw na
zbyt w kraju i - zwłaszcza - za Odrą. Koni roboczych i pociągowych szukać tam można chyba
tylko w ogrodach zoologicznycb lub w nastawionych na eksport stadninach. Tymczasem park traktorowy. w sumie mizerny, zużycie elektryczności
- niskie. Ciekawe„ .

Hutch Miodowe Serca - .se~
Te porównania wręcz szokują. Okazuje się bona! animowany
·
· naJwięceJ
· ·
· „s t aIowyc h rumak"ow '' (trakto. . tk· dla. dz1ec1
.
wiem,
ze
8.15 F111pu 1 - sena 1 am• ) w ro Imctw1e
. . - na kaz. dyc h 1OO h ektarow
• użyt.
.
.
row
mowany dl a dz1ec1 8.40 ' k'
In h
.
·
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ł
I k' ·
Kosmiczne wojny - serial
ow ro yc . - mają :vo~e~o ztwa: n;ia opo s. ie I
animowany dla dzieci 9.05 podkarpackie, a także sw1ętokrzysk1e . A więc •
świat Bobby'ego - serial obszary wyżynne lub górzyste, gospodarczo raanlmowany dla dzieci 9.30 czej niezbyt wysoko rozwinięte, o nie najlepszych
Dzika przyroda 10.25 Tele- glebach. Natomiast najmniej ciągników na 100 ha
sklep 11.25 Rozmowy w toku r jest w całej zachodniej Polsce, tj. w wojewódz12.05 Miasteczko -serial oby- twach: zachodniopomorskim, lubuskim, pomorczajowy 12.45 Trafiony, za- skim i dolnośląskim . Czyli w tych, które zwyklitopiony 13.45 Hutch Mio- śmy utożsamiać z wyższym poziomem ogólnego
dowe Se'.ca 14.10 Filiputki - rozwoju a z drugiej strony-w dużej części położosenal animowany dla dz1eh
' . . .
ci 14.35 Kosmiczne wojny - nyc na mzmi~. .
.
seria dla dzieci 15.05 Krok
To zresztą me Jedyne zaskoczc;me przy lek:tuza krokiem 15.30 Miliona- rze najnowszych danych GUS na rolnicze tematy.
rzy 16.15 Virginia - teleno- Dziwi i to, że zachodnie obszary naszego kraju
weta 17.10 Wybacz mi 18.15 mają najniższy wskaźnik zużycia energii elektryczRozmowy w toku - talk show nej na I hektar użytków rolnych . W woj . dolno19.00 TVN Fakty 19.25 śląskim, dla przykładu, zużycie to wynosi niespeł
Wizjer TVN 19.45 Sport na 6 kilowatogodzin, w pomorskim • 5 kWh, w
19.50 Pogoda 20.00 Ban· lubuskim (a także warmińsko-mazurskim) - niedycki szlak 21.50 Detektyw J spełna 4 kWh, a w woj. zachodniopomorskim •
22.20 TVN Fakty 22.30 Aka· trochę ponad 3 kilowatogodziny. Tymczasem w
dem1a pollcyina 23.20 Na
·
dk
k·
I ·
·
· • d ·
barowych stoikach 23.50 WOJ. po arpac im ro m.cy ~zywaJą sre mo poTenbit.pl o.50 Sprawa dla nad 1.1 kWh na .hektar uzytkow rolnych, w mało
Jacka 1.35 Tajne służby - se- polskim - prawie 12 kWh.
rial prod. USA 2.10 Big Bro·
Zachodnie województwa, łącznie z północnym,
ther Nocą
warmińsko-mazurskim, mają największą liczbę

a

6.25 Strefa P. 7.OO Super
ViP 7.30 Muzyczne listy
8.20 Gęsia skórka - serial
animowany dla dzieci 8.45
Eekstravaganza - serial ani·

mowany 9.15 Bobby kontra
wapniaki - serial animowany 9.45 Amazonki - reality
show 10.45 Stan wyjątkowy
- serial sensacyjny 11.45
Na południe - serial sensacyjny 12.40 Miody Indiana
Jones 2 - serial przygodowy
13.40 Drogówka - magazyn
policyjny 14.10 Strefa P ·
magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy 15.45 Super Mario Brothers 2 - serial dla dzieci 16.15 Gęsia
skórka - serial animowany
16.45 Bieg po szmal 3 17.15
Amazonki - reality show 17.45
Dziennik 18.00 ViP - program
publicystyczny 18.15 Różo·
wa pantera - serial animowany 18.30 Oni, ona i pizzeria - serial komediowy 19.00
Na południe - serial sensacyjny 20.00 Świat według
Kiepskich - serial komedio·
wy 20.30 Amazonki 21.30
Diamenty są wieczne - film
sens. O.OO Amazon ki 0.45
Pies Baskervillów 2.45 Spotkajmy się 3.15 Muzyczny VIP

8

starcie
-serial prod.USA
Naukowiec teloński Rho-ha
Jako pierwszy w historii Towarzysz staje przed ziemskim sądem oskarżony o zamordowanie majora Raymonda Mclntire'a. Oskarży
cielem jest syn profesora
Doorsa, Joshua Doors, a
obrońcami agent Sandoval
i William Boone. Oskarży
ciel domaga się dla Rho-ha
kary śmierci. Unicestwienia
naukowca chcą także Telonowie. Jest on bowiem wyposażony w ludzkie DNA,
które zaszczep~ sobie w ramach eksperymentu genetycznego mającego na celu
wyhodowanie nowego gatunku istot: ludzko-telońskiej hybrydy.
11.05 Tajna misja
-serial
11.30 Najlepsi
z najlepszych
12.20 Ich pięcioro
-serial prod. USA

10.20 Ziemia • ostatnie

-serial TVP

Połanieckich

8.00 Program lokalny
8.30 UllcaSezamkowa
9.00 Rodzina

-telenowela TVP

7.20 Studio urody
7.30 Złotopolscy

Choć

-serial prod. USA
Bob wie, że nie wolno
mu tego robić, na żądanie

10.50 Bob Morrison

-serial prod. USA

10.15 Muppet show

-serial prod. USA

9.10 Łowcyprzygód
9.50 Inny świat

-serial prod. kanadyjskiej
Młodzież wystawia w szkole
s'źtukę. Timmy zostaje reŻyserem. Przydziela główne
}Ole przyjaciołom choć nie
zawsze są to obiektywne
kandydatury. Od Jeffa lepiej przygotowany jest nowy
uczeń w szkole - Klark Kairo. Klark, któremu zawsze
towarzyszy olbrzymi czworonotny przyjaciel, zostaje
w końcu rekwizytorem. Podczas premiery za kulisami
wybucha pożar. Na szczę 
ście, Lassie głośnym szczekaniem ostrzega zebranych.

7.50
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Lassie

-serial animowany
prod. angielskiej
Wkoło natury

7.00 Plebania
7.25 Stinky IJake

Kirsten jest pochłonięta
nową pracą. Ma teraz znacznie mniej czasu dla Charliego. Claudia jest zła na
siostrę o to, że zbyt mocno zainteresowała się jej
chłopakiem. Z kolei Bailey
ma wielki żal do Willa.
13.00 Ocean Tajemnic
-serial prod. angielskiej
13.30 li Mazurska Biesiada
Kabaretowa,
czyli gdzie jest
wielki mistrz
14.15 Miami Sands
·serial prod.USA
Tim zostaje ciężko pobity.
Zwierza si ę Annie, że zaatakowali go ludzie Santoniego. Mercedes i Jonathan
próbują przekonać Joeya,
że powinien zeznawać w
sądzie. Steven za wszelką
cenę chce się dowiedzieć,
kto jest ojcem dziecka Sandry.
15.05 Noc;e i dnie
-seriallVP
Tomaszek, syn Niechciców,
przysparza rodzicom wielu
trosk. Chłopak nagminnie
kłam ie i kradnie. Bogumił
szuka ucieczki od domowych kłopotów i zmartwień
w pracy. Tymczasem we wsi
zaczyna wrzeć, fornale żą
dają poprawy warunków ży
cia . Fala rozruchów prze-

-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Zdarzyło się jutro

15.oo Wiadomości
15.10 Klan -telenowela TVP
16.00 Współcześni
wojownicy
16.30 Moda na sukces

·film fabularny prod. USA
14.30 Klan -telenowela

Słodki chłopak

na błękitnej rafle
·serial dok. prod. USA
12.55 Kino letnie:

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Zwierzęta świata:
Przygody

pracownie
11.40 Telezakupy

Bena przekopuje ogródek w
poszukiwaniu kości prehistorycznego dinozaura. Tymczasem Lizzy wyrzuca mę
żowi, że stale odkłada wy- .
konanie w domu niezbęd
nych napraw. Zniecierpliwiona postanawia sama temu
zaradzić. Gdy Steve wraca
z pracy, zastaje w domu
wezwanego przez Lizzy hydraulika.
11.15 Zapomniane

Wiadomości

-program
Jad<a FedaoW.cza

Sport
Pogoda
Vlper-serialprod.USA
Dzlenniktelewizyjny

programu

Zakończenie

Złotopolscy

1925

Sybeńada

1.45

Zakończenie

- film prod. rosyjskiej
0.50 Salsa: Latynowska
Muzyka Nowego
Jorku

22.20
22Z1
22.35

21.55
22.00

21.35

- film fab. prod. USA,
ret. PaulAM>n
Dozwolone od lat 40
-przeboje g'Mazd
Dwójkomanla
Panorama
Sport- telegram
Pogoda
Wieczór kinowy
Kocham Kino:

mltość

·telenowela 1VP
20.05 Nieposkromiona

·telenowela TVP
Znaki czasu
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania
Jeden z dziesięciu
-teleturniej

17.05
17.30
18.22
18.30
18.50
18.55

16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy

cą Felicją.

chodzi zresztą przez cały
kraj . Barbara, która stale
mieszka w Kalińcu, przyjeżdża pewnego dnia bez
uprzedzenia do Serbinowa i
zastaje męża w niedwuznacznej sytuacji ze służą

0.40

ponad wszystko
-fllmfab. prod. USA

23.05 Sportowy flesz
23.15 Miłość

Wiadomości

21.15 Forum
22.00 Czas na dokument
22.35 Monitor

19.30
19.57
20.03
20.10
21.00

-serial prod. USA
18.25 Lokatorzy · serial 1VP
19.00 Wieczorynka:
Marcelino
chleb iwino

31 lipca 2001 r.
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8.30 Judo: mistrzostwa świa
ta 9.30 Pływanie : Mistrzostwa świata 11 .30 Magazyn
Watts 12.00 Pilka nożna:
Mistrzostwa Europy kobiet
do lat 18 13.30 Piłka nożna
na plaży 16.00 Lekka atletyka: Węgry 18.30 Trial: Zawody w Japonii 19.00 Lekka atletyka 20.00 Motocross : Ósma runda mistrzostw świata 21.00 Boks:
Walki międzynarodowe 23.00
W i adomości 23.10 Motocross : ósma runda mistrzostw świata 0.15 Wyśc igi samochodowe 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu

„„„
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.~ --
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9.00 $wiat według Anny
Walker 9.25 Niebezpieczne kontakty 9.55 Niesamowite maszyny 10.50 Nowi
odkrywcy 11 .45 Nosorożec
i spółka : Gorąco i zimno
12.40 Jurassica: Madagaskar oraz rogate stada 13.30
Samotna planeta 14.25 Kosmiczna gra 15.15 We wnę
trzu stacji kosmicznej 16.10
Wyczarowane z drewna
16.35 święto smakoszy droga 66 17.05 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta 17.30
.Podróżnicy w czasie 18.00
Łowca mamutów 19.00
Łowcy : Śmiertelna gra
20.00 $wiat według Anny
Walker 20.30 Niebezpiecz-.
ne kontakty 21.00 Wielkie
ucieczki 22.00 Obcy wylą
dowali O.OO Wielka wojna:
Bunt 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Pola bitew 3.00 Zakończenie programu

7.00 Anatole 7.30 Strażni
cy dobrej nowiny - serial
animowany 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05
Telewizyjny Kurier Mazowiecki 8.20 Mój pies i inne
zwierzaki 8.30 Za wszelką
cenę - telenowela 9.30 Parker Lewis nigdy nie przegrywa 1O.OO W labiryncie
10.30 ZUS radzi 10A5 Telekurier 11.15 Serial fabularny 12.15 Koncert Kielce
13.00 Tajemnice zmysłów
14.00 Tajemnicza kobieta
15.30 Wiadomości kuriera
15.35 Rozmowa dnia 15.50
Wojenne dni Warszawy
16.00 Wierzę, wątpię, SZU'
kam 16.30 Traperskie lato
- droga 16.50 Przyjaciele
zwierząt 17.15 Gość WOT
17.30 Kurier+ Pogoda 18.00
Telewizyjny Kurier Warszawski 18.20 Na stołecz
nej estradzie 19.00 Film
fabularny 20.30 Telekurier
21.00 Zupełnie niewiarygodne - serial komediowy 21.30
Telewizyjny kurier Warszawski 21.45 Lato z reportażem 22.00 To jest temat
22.15 Rozmowa dnia 22.30
Film dokumentalny 23.20
Cyberix - magazyn internetowy 23.40 A oto koń
siny 1.15 Zakończenie programu

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

TV Łódź
7.00 Anatole 7.30 Strażni
cy dobrej nowiny - serial
animowany dla dzieci 8.00
Telewizyjne podróże: Najmłodsza w Afryce 8.30 Za
wszelką cenę - telenowela
prod. wenezuelskiej 9.30
Parker Lewis nigdy nie przegrywa - serial fabularny
10.00 W labiryncie - \elenowela prod. polskiej 10.30
ZUS radzi 10.45 Telekurler magazyn reporterów 11.15
Serial fabularny 12.15 Koncert Kielce 13.00 Tajemnice zmysłów 14.00 iajemnicza kobieta 15.35 W poszukiwaniu zaginionych skarbów
16.00 Reporterzy 3 przedstawiają 16.30 Zaczarowany świat - program dla dzieci 16.50 Przyjaciele zwierząt
- film familijny 17.30 Na fali
18.00 Łódzkie Wiadomości
Dnia 18.20 To byty czasy jubileusz - 45 lat OTVP w
Łodzi 19.00 Kino wieczorne
20.35 Telekurier 21.00 Opera 21.30 Łódzkie Wiadomości Dnia 22.00 To jest temat - cykl reportaży 22.15
Rozmowa dnia 22.30 Film
dokumentalny 23.~0 Cyberix - magazyn internetowy
23.40 Kino mocne 1.10 Program na jutro

Kocham kino - „Syberiada" - film fabularny prod. rosyjskiej
- reż. Andriej Michałkow-Konczałowski, wyk. Władimir Samojłow, Witalij Sałomoin, Siergiej Szakurow i inni. Emisja: wtorek, 31 lipca, TVP
2, godz. 22.35.
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Ogińskiego

'I

7.30 Gwiazdozbiór polskiego sportu 8.00 Złotopofscy
8.30 Wiadomości 8.45 Przygody Bolka i Lolka 9.05 Mapeciątka 9.30 Trędowata 10.55
To się śpiewało 11.40 Tryptyk 12.00 Wiadomości 12.10
Wiejscy szkutnicy 12.35 Małe
ojczyzny 13.10 Złotopolscy
13.40 Tygodnik polityczny
14.25 Duchy, zamki, upiory
15.00 Wiadomości 15.1 O
Gwiazdy estrady 16.00 Panorama 16.1O Bajeczki Jedynaczki 16.20 Królowe nutki 16.30 Trzy dni aby wygrać
17.00Teleexpress17.20 Gość
Jedynki 17.30 Wyści g kolarski Dookola Mazowsza
18.00 Mini wykłady o maxi
sprawach 18.20 Telezakupy 18.35 Złotopolscy 19.00
Hity satelity 19.15 Dobranocka 19.30 W i adomości
19.55 Piknik Country Mrą
gowo 2001 22.00 Panorama 22.20 Sport-telegram
22.50 Dzień Polski w Toronto 23.20 Powtórki

'

- serial obyczajf1łlY

14.00 Rytm serca

zakochanych
-tełencmela
12.05 Remington
Steele
-serial sensacyJl)'
13.00 Telesklep

11.15 Ulica

10.30

9.30

9.00

8.30

-serial anmowany
Casper I przyjaciele
-serial arimowany
Cudowne lata
-serial obyczajr:Nrf
Dotyk anioła
-serial obyczajowy
Humory Waldemara

7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz

PliłU

'®

. serial kome<iowy

13.35
14.30 Graczykowie

12.35

11.40

10.20
10.50

9.55

9.20

· serial przygodowy
13 posterunek
·serial komedowy
Przyjaciele
-serial komedowy
Czułość I kłamstwa
Dziki księżyc
-serial obyr:z3płr/
Cud miłości
- telenowela
Słodka trucizna
- film prod. brazylijskiej
Disco Polo Live

kslętnlczka

· serial dla dzieci
725 Polityczne graffiti
7.40 MacGyver · serial sens.
8.30 Xena, wojownicza

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Power Rangers

5

-serial obyczajowy

Czułość
I kłamstwa

ł

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki 8.30 Rodzina Potwornickich 8.55 Potwór z bagien 9.20 Ukryta
kamera 9.40 Teleshopping
10.15 Trzy· razy Zofia 11.00
Moje drugie ja 11 .25 Perła telenowela 12.30 Teleshopping 13.35 Szczury nabrzeża - serial policyjny 14.25
Gra w przeboje - teleturniej
14.55 Trzy razy Zofia - telenowela 15.45 Odjazdowe kreskówki 17 .OO Rodzina Potwomickich-serialkomediowy
17.25 Potwór z bagien - serial dla młodzieży 17.50 Ukryta kamera - program rozrywkowy 18.15 Moje drugie
ja 18.40 W akcji 19.05
Szczury nabrzeża 20.00 Fast
food - film obyczajowy 21.45
Szaleńcza ucieczka - film
akcji 23.25 McCall 015 Fast
food - film obycz. 1.50 Szaleńcza ucieczka - film akcji
3.20 Teleshopping

· Woblegu
-serial sensacyjny
17.00 Kobiety mojego tycia
-serial obyczajowy
18.00 Cudowne lata:
Promienne skrzydło
-serial obyczajowy
18.30 Alle, allo
-serial komediowy
19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
20.00 Powinnam być
na zdjęciu
-komedia prod. USA.
reż. Herbert Ross

16.00 Remington Steele:

-serial arllllowany

15.30 Casper i przyjaciele

-serial animowany

15.00 Dzielna mysz

- film prod. USA

21.00 Delta Force

-serial komediowy

20.30 Graczykowie

19.55
20.00

18.30
18.55
19.00

17.35

-serial przygodowy
Cud miłości
-serial obyczajowy
lnfonnacje
Hoop Sport Magazyn
Dziki księżyc
- telenowela argentyńska
Amazonki

księżniczka

Pokemon
Informacja
Eurotel
MacGyver
-serial sensacyjny
16.45 Xena, wojownicza

15.00
15.30
15.45
15.55

„.111no1

k0

progamu

Zakończenie

---

r

8.00 Upiorna kwiaciarnia czarna komedia, reż. Roger
1
Corman, obsada: Jonathan
Haze, Jack Nicholson, Jac, kie Joseph, Mel Welles 9.10
Bezkresna noc - film krymi1
nalny 10.50 Film krótkometrażowy: Róża 11.00 Pani
Bovary to ja - film obyczajowy 12.25 Utalentowany Pan
Minghełla - film dokumen1 talny 13.20 Twarze - film
1 obyczajowy prod. USA 15.30
' Kapitan Conan - film obyczajowy, reż. Bertrand Tavernier, obsada: Philippe Torreron, Samuel Le Bihan 17.40
Tęcza Finiana - film muzyczny 20.00 Zatoka aniolów melodramat 22.05 Ludzie z
deszczu - film obyczajowy
prod. USA 23.45 W pogoni
• za Amy - komediodramat
·1.35 Dla dobra sprawy - dra' mat prod. UK/Irlandia 3.00
Zakończenie programu

1

I

1.45

być na zdjęciu
-komedia prod. USA

23.45 Powinnam

-serial komedif1łlY

23.15 Allo, allo

22.30 Szeryf
-serial sensacyjny

Libby niekonwencjonalna
i pewna siebie dziewiętna
stolatka, wyrusza ze swojego rodzinnego Brooklynu do
Hollywood, by zająć naletną według jej mniemania
pozycję wśród gwiazd. Jej
ambicją jest takte reałlza.
cja Innego celu.
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda

3.40 Playbc7f
4.10 Muzyka na bis
5.00 Po.tegnanle •

W czerwcu 1985 roku odrzutowiec TWA został porwąny przez terrorystów na lotnisku w Bejrucie. Pertraktacje nie dają rezultatów więc
do akcji rusza oddział Delta
dowodzony przez pułkownlka Nicka.
21.30 Losowanie LOTTO
23.25 Informacja I biznes
Informacje
23.45 Prognoza pogody
23.50 Polityczna graffiti
0.05 Ally McBeal
- film prod. USA
1.00 Seryjni mordercy
-film prod. USA
2.10 Stalowe rumaki
- film prod. USA

".'N

I

ARTYŚCI STRZELAJĄ GOLA

dok. ze str. I

a

I

,.

j

5.40 Extra Wizjer 6.00 PraS
ku' · ' dz'
lk h
wo do szczęścia _ telenoporo nur . Je, ~ez . 1 na row.erze, na ro ac ,
wela 6.45 Telesklep 7,00 Po- pływ~, a osta~10 probuje swych sił na desc~ surfintęga miłości _ telenowela . goweJ. Z kol~1 Karol Strasburg.er, choc .doznał
7.50 Hutch Miodowe serca wielu kontuzji - złamana ręka, k1lkakrotme pęk8.15 Królewna Złoty Loczek • nięta kos~ka, palce, co. jest rzeczą normalną przy
• serial animowany dla dzie- upraw1amu g1mnastyk1 9a przyrządach, me rezyci 8.40 Kos~iczne wojny . gnuje z tej pasji. A pytany o zdro\vy tryb życia i
serial dla dzieci 9.05 $wiat nałogi, odpowiada: ,,Alkohol - piję, choć rzadko.
Bobby'ego - serial dla dzie- Papierosów nigdy nie paliłem i jestem ich wielkim
ci 9.30 Dzika przyroda 10.25 przeciwnikiem. Uważam, że należy dbać o siebie.
Telesklep 11.25 Rozmowy w Chcę jak najdłużej korzystać z życia. Dziwię się
toku - powt. 12.05 Miastecz- nawet ludziom nie widzącym zależności między styko 12.45 Beverly Hills - se- Iem życia w wieku 20 lat a stanem zdrowia w latach
rial obyczajowy 13.35 Hutch późniejszych. Ja tę zależność dostrzegam„."
Miodowe Serca - serial dla
Także Ada Biedrzyńska zaprzedała duszę spordzieci 14.00 Królewna Złoty tom samochodowym (nawet nadała swej córeczce
Loczek-serial dla dzieci 14.20 imię na cześć jednego ze znanych rajdowców). Lubi
1
Kosmiczne wojny - serial dla ostrą jazdę.
•
dzieci 15.05 Krok za krokiem ,'
Andrzej Kopiczyński jako chłopiec uczęsz15.30 Milionerzy 16.15 Vir- 1 czałdo sekcji bokserskiej . Dobrze mu !bwet szło w
ginia - telenowela, 17.10 Wy- ringu, może nawet za dobrze i za pewnie. Podczas
bacz mi - talk show 18.15 jednego z treningów jego partner zadał idealny praRozmowy w toku 19.00
wy prosty i nie tylko ściął Kopiczyńskiego z nóg,
Fakty 19.25 Extra W1z1er ale w dodatku złamał mu nos. I na tym skonczyła
19.45 Sport 19.50 Pogoda się przygoda z boksem. Potem była piłka nożna,
20.00 Superk.lno: Wysłan- grał nawet w drużynie na pozycji lewoskrzydłowe
mk przyszłości • film scien- go. Jednocześnie uprawiał lekkoatletykę. W dorobce:f1ct1ofinl 23.20 M'.lcze1n31eo ku sportowym aktora sąjeszcze samochody, narty,
owiec - 1m sensacYJny .
·
k · d k
1yw · · I
(
Detektyw Hunter - serial gunnasty a, Jaz a on:na, p
am~, zeg ar:>two ma
.
M d
patent sternika), tems stołowy 1 szermierka. W
sensacyiny 215
.
an aryn- I .
. • 1 suk ces, ·a1c·
. mog11. się
. popmg-ponga odmos
J 1m me
kowa taksÓwka - fil1m oby„ k
.
•
·
N' t
chwa11c
o1edzy. U rwał b ow1em
seta owczesnemu
3.30 1c s raconeczaiowywtó
.
. p o 1sk.1 semorow,
· • zdz· ł
k'
.
m1strzow1
1s awow1· Rosł anogo • po r 1programow
wi. Zaś szermierkę ćwiczył pod okiem przedwojennego olimpijczyka i brązowego medalisty igrzysk w
Los Angeles w 1932 r. Mariana Suskiego. Niestety,
już do przeszłości należy tak czynny sposób spędzania wolnego czasu . Teraz tylko podczas w akacji
6.25 Muzyczny VIP - madku. 1
. pływ 1. dk
B
gazyn muzyczny 7.00 A ku wę
Je
a o ąpo . ugu. .
. .
ku 7.30 Muzyczne listy 8.20
Krz~s~tof . Matem~ Jako ze '."Ychował się 1
Gęsia skórka 8.45 Super lata dz1ec1ęce 1 młodz1encze spędził w Sosno";-'cu,
1
Mario Brothers 9.1 5 Bobby futb?l ma we krw1. Cz~sto można go spotkac. n.a
kontra wapniaki 9.45 Arna- stadionach, nalezy bowiem do zagorzałych k1b1zonki • reality show 10.45 ców sport~wych ..Ale ma na swoim kon~ie i rekor~
Gorączka w mieście 11.45 '.ols~1 w.biegu na 60 m. D~brze skakałt~z w d_al,.zas
Na południe • serial sensa- , Jako JUmor grał w Zaglębrn w koszykowkę 1 piłkę
cyjny 12.40 Miody Indiana ręczną. Należał zresztą do kadry reprezentacji PolJones 2 • film przygodowy ski juniorów. Obecnie jego pasją jest tenis. Zagrał
13.40 A ku ku - program roz- nawet kiedyś z samą Martiną Navratilową i wspólrywkowy 14.10 Muzyczny VIP nie pokonali inny znakomity duet: Alicja Resich14.45 Muzyczne listy 15.45 Modlińska - Henry Leconte.
Eekstravaganza - serial aniNieźle poczynał sobie z koszykówką, siatkówką
mowany 16.15 Gęsia skór- i piłkąreczną Janusz Rewiński . Notaben'e otrzyka 16.45 Oh, Baby - serial mal kiedyś poważną propozycję kontynuowania
komediowy 17.15 Amazon- kariery sportowej. Niewiele natomiast brakowało ,
ki - reality show 17.45 Dzien- żeby został pilotem i konstruktorem samolotów.
nik 18.00 Program publicy- Może się zresztą pochwalić dyplomem i tytułem
styczny 18.15 Różowa pan- „technika-mechanika ze specjalnością budowy natera -serial animowany 18.30 ' pędów hydraulicznych i pneumatycznych". Tylko
Oni, ona. i pizzeria - serial 1 raz w życiu dosiadł konia dla potrzeb jakiegoś pro19.00 Na południe - serial gramu rozrywkowego . Ale jak zastrzega aktor sensacyjny 20.00 $wiat we- pierwszy i ostatni raz. „ Koń jakoś to przeżył dług Kiepskich 20.30~Ama- dodaje - ale dla mnie był to prawdziwy horror,
zonki - reality show 21 .30 podczas którego, pomimo przestrzegania wszel Komisarz Rex ,22.30 Szkoła kich zaleceń i prawideł sztuki jeździeckiej , w ogóle
przetrwania 23.30 Amazon- nie moglem sobie poradzić z czworonogiem". Za to
ki - reality show 0.15 Serial pan Janusz nie stroni od kąpieli , i to nie tylko w
dokumentalny 1.15 Stawne łazience. Wie, co to żeglowanie , pokonał nawet
ulice 2.15 Spotkajmy się całą trasę mazurską północ-południe , z burłacze2.45 Muzyczne listy - ma- niem na kanałach i rzekach. Patentu sternika jedJgazyn muzyczny 3.45 Stre- nak nie posiada. W każdym razie nie w żeglarstwie.
fa P. - magazyn muzyczny Czasami też zagra w tenisa z wytrawnym graczem
4.20 Zakończenie programu Tadeuszem Drozdą.
·
(PAI)

•

ŁOWICZANIN

; Wieści ~ ~łovv.r:ia i -~trykowa .

nowy

Pogoda

Wiadomości

7.00 Wszystko o działce
i ogrodzie
Agrollnla
Do góry nogami

7.25
8.00
8.3o
8.42
9.10 Zwierzęta śWiata:

8.45 WakacjezZiamem
Przygody

dzieciaki

na błękitnej rafie
9.40 Walt Disney
przedstawia:
Sabrina
•seńal anim. prod. USA
1ó.OS Walt Disney
przedstawia:
Kochanie
zmniejszyłem
•• ·

1240

·serial prod. USA
11.00 Slodkle zmartwienia
·serial prod. USA
11.40 Liban· nadzieja
pokoju
12.10 Wyprzedzić chorobę
Z kamerą
wśród zwierząt

1100 Wiadomości
13.10 Kobiety
Białego Domu
~
W ~827 roku Eliz11·McCardfe"poślubiła krawca Andrew
Johnsona, a po 38 latach udanegG-związku, w którym urodwie córki i trzech sydziła

8
-magazyn

7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem

claniepeloospr!PMl
8.00 Program lokalny
9.00 Arnold
Schwarzenegger:
Bohater Hollywodu
-film dokumentalny
9.55 Projekt X
-cyl<l reportaży
Bogusława Lindy
osportach ekstremalnych
10.20 Niezwykła 7
10.45 Zagrożpne Dynastie
• Rzadkl,e zwierzęta
11.35 Ulica Sezamkowa

14.00 Przygody
pana Michała
-serial TVP
14.30 Famlliada

ł

28 lipca 2001 r.
nów, została Pierwszą Damą Stanów Zjednoczonych.
szybki sukces i presUż. Cały
plan sprowadza się do sprytnej mistyfikacji z wykorzystaniem braci bliźniaków,
których życiowe drogi się

Była kobietą sympatyczną,

rozeszły.

,....---,.

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

6

WOT

'

11
·€llfl>@Wffe\1i'

@
r<M

7.00
8.00
8.30
9.30
10.30
11.15

12.05
13.00
14.00

7.00 Koncert urodzinowy 7.50
Tablice pamięci 8.00 Klan
8.30 Wiadomości 8.45 Przygody Bolka i Lolka 8.55 Dzieci
dzieciom 9.1 O Mapeciątka
9.30 Nad Niemnem 10.20
Muzyka łączy pokolenia 11.10
Bitek 12.00 Wiadomości 12.10
Testament 12.25 Folkowe Ropczyce 13.10 Klan 13.40 Dokument 1V 14.30 Dom Polski 15.00 Wiadomości 15.1 O
Z archiwum i pamięci 16.00
Panorama 16.10 Dzieci dzieciom 16.30 Kundle i reszta
17.00 Teleexpress 17.20
Gość Jedynki 17.30 Polskie
podium 18.20Telezakupy18.35
Klan 19.00 Kaukaskie barwy
19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Pełnia - film
fabularny 21.30 Kronika Świa
towych Igrzysk Polonijnych
22.00 Ach śpij kochanie 22.30
Panorama 22.50 Sport-telegram 23.00 Ze sztuką na ty
23.40 Przeboje klasyków
0.30 Monitor wiadomości 1.00
Powtórki

Telesklep
Dzielna Mysz
-serial animowany
Covington Cross
·serial kostiumowy
Dotyk anioła
·serial obyczajowy
HumoryWaldemara
Ogińskiego· talk show
Arsene Lupin:
Agencja Bametta
• seńal sensacyjny
Remington Steele
-serial sensacyjny
Telesklep
Kobiety.
mojego życia:
Zdrada
-serial obyczajowy

• serial przygodowy
9.20 13 posterunek
- seńał komedowy
9.55 Dharma I Greg
• seńal komediowy
10.20 Czułość I kłamstwa
• seńal obyczyjowy
10.50 Dziki księżyc
; serial obyczajowy
11.40 Cud miłości
-telenowela
12.35 Słodka trucizna
1135 Rozbij bank

księżniczka

Zakończenie

TV Łódź

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Power Rangers
- seńal animowany
·715 Polityczne
graffiti
7.40 MacGyver
• seńal przygodowy
8.30 Xena wojownicza

„Agent mimo woli" ·film fabularny prod. USA - reż. Ivan Nagy,
»yk. Ted Danson, Mary Louise Weller, Christopher Lee i inni. Emisja:
sobota, 28 lipca, TVP 2, godz. 22.35. .

-

„.....

9.00 Świat według Anny
Walker: Australia 9.25 f'liebezpieczne kontakty 9.55 TBA
10.50 Święto smakoszy Droga 66 11.15 Łodzie marzeń 11.45 Krajobrazy Europy: Woda pitna 12.40 Egipt:
Bóstwa i demony 13.30 Nasze tajemnicze słońce 14.25
Wcześniaki - walka o życie
15.15 Siłownia 16.10 Zaginione skarby starożytności :
Anglia 17.05 Narzędzia wojny: Logistyka 18.00 Pola
bitew: Wojna powietrzna nad
Niemcami 19.00 Wielka wojna: Rzeź 20.00 Mistrzowie
kamuflażu 21.00 Super konstrukcje 22.00 Wielkie ucieczki : Ucieczka z więzienia
23.00 Detektywi sądowi :
Śmiertelna pomyłka O.OO
Akta FBI: Śm i erć na Alasce
1.00 Medycyna sądowa :
Śmiertelna dostawa , dusiciel z południa 2.00 Urazówka : Życ i e i śmierć w izbie
przyjęć 3.00 Zakończenie
programu

~
..._.r„*

2.00

8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Siatkówka plażowa 1O.OO Pły
wanie 13.00 Piłka nożna
14.00 Pływan ie: Mistrzostwa
świata 14.30 Formuła 3000:
Dziewiąta runda mistrzostw
16.00 Kolarstwo: Dziewiętny
sty etap 18.00 Wiadomości 18.15 Pływanie 20.00
Judo: Mistrzostwa świata
22.00 Kolarstwo: Podsumowanie dzisiejszego etapu ,
wywiady i pełna statystyka
23.00 Wiadomości 23.1O
Tenis 0.15 Wyścigi samochodowe 1.15 Pływan ie : Mistrzostwa świ ata 1.45 Wiaproga mu

domości

7.00 Waldo wspaniały - film
animowany dla dzieci prod.
USA 7.30 Tommy i Oscar ·
film animowany dla dzieci
8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.05 Telewizyjny
Kurier Mazowiecki 8.20 Podróże z WOT - magazyn turystyczny 8.40 Powiaty 9.00
Czterej pancerni i pies - serial fabularny 10.00 Remonta Control 11 .30 Australii·
ski sposób na życie • serial
dokumentalny 12.30 Skarbiec • magazyn kulturalny
12.55 Mityczne stwory - serial
dok. 13.20 Zaproszenie
13.40 Nieujarzmiona Amazonia - serial dok. 14.35 Cyrkowcy - serial familijny 14.55
Magazyn żeglarski 15.25
Koncert Kielce 16.10 Teleturniej - Wieża 16.35 Szczę
śliwej podróży 17.00 Z ar- .
chiwum Kuriera 17.10 Konc~rt piosenek Erica Claptona 18,00 Telewizyjny Kurier Warszawski i Pogoda
18.40 20 lat później 19.00
Teatr w 1VP 3 regionalnej:
Dama do Maxima 20.40 Telekurier BIS 21.00 Dzieje
Warszawy w latach 21.20
Wojenne dni Warszawy
21.30 Wiadomości kuriera
21.40 Wojenne dni Warszawy 22.00 Proprietor 23.35
Aida 0.15 Zakończenie programu

pogodną i wyrozumiałą. Nikt
nawet się nie domyślał, że
prezydent każdego ranka
zasięgał jej opinii w wielu
sprawach. Ona zaś systematycznie czytała gazety i

Wiadomości

Wieczorynka
19.52 Sport + Pogoda
20.05 1492-wyprawa
do raju
-film fab. prod. USA

22.40 Studio sport:
Grand Prix Danii
na żużlu
23.35 Film fabularny
1.10 A oto koń siny
-dramat historyczny
110 Zakończenie

Po czterech latach odsiadki John Dortmunder wycho·
dzi wreszcie na wolność. Na
ulicy czeka na niego szwagier, Andrew Kelp, właści
ciel sklepu z zamkami i'klód·
kami, który natychmiast proponuje mu następny skok.
Inteligentny i pomysłowy Dortmunder byłby znakomitym
złodziejem , gdyby nie prześladujący go pech i zwlą·
zane ż tym stresy. Z powodu nerwowych napięć dokucza mu już nadkwasota,
chce więc zacząć uczciwe
życie i poświęcić się hydraulice, której nauczył się za kratkami. Jednak Kelp, niepoprawny optymista, wierzą·
cy święcie w swoją (i szviagra) szczęśliwą gwiazdę, tak
długo go namawia, że John
ulega wreszcie jego proś
bom i zgadza się zostać
mózgiem operacji.

1.50 Zakończenie
programu

7.00 Waldo wspaniały - serial animowany dla dzieci
7.30 Tommy i Oscar • serial animowany dla dzieci
8.10 Muzyczne mieszadło •
powtórzenie 8.50 Kompozytorzy 9.00 Czterej pancerni
i pies • serial fabularny produkcji polskiej 10.00 Remonta control 11.30 Australijski sposób na życie australijski serial dokumentalny 12.30 Skarbiec • magazyn kulturalny 12.55 Mityczne stwory, część Ił •
serial dokumentalny 13.20
Zaproszenie • prezentacja
ciekawych zakątków naszego kraju 13.40 Nieujarzmiona Amazonia • serial dokumenalny 14.35 Kino familijne - Cyrkowcy 14.55 Magazyn żeglarski 15.25 Koncert Kielce Finał 16.10 Teleturniej - Wieża 16.35
Szczęśliwej podróży 17.00
Mój świat 17.30 Wędrując
po mapie 17.45 Katolicki tygodnik informacyjny 18.00
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.30 Magazyn kulturalny
19.00 Teatr w 1VP 3 regionalnej 20.35 Telekurier Bis
21.00 Kawiarenka Trójki
22.00 Kino mocne: Proprietor • film fab. prod. USA
23.35 Aida 0.30 Program
na jutro

wycinała mężowi artykuły

Mazowsza
Śmiechu warte
Wybierz teledysk
Teleexpress
Wakacje z Klossem

Wyścig kolarski
Dookoła

przedstawiające problemy
społeczne, a także traktujące o nastawieniu Amerykanów do jego prezydentury.
13.30 Studio sport:
Idea Procom Open
·półfinał turnieju
tenisowego
15.35 Studio sport:

16.10
16.35
17.00
17.20
18.00 Stawkawtększa
niż życie:
Genialny plan
pułkownika Krafta

• seńal prod. TVP
Szef niemieckiego centrum
dywersyjnego, flJłkownik Kraft,
wpada na genialny pomysł,
który może mu przynieść

15.00 Złotopolscy
15.30 Śpiewające
Fortepiany
16.30 Na dobre I na złe
-serial TVP
17.30 Jaś Fasola
18.00 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
19.00 Altematywy4
-serial TVP
19.55 Piknik Country
·Mrągowo 2001
21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.20 Sport
-telegram
22.28 Prognoza
pogody
22.35 Agent
mlmowoll
-film fab. prod. USA
Z Centrum Kontroli Lotów
NASA znika ogromny, ważący 2500 ton komputer
oraz obsługujący go specjalista, doktor Webster,
Wszystko wskazuje na to,
że urządzenie oraz naukowca porwał diaboliczny geniusz, Marcus Velorium, który chce zdobyć panowanie
nad światem .
0.10 Diamentowa
Gorączka -komedia
kryminalna prod. USA

l

księżniczka

14.30 Twój leka17,
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 Pokemon
15.30 Informacje
15.55 MacGyver
- film prod. USA
16.45 Xena, wojownicza
. serial przygodowy
17.35 Cud miłości
-serial obyczyjowy
18.30 Informacje
+Publicystyka
18.55 Hoop
Sport Magazyn
19.00 Dziki księżyc
-telenowela
19.55 Amazonki
20.00 Czułość I kłamstwa
-polski seńal obyczajowy
20.35 Graczykowie
·film prod. USA

21.00 Rambo 2

15.00
15.30
16.00
17.00

18.00
18.30
19.00

20.00

Dzlelnamysz
- seńal animowany
Casper I przyjaciele
- seńal animowany •
Remington Steele:
-serial sensacyjny
Kobiety
mojego życia
·serial obyczajowy
Cudowne lata
-serial obyczajowy
Allo, Allo
-serial komediowy
Ullca
zakochanych
-telenowela
Żona dla
Australijczyka
-komedia obyczajowy

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki 9.40 Teleshoping 10.15 Trzy razy Zofia telenowela 11 .00 Moje drugie ja - serial dla młodzieży
11.25 Perla - telenowela 12.30
Teleshopping 13.35 Szczury nabrzeża - serial policyjny
14.25 Gra w przeboje 14.55
Trzy razy Zofia - telenowela
15.45 Odjazdowe kreskówki
- seriale anim. 17 .OO Rodzina Potwornickich • serial komediowy 17.25 Potwór z bagien - serial dla młodzieży
17 .SO Ukryta kamera - program rozrywkowy 18.15 Moje
drugie ja - serial dla mło
dzieży 18.40 W akcji - magazyn sensacji 19.05 Szczury nabrzeża - serial policyjny 20.00 Sekretarka - thriller prod. USA 21.40 Ręka
sprawiedliwości - film akcji
23.40 McCall 0.25 Sekretarka 2.00 Ręka sprawiedliwo3.45 Teleshopping
ści

Druga część przygód Johna Rambo, byłego komandosa z Wietnamu, który po
powrocie do kraju nieoczekiwanie trafia do więzienia.
Stamtąd wyciąga go dawny
dowódca i powierza specjalną misję. Ma odnaleźć jeń
ców amerykańskich w Wiatnamie.
21.30 Losowanie LOTTO
22.55 Informacje
I biznes
Informacje
23.15 Prognoza
pogody
23.20 Polityczne graffiti
23.35 Bumerang
0.05 Magazyn Teatru
Otwartego
1.15 Muzyka na bis
-program muzyczny
5.00 Pożegnanie

21.50
22.00

22.30

23.15

23.45

Gumitycy
Wydarzenia,
sport,
pogoda
Sz.eryf
- seńal sensacyjny
Allo,Allo
-serial komediowy
Żona dla
Australijczyka
- komedia obyczajowa

reż. Stanisław Bareja,

prod. polskiej,

Elżbieta Czyżewska,

wyk. Wiesław Golas,

Edward Dzle\wński

i inni
1.15 Zakończenie

programu

k0

łl4•łtinc>t

8.00 Film krótkometrażowy:
Róża 8.10 Trzy opowieści·
film nowelowy, reż. Czesław
Patelski , Konrad Nałęcki ,
Ewa Poleska 9.55 Zatoka
aniołów • melodramat 12.00
Film krótkometrażowy: Błysk
12.1O Jesteś już mężczy
zną • komediodramat, reż.
Francis Ford Coppola 13.45
Upiorna kwiaciarnia - czarna komedia 14.55 Oliver
Twist - film obyczajowy
16.35 Płetwonurkowie - film
wojenny 18.10 Kobieta i
mężczyzna - 20 lat później
- film obyczajowy 20.00 Klasyczne Ale! Alphaville - film
science -fiction 21.40 Utalentowany Pan Minghella film dokumentalny 22.35 Ludzie z deszczu • film obyczajowy 0.15 Mój mężczy
zna - dramat prod. francuskiej 1.55 Zakończenie program u

l
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nowy
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dok. na str. 13

dzieć swojemu przełożonemu z kim
łączy, może spytać o nazwisko dzwońiącego. Jeśli telefonujemy do znajomego do pracy, to nawet jeśli jesteśmy z nim na ty, grzeczniej jest
poprosić do telefonu „pana X", czy
„panią Y". Wesołość i zakłopotanie
może wywołać prośba o połączenie
„z Jurkiem" jeśli chodzi o Jerzego
Z. - dyrektora firmy. Kiedy odbieramy telefon w pracy powinniśmy podać nazwę firmy, jeśli jesteśmy w
domu mówimy tylko „słucham".
Niestety, bardzo często zdarza się,
że ktoś kto wykręcił zły numer, zamiast przeprosić osobę, do której się
pomyłkowo dodzwonił, po prostu
odkłada słuchawkę. Jak bardzo irytujący jest ten niekulturalny zwyczaj wie każdy, komu przytrafiło się
odebrać podobny telefon. I jeszcze
jedna uwaga, o której dość chętnie
zapominamy • telefonu służbowego
nie powinniśmy nagminnie wykorzystywać do rozmów prywatnych,
a tylko w nagłych wypadkach. Pogaduszkom ze znajomymi możemy
się oddawać jedynie w domu. Cóż,
elegancja niekiedy kosztuje.

TELEFONOWAĆ Z KLASĄ

Wiele problemów wzbudza kwestia telefonowania - kiedy należy się
przedstawiać, czy wypada pytać się
kto dzwoni, w jaki sposób prosić do
telefonu przełożonego? Otóż zasady są takie - jeśli telefonujemy do
kogoś do domu powinniśmy się
przedstawić, jeśli tego nie zrobimy
nie zdziwmy się, gdy ktoś zapyta o
nasze nazwisko. Inne reguły obowią
zują w pracy ·jeśli dzwonimy do
kogoś w pracy nie musimy się przedstawiać. Niegrzeczne jest w tej sytuacji, gdy osoba odbierająca telefon
wypytuje „a kto dzwoni", szczególnie nietaktowne zabrzmi takie pytanie jeśli wcześniej nie powiedzieliśmy czy ktoś jest obecny czy nie.
Po pierwsze sugeruje to, iż dla niektórych osób danego pracownika nie
ma, a po drugie naraża pytającego
na posądzenie o wścibstwo. Nie wołajmy też przez cały pokój osoby do
której jest telefon. Oczywiście inne
reguły dotyczą telefonowania do
osób na wysokich stanowiskach,
zwłaszcza jeśli wiemy, że dzwonimy
poprzez sekretariat. Wówczas należy się przedstawić, w przeciwnym
razie sekretarka, która musi powie-

Wczesne łata pięćdziesiąte, w Stanach panuje moda
na mambo, dwóch bracie
Cesar i Nestor przyjeżdzają z Kuby, by szukać szczęścia w bogatej Ameryce.
21.55 Na ratunek - serial
fabularno-dokumentalny
22.25 TVN Fakty 22.35
Akademia policyjna - serial komediowy 23.25 Fakty, ludzie, pieniądze 0.05
Dellaventura - serial prod.
USA 0.40 Mancuso - serial
prod. USA 1.25 Tajne służby
- serial prod. USA 2.10 Big
Brother Nocą • program
rozrywkowy

•

Rozmowy w toku 12.05 Miasteczko • serial obyczajowy
12.45 Agent 13.35 Co za
tydzień • magazyn 13.50
5.50 Extra Wizjer 6.00 Pra- Królewna Zloty Loczek wo do miłości - telenowela serial animowany dla dzie6.45 Telesklep 7.00 Potęga ci 14.15 Kosmiczne wojny miłości - telenowela 7.50
serial dla dzieci 14.40 Świat
Hutch Miodowe Serce - se- Bobby'ego - serial \lnimorial animowany dla dzieci wany dla dzieci 15.05 Miss
8.15 Królewna Zloty Loczek Polonia 2001 • eliminacje
- serial animowany dla dzie- 15.30 Milionerzy 16.15 Virci 8.40 Kosmiczne wojny - ginia ·telenowela 17.10 Wyserial animowany dla dzie- bacz mi 18.15 Rozmowy w
ci 9.05 świat Bobby'ego - toku • talk show 19.00 TVN
serial dla dzieci 9.30 Dzika Fakty 19.25 Sport 19.50
przygoda - serial dokumen- Pogoda 20.00 Kr61owle
talny 10.25 Telesklep 11.25 mambo - film obyczajowy.

a

Pantera - serial animowany 18.30 Oni, ona i pizzeria
• serial 19.00 Na południe serial sensacyjny 20.00
Świat według Kiepskich serial komediowy 20.30
Amazonki - reality show
21.30 Romans panny Leony - film fabularny 23.30
Amazonki - reality show
0.15 Diamenty są wieczne
- film sensacyjny 2.45 Kaskader - serial przygodowy
prod. USA 3.45 Spotkajmy się 4.15 Strefa P 4.50
programu

Zakończenie

dy Indiana Jones - film
przygodowy prod. USA 13.40
V Max - magazyn motoryzacyjny 14.10 Strefa P magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy • magazyn
muzyczny 15.45 Eekstravaganza - serial animowany
prod. USA 16.15 Gąsia
skórka • serial animowany
1Ś.45 Oh, Baby - serial komediowy prod. USA 17.15
Amazonki - reality show
17.45 Dziennik 18.00 Europejski Ring - program publicystyczny 18.15 Różowa

6.25 Strefa P 7.00 V Max magazyn motoryzacyjny 7.30
Muzyczne listy 8.20 Gęsia
skórka - serial dla dzieci
8.45 Eekstravaganza - serial animowany 9.15 Bobby
kontra wapniaki - serial animowany dla dzieci 9.45
Amazonki - reality show
10.45 Nowe przygody Robin Hooda - serial przygodowy 11.45 Na południe serial sensacyjny 12.40 Mło-

Nieoficjalnie

zaś chłopcy

-seńallVP

separacji. Steven odmawia.
Greg coraz bardziej zaprzyjażnia się z doktor Brandon.
15.00 Noce i dnie

W Serbinowie wybucha epiPołanieckich
demia tyfusu. Niechcicowie
·serial prod. lVP
pomagają chorym. Barba·
11.05 30 ton! - lista, lista
ra martwi się o dzieci. Kiedy
11.30 Z dwójką
kolejna nauczycielka, pani
dookoła świata
Hłasko, opuszcza majątek,
12.00 "Ich pięcioro
Barbara wyjeżdża z Emilką i
-seńal prod. USA
Tomaszkiem do Kalińca.
Przed rozpoczęciem nauki BogumH zostaje w Serbinow college'u Bailey I Will po- wie sam. Nawiązuje towarzystanawiają przeżyć przygo·
skie kontakty z panem Woy·
dę. Wybierają się na wspanarowskim, poznaje jego
nialą wyprawę do Meksyku.
uroczą córkę. Piękna KsaW San Francisco pojawia wunia darzy BogumHa uczusię Griffin. Julia jest zasko·
ciem i namawia go, aby rozczona niespodziewaną wizy- szedł się z żoną, twierdząc,
tą swego byłego chlopaka.
że Barbara go nie kocha.
.Cla11dia wraca z wakacji w 16.00 Panorama
dq~~onałym humorze. Oka·
16.10 Złotopolscy
~\:ljB: się, że jest zakochana.
-telenowela TVP
12.45 Arka Noego
17.05 Europejczycy
13.10 li Mazurska Biesiada 17.30 Program
Kabaretowa,
lokalny
czyli gdzie jest
1821 Pogoda
wielki mistrz
18.30 Panorama
14.10 Miami Sands
18.50 Dwójkomania
• seńal prod. USA
1a55 Va banque
Joey. zgadza się porozma·teleturniej
ł'liać . z ojcem. Pedro próbu·
19.25 Złotopolscy
il). odzyskać miłość syna.
-telenowela TVP
W końcu Joey postanawia 19.55 Śpiewające
wspan,ialomyślnie mu wyba·
fortepiany
czyć. Laura domaga się
21.00 Zmiennicy

7.20 Studio urody
7.30 Złotopolscy
·telenowela TVP
8.00 Progra111 lokalny
8.30 Ulica Sezamkowa
9.00 Rodzina

1
TVP8

zapałem szlifują

z
ukochane
standardy jazzowe. Jacek
725 .Noddy
szybko do nich dołącza.
·serial animowany
Jego umiejętności w grze
7.!)5 Ela-encyklopedia
na banjo budzą bowiem
lata dla dzieci
uznanie reszty instrumen8.05 Ajajestem
talistów. Niestety, uprawia·
8.30 Wiadomości
nie .niedozwolonej" muzyki
8.42 Pogoda
nie obywa sie bez smut8.!15 Szkoła na fali
nych konsekwencji. Młodzi
• seńal prod. USA
wykonawcy co chwila tracą
9.10 Przewodnik
pracę, padają ofiarami nieWłóczykija
ustannych szykan i prze9.30 Program dla dzieci
śladowań ...
9.45 Inny świat
14.30 Klan
·seńalprod. USA
-lelenowela 1VP
10.10 Studio sport
15.00 Wiadomości
11.!łO Telezakupy
15.10 Klan
12.00 Wiadomości
·telenowela TVP
1?10 Agrobiznes
16.00 Rynek
12.30
Wokół toru
rr · ·")" ...
16.20 Euroexpress
· magazny żużlowy
16.30 Moda
1255 Kino letnie:
na sukces
Był jazz
·dramat prod. polskiej
• seńal prod. USA
Akcja toczy się w pierwszej Stephanie jest zaskoczona,
kiedy Jack potwierdza, że
połowie lat pięćdziesiątych.
Do Łodzi przyjeżdża z Po· Sally jest w ciąży. Eryk ża·
znania Jacek Karpiński. Za· luje, że nie jest ojcem Brid·
trzymuje się w domu Witka. get. Sheila ostrzega Mike'a,
któty wspólnie z kolegami żeby nie wchodził jej w drogfa w zespole muzycznym. gę. Stephanie postanawia
Na co dzień orkiestra wyko- rozstać się z Jackiem.
nuje .słuszny" repertuar. 17.00 Teleexpress

7J1J Plebania
·serial1VP
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bieta 15.30 Wiadomości kuriera 15.35 Rozmowa dnia
15.50 Wojenny dni War·
szawy 16.00 Powiaty 16.20
Mój pies i inne zwierzaki
16.30 Dziewczyna i chło
pak • serial dla młodych
widzów 17.15 Gość WOT
17.30 Kurier 18.00 Telewi·
zyjny Kurier Warszawski
18.20 Na stołecznej estradzie 19.00 Rzeka Menam
20.30 Telekurier 21.00 Zupełnie niewiarygod~e 21.30
Telewizyjny Kurier War·
szawski 21.45Lato z reporta·
żem 22.00 To jest temat
22.15 Rozmowa dnia 22.35
Odkryj nowy świat 23.00
Jazz nocą O.OO Zakończa·
nie programu

bezlęku14.00Tajemniczako

8.00 Telewizyjny Numer Warszawski 8.05 20 lat później
8.25 5 minut o.„ 8.30 Za
wszelką cenę 9.30 Parker
Lewis nigdy nie przegrywa
10.00 W labiryncie 10.30
Spotkania z taaaką rybą
10.45 Europa w zagrodzie
11.15 Detektyw z Hotelu
.Palace' 12.00 Zaproszenie
12.20 Życiorysy z refrenem
12.45 ZUS radzi 13.00 Wiei·
kie jeziora 13.30 Psychiatria

miewający świat zwierząt

7.00 Mały Miś 7.30 Zdu·

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

Łódź
7.00 Maty miś 7.30 Zdumiewający -świat zwierząt - serial
dla młodych widzów 8.1 O
Ssaki, ptaki i inne zwierzaki
8.30 Za wszelką cenę · serial fabularny 9.30 Parker Le·
wis nigdy nie przegrywa
10.00 W labiryncie - serial
fabularny prod. polskiej 10.30
Spotkania z taaaką rybą •
poradnik wędkarski 10.45
Europa w zagrodzie 11.15
Detektyw z hotelu .Palace
12.00 Zaproszenie - prezen·
tacja ciekawych zakątków naszego kraju 12.20 Życiorysy
z refrenem 12.45 ZUS radzi
13.00 Wielkie jeziora 13.30
Psychiatria bez lęku i wstydu 14.00 Tajemnicza kobie·
ta 15.55 Depozyt wiary 16.30
Dziewczyna i chłopak • seńal fabularny dla dzieci 17.15
Reportaż 17.30 Telewizyjne
podróże 18.00 ŁWD 18.20
W poszukiwaniu zaginionych
skarbów 18.45 Encyklopedia
sportu 19.00 Kino wieczorne
20.30 Telekurier 21.00 Opera 21.30 Łódzkie Wiadomości Dnia 22.00 To jest temat
22.15 Rozmowa dnia 22.35
Odkryj nowy świat· program
poświęcony prganizacjom po·
zarządowym 23.00 Jazz nocą
• program muzyczny 23.50
Program na jutro

TV

Kino letnie - „ Był jazz" - film fabularny prod. polskiej, reż. Feliks
Falk, wyk. Bożena Adamek, Michał Bajor, Andrzej Garbarczyk i inni.
Emisja: poniedziałek, 30 lipca, TVP 1, godz. 12.55.

9.00 Titanic - odpowiedzi z
głębin 9.55 Przetrwanie:
Ogień 10.50 Poszukiwacze
Wiadomości
przygód 11.45 Łowca kro2325 Sportowy flesz
kodyli: Powrót do natury 12.40
23.30 Zachodni
Stigmata 13.30 Grzech 14.25
szlak
Poszukiwacze cudów 15.15
·film fab. prod. USA
125 Zakończenie
Wysypisko: Pojazdy tere·
nowe 16.1 O Łodzie marzeń
programu
16.35 Zielona wioska 17.05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Podróżnicy w
-seńallVP
czasie: Rosyjskie amazonki
Ty1ułowa .prasa szczegół·
18.00 Jurassica: Madaganej troski" to tygodnik, któskar oraz rogate stada
ry masowo wykupują ludzie
19.00 Nosorożec i spółka:
prezesa Kluska. W paczGorąco i zimno 20.00 Świat
kach z gazetami ukrywają
według Anny Walker: Bor·
narkotyki I wysyłają do Niemiec, do prezesa Gon- neo 20.30 Niebezpieczne
schorka. Z radości, że ko· kontakty 21.00 Samotna 'pia·
lejna dostawa dotarła na neta: Hawaje 22.00 Komiejsce, Klusek spędza smiczna gra 23.00 We wnę
wieczór z prostytutką Ma· trzu stacji kosmicznej O.OO
Wielkie bitwy: Bitwa na rówriolą. Zostaje przez nią kompletnie okradziony i nie ma ninie 0.30 Wojenne miesią
czym zapłacić Kasi za kurs. ce 1.00 Historia lotnictwa
Kasia wozi młode małżeń· 3.00 Zakończenie programu
siwo, które musi pilnie zro·
..........,...,..
bić zakupy, by wykorzystać
/111i1J1'ł'UT
kredyt dla młodych mal·
--. . _.*żeństw. W sklepach nie ma
8.30 Wyścigi serii cart:
jednak ani pralek, ani lodóZawody w Chicago 9.30
wek czy odkurzaczy, zdeSuperbike: Dziewiąta runda
sperowani małżonkowie ku·
mistrzostw świata 10.30
pują więc komplet do kawy
Supersport: Ósma runda
na pięćdziesiąt osób.
mistrzostw świata 11.30 Wy21.55 Dwójkomania
ścigi samochodowe 12.30
22.00 Panorama
Trial 13.30 Tenis 15.30 Pły
22.20 Sport
wanie 16.30 Sidecar 17.30
-telegram
Piłka nożna 19.00 Magazyn
22.Il Pogoda
Watts 20.00 Piłka nożna
22.35 Świat bez fikcji
22.00 Sidecar: Siódma run· film dokumentalny
da mistrzostw świata 23.00
2325 Wieczór
Wiadomości 23.15 Piłka
zJaglelsklm
nożna: Mistrzostwa Europy
0.10 Magazyn Ekspresu
do lat 18 0.45 Magazyn
Reporterów
Watts 1.15 Wiadomości
1.05 Zakończenie
1.30 Zakończenie programu
programu

21.15 Teatr TV
·Festiwal Gwiazd
Teatru TV
22.20 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
22.55 Monitor

-seńallVP

niż życie

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
+Pogod.a
20.10 Stawkawiększa

-seńallVP

17.20 GośćJedynki
17.35 Zdarzyło
się jutro
• seńal prod. USA
Marissa postanawia się rozprawić ze znajomym rape·
rem. Muzyk porzucił jej ko·
leżankę wraz z dzieckiem.
Gary dowiaduje się, że ktoś
będzie próbował zabić rapera. Próbuje zapobiec tragedii.
1825 Lokatorzy

30 lipca 2001 r.

13.30 Arc~iwum XX wieku
· magazyn historyczny
14.00 Za wodospadem
·film obyczajowy
15.45 Pójdę za tobą

uczuciowych między architektem i jego żoną.
Powtarzające się epizody
kilku podróży po Europie, za
każdym razem kończących
się inaczej.
14.35 Piątywymiar
·serial s-f prod. USA
15.30 Informacje
15.45 Prognoza pogody
15.50 Gliniarz z dżungli
-serial sensacyjny
16.45 Rycerz nocy
·serial prod. USA
17.35 Potyczki Amy
·serial prod. USA
18.30 Informacje
18.55 Hoop Sport Magazyn
19.00 Podryw kontrolowany
·program roZI'jWkowy
19.30 Rodzina zastępcza
·serial obyczajowy

związków

k
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20.00 Rozbij bank
·gra-zabawa
21.00 13 posterunek
·polski serial komediowy
21.30 Losowanie LOiTO
21.40 Zabójcza intryga
·dramat kryminalny USA
Jackie Daniels zafascynowana nowym kochankiem
Thoasem proponuje mu
układ, ona zbije jego niekochaną żonę, w zamian on
zrobi to samo z jej mężem.
2325 Eros Ramazottl
·relacja zkoncertu
0.35 Opowieści z krypty
1.05 Playboy
2.05 Dwoje na drodze
-film prod.
Wielka Błytaria
4.50 Pożegnanie
z widzami

___

t

j

. J,i9 .:

Adrian J. był szczęśliwym człowie
kiem - udana żona, dobra praca, ładne
mieszkanie, a i zdrowie dopisywało.
Niestety, w tej generalnie dobrej sytuacji były pewne zadry. Oto robota była
świetna, ale ze starej spółki wciąż nie
mógł pan J. wyciągnąć swoich pienię
dzy, bo wspólnik nie kwapił się ze zwrotem znacznej sumy. Wprawdzie pan J.
miał notarialne potwierdzenie udzielenia pożyczki, ale mógł je sobie w
buty wsadzić - no, chyba że chciał się
procesować i sądzić latami. Wiedząc,
że Temida nierychliwa, a wpłata na
sprawę musi być znaczna, nierzetelny
wspólnik, Konrad F„ nie spieszył się
ze zwrotem pieniędzy. Poza tym obaj
panowie się lubili, a tylko ta kasa leża
ła między nimi jak przepaść. Mieszkanie było ładne, ale małe - i gdyby
pan F. oddał dług, można byłoby myśleć o budowie domu.
Ostatnim, ale dotkliwym problemem dla Adriana J., była jego własna
siostra. O ile pan J. był przystojnym
mężczyzną, o tyle panna Patrycja J.
była, delikatnie rzecz ujmując, mało
urodziwa. W dodatku marudziła, narzekała i czepiała się, wykazując narowy starej panny, choć ledwie przekroła kupić

i

a

Złoty

•

j

we 18.05 Lot Nawigatora film fantastyczny 20.00
Amazonki · reality '&li§!<
20.55 Gorączka w mieŚ~E(.,;.
film sensacyjny prod:ust1
21.50 F/X 2 · serial senSftcyjny prod. CanadaiUSĄ
22.45 Drogówka • magazyn
policyjny o charakterze do,
kumentalnym rejestrujący codzienność policjantów pra-cu·
jących w drogówce 23.1 S
Wirtualna żądza - thriller 1.~
Pogotowie górskie - serial ai<·
cji, reż. Ron Booth, wyk'."Ja.
mes Bralin, Cameron Bancroft i inni 2.05 Muzyczny VIP
2.40 Zakończenie progr~mu

upozorował jej zabójstwo.
23.25 Na tropie zbrodt1ł1 •
serial sensacyjny 0.25 'Sp~
dający anioł - film obyczajowy. Irina Storia i Michael
Rossi zamierzają się' +Jt'.l·
brać. Dlatego łrna cfice
przedstawić narzeczonego
swemu ojcu Florianowi. Początkowo przyszły teść i zięć
przypadają sobie do gusfu,
niestety wkrótce Michael
zaczyna orientowć się, że
Florian jest człowiekiem starannie ukrywającym sWct}ą
przeszłość. 2.00 Big Bro!tief
nocą - program rozrywkowy
do rana
·

dok. na str. 9

dla kobiety interesu. Siostra nie chciar sobie mieszkania twierdząc,
że dobrze jej się mieszka w mieszka~
niu po rodzicach wraz z bratem i jego
żoną. Co dziwne, panie rzeczywiście
się lubiły, natomiast Adrian miał s"i6stry powyżej uszu.
Wpadł zatem na pewien pomysł.
Spotkał się z Konradem F. i zaproponował mu ożenek z siostrą. Za to-.).5~
stanie mµ anulowany dług. Konrad F.
stwierdził, że może spróbować. Po
miesiącu był zaręczony z Patrycją,
ustalono datę ślubu. W przeddzień ceremonii Adrian dał Konradowi .r><l"
twierdzenie udzielenia pożyczki jako
prezent ślubny, a Konrad skwapli'it>re
je podarł. I.. nie przyszedł na ślub uznając, że swoją sprawę załatwił, a żenM
się jednak z taką koszmarną ma..Ucht
nie będzie.
•
Adrian J. nie popuścił ta~~~
go afrontu. Dzięki prawnikowi wy\viedział się, że może zawsze dostać o.PP i~,
umowy, a ważne jest jedynie notiipą.lc
ne załatwienie zwrócenia długu. I oczy.~
wiście poinformował o tym nieuc.zf<i-.
we go kumpla.
• „~

czyła trzydziestkę, .a to dziś żaden "".iek
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21.50 Gumitycy
-program satyryczny
22.00 Wydarzenia,
Sport,
Pogoda
22.30 Szeryf
wszędzie
·serial sensacyjny USA
·film muzyczny
23.15 Leo i Beo
17.20 Leo I Beo
· komedia prod. włoskiej,
• komedia prod. włoskiej,
reż. Rossella lzzo,
reż. Rossella lzzo,
I•
wyk. Marco Columbro,
wyk. Marco Columbro,
Ogińskiego
Sabrina Fezilfi
Sabrina Fezilli
11.15 Gumitycy
prod. USA 16.15 Sekrety·
1.00 Szeryf
19.00 Dotyk anioła
11.30 Dziwny,
film obyczajowy prod. USA
·
seńal
sensacyjny
·serial
obyczajowy
wspaniały świat
18.00 Agent (powtórki) 19.00
prod. USA, reż. Jeff Reiner,
19.55 Jak się robi?
• serial dokumeOOllny
TVN Fakty 19.20 Sport
wyk. Jeff Fahey.
-reportaż
12.30 Buster Keaton,
7.00 Telesklep 8.00 Punky 19.25 Pogoda 19.30 Miss
NmcyHcmer
20.00 Wybrańcy
artysta
Brewster 8.25 Hutch Mio· Polonia 2001 20.00 Zbrod1.50
Zakończenie
bogów
niepowtarzalny
dowe Serca 8.45 Królewna nicze zamiary • film sen·film obyczajowy
·film dokumentalny
_ _ __.programu
_ _ _ _ ____
Loczek • serial dla sacyjny 21.45 Zabij mnie
0
dzieci 9.10 Kosmiczne woj· jeszcze raz · film sensa\
,,
ny - serial animowany dla cyjny prod. USA. Jack
r::aar:
TV POLONIA
dzieci 9.35 Świat Bobby'ego Andrews kiedyś był dosko~mt
serial dla dzieci 1O.OO Żona nałym policjantem. Nieste7.00 Echa 7.30 Polonica 8.30 7.00 Teledyski 8.00 OdjazWiadomości 8.45 Wakacje
dowe kreskówki - blok kre- 8.00 Legenda • film wojen· modna • komedia prod. ty po śmieri ukochanej
z Ziarnem 9.1 O Dzieci Euro- skówek dla dzieci 10.40 Ro· ny; reż. Sylwester Chęciń 'l!SA 12.00 Windsurfing 12.30 żony załamał się i zaczął
py 9.35 Mapeciątka 10.00 dzina Potwornickich 11.05 ski, obsada: Małgorzata Po- Przygody supermana - se- pić. Pewengo dnia piąkna
Klan 11.15 Mini wykłady o Potwór z bagien 11.30 W tocka. Nikolaj Burłajew 9.25 rial przygodowy 13.20 VIVA Fay, kobieta łudząco pomaxi sprawach 11.30 Go- poszukiwaniu dziewiczej przy- Dokument: Louise Brooks: Polska! - program muzycz· dobna do jego zrnartej żony,
dzina pąsowej róży 12.50 Na rody 12.25
Ukryta kamera W poszukiwaniu Lulu 10.30 ny 15.20 Asy wywiadu - seńal wynajmuje Jacka, by ten
Julia i Julia - thriller prod.
polską nutę 13.10 Skarbiec
12.50 Pogoda dla bogaczy
włoskiej 12.05 Jesteś już
13.40 Podróże kulinarne
13.40 Quincy • serial kryku · program rozrywkowy
mężczyzną - komediodra14.05 Siedem życzeń 15.05
minalny 14.30 Gra w prze14.00 Rok z życia lisa mat 13.40 Sędzia z TeksaKaplice i kapliczki 15.35 Polboje 15.00 Naczelne - dofilm dokumentalny 14.30
su ·western prod. USA 15.40
ska w ogniu 16.00 Tam gdzie
kumen! przyrodniczy 15.55 Dokument:
Stulecie. czar- 6.00 Droga do Avonlea - Mały buntownik · dramat
jesteśmy 16.30 Ich .pierw·
Kobieta olbrzym • komedia nego kina 16.35 Oliver Twist serial familijny 7.00 V Max kostiumowy. Kpt. Cay z
sze miłości 17 .OO Teleex·
prod. USA 17.25 Beatie Bow - film obyczajowy 18.20 Mi· · magazyn mótoryzacyjny wojsk południa wzięty do
press 17.20 Wyścig kolar- film przyrodniczy 19.00 łosna serenada - komedia 7.30 Sławne ulice - seńal do· niewoli zostaje skazany
ski Dookola Mazowsza 17.50
Koncert Glorii Estefan 20.00 20.00 Hotel New Hampshi- kumentalny 8.30 Wilkołaczek jako szpieg. Jego córeczświatowy Sejmik Działaczy
Polonijnych 18.00 Zapro- Odgłosy Nowego Jorku · re - film obyczajowy 21.45 • serial animowany dla dzie- ka Virgie dociera do saszenie 18.15Zmiennicy19.15 komedia prod. USA 21.35 Dokument: Kino europej- ci 9.00 Droga do Avonlea - mego Lincolna błagając o
Dobranocka 19.30 Wiado· Dramat Richarda Becka - skie: Stracona szansa 22.45 serial familijny 1O.OO Przy- sprawiedliwy proces. 15.50
film obyczajowy 23.20 Ob· Mój mężczyzna - dramat gody Rin Tin Tina • western Droga do sławy - serial
mości 19.55 Piknik Country 22.00 Panorama 22.20 sesja - film erotyczny prod. prod. francuskiej 0.25 Po- przygodowy 11.00 F/X 2 · obyczajowy 16.50 Różowa
Sport-telegram 22.30 Na USA 0.55 Quincy · serial wrót żolnierza - film obycza- serial sensacyjny 12.00 Da- pantera - serial animowawielkiej scenie 23.20 Tryp- kryminalny 1.45 Beatie Bow jowy prod. ukraińskiej 2.05 wni wojownicy - seńal doku· ny 17.15 Jak Pan może,
tyk 23.40 Reportaż O.OO · film przygodowy 3.1 O Dra- Zmysłowa intryga - film ero- mentalny 12.30 Hotel - se- Panie doktorze • serial koZaproszenie 0.15 Zmienni- mat Richarda Becka 4.40 tyczny 3.40 Zakończenie rial 13.00 V Max • magazyn mediowy 17.45 Dziennik
motoryzacyjny 13.30 A ku 17 .58 Informacje sporto·
programu
cy 1.15 Powtórki programów Teleshopping
7.00 Telesklep
8.00 Powrót
Dogtanlana
- seńal anlmowarrt
9.00 Cudowne lata
· seńal obyczajowy
9.30 Dotyk anioła
• seńal obyczajowy
10.30 Humory
Waldemara

~

r.·;@)

6.00 Disco Relax
7.00 Macie co chcecie
7.30 W drodze
·magazyn redakcji
programów katolickiąi
8.00 Tom I Jeny
. seńal animowany
8.30 Faceci w czeml
·serial animowany
9.00 Tajemniczy rycerze
·serial fantastyczny
9.30 Power Rangers •
- seńal dla mlodzieży
9.55 Disco Polo Live
10.45 Norwood
• film prod. USA
12.35 Dwoje na drodze
- film prod.
Wielka BlytariialUSA
Klasyczna komedia romantyczna o luźnej konstrukcji,
kronika 12 lat burzliwych

Cf !,@@~ii'
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Spotkanie z gangsterami
na terenie szpitalnym miało dramatyczny przebieg i
dla nowego dyrektora za·
kończyło się fatalnie . Na
szczęście Bruno odzyskuje w końcu świadomość, ale
po postrzale ma niespraw·
ną rękę. Szansę na wyzdrowienie może mu dać kosztowna operacja w USA.
Jednak Waliccy ledwie wykaraskali się z kłopotów
finansowych , spowodowanych niefortunnym pobytem
Elżb i ety w .sanatorium" w
Bieszczadach. Bruno i jego

~._--~~
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Venucci pragnie uwiecznić
wszystko na kliszy.
14.00 30 toni • lista, lista
· lista przebojów
14.30 Familiada ·teleturniej
15.00 Złotopolscy
-telenowela
15.30 Gorące rytmy
Jose Torresa
16.30 Na dobre i na złe
-seriallVP

-serial prod. USA.
reż. Dary! Duke,
W)A<. Rk:ład Clanber1ain,
RadeW<'fd,
Jean SinYnons
21.45 Magazyn
motoryzacyjny MOC
22.15 Sportowa niedziela

który dochodzi do wniosku,
że teraz już na zawsze utra·
cit ukochaną. Aim,e na próżno usiluje go pocieszyć.
Nie mogąc ocalić wlasne·
go szczęścia, inżynier po·
stanawia pomóc przynajmniej małemu Pedro. Również Chiquinha robi ze swej
strony co może, by uratować chłopca. Prosi o pomoc męża .
11.20 Kobieta na plaży
12.00 Anioł Pański
12.20 Wiadomości
12.35 Studio sport
·fina! turnieju tenisowego
16.05 Wygraj z Kuroniem
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
18.35 śmiechu warte
19.00 Wieczorynka:
Przygody"
Myszki Miki
i Kaczora Donalda
19.30 Wiadomości
19.52 Sport+ Pogoda
20.05 Ptaki ciernistych

Niedziela
7.00 Proszę o odpowiedź
7.15 Za czy przeciw
8.00 Czarodziejski
peryskop
•przyrodniczy serial
prod. angielskiej
·potłukłoby

8.ll Gdyby niebo upadło
skowronków

mnóstwo
8.55 Emllkaze Srebrnego
Nowiu ·serial .
prod. kanadyjskiej
Jack postanawia założyć w
Srebrnym Nowiu farmę hodowlaną srebrnych lisów.
Namawia do tego przedsię·
WZięcia również Jimmy' ego,
ale ten nie jest zachwyco·
ny propozycją. Będąca w
ciąay Laura odbywa ostrą
rozmowę z Margaux Lavoix. Pod wpływem wzburzenia ulega wypadkowi i traci
dziecko. Tymczasem Jimmy,
nie akceptując pomysłu Jac·
ka, .potajemnie wypuszcza
lisy· na. wolność.
9.91 Lista przebojów
10.21> Życiejakmia.Yka
•lełeoo.vela
prod. brazylijskiej
Lekarz wezwany do omdlałej Chiquinhi potwierdza jej
przypuszczenia na temat
ta dociera
niebawem do Joao Balisty,
ciąty. Wiadomość

8
niesłyszących:

7.00 Flfmdla
Kocham Lucy
·serial prod. USA
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Łódź· nowa
ziemia obiecana
10.00 Klub podróżnika
10.30 Azyl na Wyspach
Riukiu ·film dok.
prod. japa\skiej
11.30 Podróże kuffnarne
Roberta Makłowicza
12.llO Aftykamolch
·seriałprod.

marzeń

v.!askoilemieckiej
Turystyczny biznes zalożo·
ny przez Alexa na rodzin·
nej farmie, kręci się mimo
problemów. Nadal licznie
zjeżdżają goście zwabieni
pięknem dzikiej afrykańskiej
przyrody. Nie obywa się
jednak bez coraz to nowych
kłopotów, którym bohaterowie dzielnie stawiają czo·
Io. Gdy Alex obwozi samochodem po okolicy turystów z Wioch, dochodzi do
tragicznego zdarzenia. Zachwycona wspaniałymi widokami i dzikimi zwierzęta
mi dwudziestoletnia Chiara

l

29 lipca 2001 r.

22.35 Wirus
·film fab. prod. polskiej,
reż. Jan Kidawa • Bloński,
wyk. Cezary Pazura,
Paulina Mynarska,
Jan Englert
W sieci komputerowej pewnego szpitala pojawia się
wirus, który wywołuje spo·
ro zamieszania. Jego twórca zapowiada w najbliższym
czasie .zakażenie" innych,
kluczowych dla życia kraju
instytucji, w tym warszawskiej giełdy. Tajemniczy szaleniec rzeczywiście zaraża
krajowy system bankowy,
paraliżuje system sterowania pociągów i samolotów.
Podejrzenia padają na trzydziestoletniego Michała, informatycznego geniusza i
właściciela malej firmy komputerowej. Czy zagubiony,
nieszczęśliwy w życiu osodojest niewinny?
Michał zdoła

wieść, że

bistym

wspaniałych

0.10 Trójka· trzech
0.35 Zakończenie

rodzina nie wierzą. że uda
im się zebrać tyle pieniędzy.
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.22 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
19.00 Magazyn
pUkarski GOL
20.00 Fama2001:
•·
W bramie na Famie
·kochaj mnie
• koncert kabaretowy
21.05 Kruk
·serial prod. USA
Morderca Top Dollar planuje ucieczkę z więzienia.
Zamierza doprowadzić do
sytuacji, w której zostanie
zamordowany przez Kruka.
Ginąc w ten sposób może
sobie zapewnić nieśmiertel
ność. Dochodzi do konfronta cj i.
21.SO Dwójkomanla
22.00 Panorama
22.20 Sport
-telegram
'l1Z7 Prognoza pogody
22.35 Fama 2001
·finał wlenczy Famę
·koncert laureatów
23.20 Studio sport
1.20 Zakończenie
programu

Łódź

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

8

7.00 Odkrywcy niewiarygod- 7.00 Odkrywcy niewiarygodnych tajemnic • serial do- nych tajemnic • serial animkumentalny 7.30 Bajki Hek- wany dla dzieci 7.30 Bajki
tora 8.00 Dom, poduchy i Hektora • film animowany
kaczuchy 9.00 Klasztory dla dzieci 8.00 Wierzę, wąt
polskie 9.30 Czterej pan· pi~,. szukam 8.25 Są ta~ie
cerni i pies • seńal fabular- m1e1sca 8.45 Telenowiny
ny prod. polskiej 10.25 SW
9.00 Klasztory polskie 9.30
'd k
e- Czterej pancerni i pies 10.25
aI 11 .20 KaIei os op re· ,
.
·
fi
Złota ósemka - serial tabu·
g1ona 1ny • mągazyn 1lmolamy 11.20 Kalejdoskop rewy 11.30 Film dokumen· gionalny 11.30 Czarodziejtalny 12.35 Ssaki, ptaki i ki • serial 12.30 Mój pies i
inne zwierzaki 13.00 Kawia- inne zwierzaki - magazyn dla
renka trójki - powtórzenie posiadaczy i miłośników
14.00 Depozyt wiary 14.30 zwierząt 12..40 Tele Motor
Zwierzęta z bliska • serial
sport 13.00 Msza Święta
przyrodnicy prod. amery· 14.00 Z archiwum kuriera
14.10 Podróże z WOT 14.30
kańskiej 15.25 Gościniec
15.55 Bank nie z tej ziemi Zwierzęta z bliska 15.25
16.50 Teleturniej - hallo Gościniec - magazyn 15.55
Bank nie z tej ziemi • seńal ·
krzyżówka 17.15 Koncert
Kielce 18.00 Łódzkie Wia· fabularny 16.50 Teleturniej
• hallo krzyżówka 17.15 Kondomości Dnia 18.10 Wiadocert Kielce fina! 18.00 Kumości sportowe 18.30 Kino
rier 18.10 Kościół i świat
wieczorne: Z biegiem lat, z
18.20 Kalejdoskop regionalbiegiem dni 19.30 Wolna
ny 18.30 Z biegiem lat z
sobota • komedia reali·
biegiem dni • serial fab.
styczna 20.10 Tenis 21.00 19.30 Wolna sobota
- film
Dom, poduchy i kaczory • fabularny 20.10. Tenis 21.00
powtórzenie 22.00 Kino Kościół i świat 21.1 O Podmocne: Child Stealer - film róże z WOT 21.30 Wiadodla dorosłych 23.30 42 dni mości Kuriera 21.35 Sport w
borów tucholskich O.OO La- WOT 22.00 Skradzione dziebirynty kultury 0.20 Pro- ci 23.30 42 dni borów tugram na jutro
cholskich 0.20 Zakończenie

TV

„Ptaki ciernistych krzewów" - ser.ial prod. USA - reż. Dary! Duke,
wyk. Richard Chamberlain, Rachel Ward (na zdjęciu) i inni. Emisja:
niedziela, 29 lipca, TVP 1, godz. 20. 05.

-

~
9.00 Mistrzowie kamuflażu
10.00 TBA 10.50 Na ratu·
nek ogrodom: Ogródki przy·
domowe 11.15 Wyczarowane z drewna : W ogrodzie
11.45 Dzikie i szalone 12.40
ŚWiadomcść katastrofy 13.30
Przetrwanie: Ogień 14.25
Transplantacja 15.15 Siłow
nia 16.10 Poszukiwacze przygód 17.05 Wysypisko : Pojazdy terenowe 18.00 Niesamowite maszyny: Napęd
pojazdów powietrznych 19.00
Łowca krokodyli: Powrót do
natury 20.00 Titanic - odpowiedzi z głębin 21.00 Stigmata 22.00 H iszpańska in·
kwizycja 23.00 Poszukiwacze cudów 0:00 Obcy wylą·
dowali 2.00 Przetrwanie 3.00
Zakończenie programu

,,.* ...*. .

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

.ll!llli/$PQI!!
8.30 Pływanie: Mistrzostwa
świata : Skoki do wody 10.30
Kolarstwo górskie: Zawody
pucharu świata 11.00 Pły
wanie: Konkurencje pływac·
kie 13.00 Superbike 14.00
Supersport 15.00 Kolarstwo:
Dwudziesty etap 18.00 Wiadomości 18.15 Pływanie :
Mistrzostwa świata 19.00
Superbike: Ósma runda mi·
strzostw świata 19.45 Judo:
Mistrzostwa świata 21.00
Formula Nascar: Zawody z
cyklu Winston Cup Series
22.00 Wyścigi serii cart:
Zawody w Chicago O.OO
Wiadomości 0.10 Tenis 1.15
1.30 Zakończe
nie programu
Wiadomości

'
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6.00 Disco Polo Live
dolarów złożony w duńskim 20.00 Pierwszy mlllon
7.00 Telesklep 8.00 Punky
7.QO Macie co chcecie
banku przez Międzynarodo
·film prod. polskiej
Eksperci WHO opracowali zestaw 10 przykazań,
Brewster - serial komedio7.30 Jesteśmy
wy Fundusz Walutowy.
21.15 LETNEKINOUPTONA:
wy 8.25 Hutch Miodowe Ser- których przestrzeganie ma zmniejszać groźbę zacho·magazyn redakcji
13.50 Podwójna akcja
Świat Wayne'a 2
ca - serial animowany dla rowania na cukrzycę. Oto one.
programów religijnych
-serial fantasy
·film prod. USA
I. Nie dopuść do otyłości. Stawaj często na wadze i
14..40 Zakręcony. serial kom. Wayne porzuca kablówkę i dzieci 8.45 Królewna Zloty
8.00 TomlJeny
pilnuj, żeby liczba kilogramów nie przekraczała liczby
•serial arimowany
15.10 Reportaż
wspierany przez Gartha Loczek • serial animowany
centymetrów powyżej I metra Twojego wzrostu.
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