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Trzej siedemnastolatkowie z Ło
wicza trafili do aresztu tymczasowego na trzy miesiące po tym, jak
w ostatni czwartek, 2 sierpnia
w godzinach wieczornych w lasku
miejskim dotkliwie pobili i chcieli
powiesić swojego młodszego kolegę. Powodem były finansowe
rozliczenia młodzieńców i rzekomo nie oddane pieniądze przez poszkodowanego. Policja próbuje
ustalić, o jaką kwotę chodziło.
Nieletni Piotr O. szedł sam, w piątek,
2 sierpnia około godziny 18.00, ulicą Łę
czycką w Łowiczu (osiedle Górki). Podjechał do niego samochód osobowy marki
Fiat 125p, z którego wyskoczył 17-letni
Mariusz M. i po krótkiej rozmowie na
chodniku wciągnął siłą Piotra O. do wnę
trza samochodu. W środku samochodu
było jeszcze dwóch siedemnastolatków:
Michał K. i Ernest T. Wszyscy czterej
młodzi mężczyźni znali się od dawna
i z wstępnych ustaleń policyjnych wynika, że pożyczali sobie nawzajem pienią
dze. Najpierw Fiat podjechał do kamienicy przy ulicy Mickiewicza przy Szkole
Podstawowej Nr 2, będącej w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
skąd młodzi ludzie wzięli sznur. Potem
wszyscy pojechali w stronę lasku miejskiego. Na miejscu Piotr O. został po-

nownie przy użyciu siły wyciągnięty
z samochodu i zaciągnięty wgłąb lasu. Tam
był dotkliwie bity po całym ciele. W ten
sposób trzej siedemnastolatkowie próbowali mu „przypomnieć", że pożyczył od
nich pieniądze i powinien je jak najszybciej przynieść i oddać ze znaczną nawiąz
ką. W pewnym momencie na szyi Piotra
O. pojawiła się pętla ze sznura i została
wypowiedziana groźba powieszenia go.
Siedemnastolatkowie próbowali zaciągnąć
pętlę na szyi Piotra O. i zarzucić ją na
drzewo. Wtedy ten obiecał, że przynie,sie pieniądze już następnego dnia.
Po fYch wydarzeniach, które trwały
kilkadziesiąt minut wszyscy czterej mło Zielona grupa - łowicka ruszy/a spod katedry żegnana przez tłumy mieszkańców miasta
dzi ludzie wrócili samochodem do Łowi
cza. Piotr O. został wypuszczony, żeby
mógł ,,załatwić" i przynieść pieniądze.
O całej sprawie dowiedziała się łowic
ka policja. Ze względu na fakt, że śledz
two jest jeszcze w tokU, nie zostało ujawnione, w jaki sposób) od kogo. Fakty
jednak są takie, że następnego dnia w goMłodzi ludzie, uczestnicy VI łowickiej młodzieżowej pielgrzymki na Jasną Górę,
dzinach porannych wszyscy trzej siedemsą już coraz bliżej Częstochowy. Podesłali nam fotografie z trasy.
nastolatkowie zostali zatrzymani i łowic
ka Prokuratura Rejonowa przedstawiła im
d poniedziałku przeszli już blisko 80 bickich z Małszyc. Na pielgrzymkę bar- py, nad ich bagażami czuwali już kierowzarzuty w związku z popełnieniem czykilometrów. Na dzisiaj, tj. czwartek dzo chciał iść, nawet.sam, najstarszy, 13- cy ciężarówek. Nie po raz pierwszy żde
nu karalnego z art. 13 §1 KK w związku 9 sierpnia, mają zaplanowany do przej- letni Błażej. Ponieważ jego
mama - Elż cydował się wozić bagaże pielgrzymów
z art. 282 KK i z art. 157 § l KK w związ ścia 29-kilometrowy odcinek drogi
z miej- bieta dostała w czasie trwania pielgrzym- Andrzej Frejsztat - prowadzący na wła
ku z art. 11 §2 KK.
scowości Małecz, przez Ujazd, Olszo- ki urlop, postanowiła iść na pielgrzymkę sny rachunek działalność przewoźniczą
dok. na str. 3 wą, Remiszewice do dwóch
miejsc nocle- wraz z synem. Zdecydował się też iść w podwarszawskich Łomiankach. Jadę kir
gu - Biskupiej Woli i Czarnocina.
z nimi młodszy o rok od Błażeja brat Da- lejny raz, wiozę bagaże gn.tpiefiloletowej ze
Nowy Łowiczanin obserwował piel- wid. Pielgrzymów postanowiła odprowa- Skierniewic - mówi - Pierwszy raz pojechagrzymkę w poniedziałek 6 sierpnia rano, dzić do Makowa 7-letnia Ilonka pod opie- łem dlatego, że mnie poproszono, grupa ta
kiedy pielgrzymi zbierali siły na pokona- ką babci. Intencji mam kilka - powiedzia- nie miała samochodu. Zostawiłem na ten
nie całej, liczącej 233 km trasy. O godz. ła nam Elżbieta Rybicka - W tym roku czas pracę. 30 Ian dziennie I.o nie jest dużo,
9.00 wyruszyli w drogę spod łowickiej spróbujemy iść we troje, może na drugi można powiedzieć, że to odpoczynek za kiekatedry. Pogrupowani w dziewięć grup, rok pÓjdziemy całą rodziną?- W tym roku rownicą. Pan Andrzej cieszy się z tego, że
pielgrzymi w liczbie ponad 2500 osób, w domu zostaje najmłodsza córka z tatą. pomagając pielgrzymom, możejednocześnie
idą przed wizerunek Matki Boskiej Czę
ffYbierałam sięjuż wcześniej, ale ze wzglę znaleźć czas na udział w modlitwach, postochowskiej w sobie znanych intencjach. du na dzieci było to trudne„. Podczas gdy rannej mszy św. , a także brać udział w nabojącej przy drodze krajowej z Łowicza Jakich? Najróżniejszych. Na Starym Ryn- pielgrzymi odpoczywali, jedli kanapki żeństwach na Jasnej Górze.
w kierunku Łodzi kaplicy - sanktuarium ku rozmawialiśmy m. in. z rodziną Ry- przygotowane w domu i formowali grudok. na str. 5
pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Domaniewicach. Sprawcy dostali się do wnętrza kaplicy od stro- Kiernozia
ny placu.
dok. na str. IO
uż ponad tydzień w bursie przy- rodziców walczących o ocalenie tego co się
klasztornej prowadzonej przez sio- da z domowego dobytku, lub przystępują
środę 15 sierpnia na terenie zestry bernardynki w Łowiczu przebywają cych do pierwszych prac porządkowych
społu parkowo-pałacowego
dzieci
z rodzin, które w największym po katakliżmie. Dziś sąjuż spokojne i zadow Kiernozi odbędzie się kolejny już festyn ludowy. Zanim jednak roz- stopniu ucierpiały w powodzi, jaka do- wolone z pobytu w Łowiczu, tym bardziej,
pocznie się impreza w parku, już od godz. tknęła trzy wsie położone kilka kilome- że nie mają czasu się nudzić. Codziennie jest
IO.OO na boisku sportowym w Kiernozi trów od Sandomierza: Dwikozy, Kichary organizowana dla nich jakaś atrakcja Były
rozpoczną
się finałowe mecze gminnej ligi Nowe i Kamień Nowy. W al. Sienkiewi- już na przykład wyjazdy do Skierniewic na
Szczęg6-fy str. 21
szóstek, których zakończenie planowa- cza przyjechało 2 sierpnia 45 dzieci basen, wycieczka do Niepokalanowa, do
ne jest około godz. 14.00. Impreza w par- w przedziale wiekowym od 8 do 17 lat Nieborowa i Arkadii, oprócz tego na miejku rozpocznie się o godz. 15.00 i trwać wraz z opiekunką, Agnieszką Drożdża!, scu dzieci biorą udział w wielu konkursach,
będzie do godz. 22.00. W tym czasie pla- pedagogiem szkolnym w szkole w Dwi- na przykład plastycznych czy sprawnonowane są m. in: występ młodzieżowego kozach. Grupę przywiózł ofiarowany ściowych - jak np. w skokach na skakance.
zespołu „Select" z Kiernozi, dziecięco bezpłatnie do tego celu autobus łowickie Dzieci uczestniczyły też w dyskotekach
i balu przebierańców, w minioną sobotę namłodzieżowego chóru ze Zdun, zespołu go PKS.
Dzieci wyjeżdżały z rodzinnych wsi tomiast były na wycieczce i ognisku w Leśpiewaczego ,,Kiemozianie" i kapeli ludowej z Kiernozi.
dok. na str. 3
dok. na str. 4 w sytuacji ogromnego stresu, zostawiając sie Miejskim.
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wie zabytkowe - srebrne i pozła
cane korony z XVIII wieku, także, XVIll-wieczna monstrancja oraz kielich liturgiczny padły łupem włamywa
czy, którzy w nocy z ostatniego wtorku
na środę(7/8 sierpnia) włamali się do sto-
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Szczegóły na stronach ogłosreniowych .
..J!-724

Wnajbliższą środę: festyn
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Powodzianie u bernardynek
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PUNKTY PRZVJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO .NŁ": •PUNKT PRZVJMOWANIA 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 • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEONARACH • SKLEP P. BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P.
ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJCY 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. KOŚCIELNEJ 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 BROONYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. SZYMAŃSKIEJ W WEJSC_~
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Grzegorz Nowicki

Bogusław

Smela

Trzech łowiczan na liście Platformy
bok Bolesława Heichmana, lidera ło
wickiej Platformy Obywatelskiej,
na jej liście kandydatów do sejmu znaleźli się ostatecznie jeszcze dwaj inni ło
wiccy przedsiębiorcy: Grzegorz Nowicki, właściciel firmy handlowej Noel, oraz
Bogusław Smela, właściciel komputerowego Smelcomu. Zajmują oni odpowiednio 14 i 16 miejsce na liście. Od połowy
czerwca nazwiska te wymieniane były
wśród tych, co do których istniało prawdopodobieństwo, ze na liście tego komitetu się znajdą, jednak ostateczne zatwierdzenie list, przez samych liderów
platformy Andrzeja Olechowskiego,
Donalda Tuska i Macieja Płażyńskiego
odbyło się w minionym tygodniu. Lista

O

trafiła

utro w godzinach popołudnio
wych na kemping w Nieborowie przyjedzie z okolic Sim- .
domierza grupa 25 dzieci z rodzin
poszkodowanych w wyniku powodzi. Przyjazd organizuje działa
jąca w Skierniewicach fundacja
„Uśmiech Dziecka". Wcześniej autokar jadący po dzieci zabrał dary,
jakie trafiły do biura Caritas Diecezji Łowickiej. Wśród nich znalazły
się też rzeczy, jakie zebrał i przekazał Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łowiczu. Dary trafiły pod Sandomierz do parafii Mydłów, skąd przyjadą dzieci.
Dzieci mieszkać będą w domkach kempingowych, ich pobyt
przewidziany jest na 2 tygodnie,
w tym czasie zaplanowano wycieczki do Żelazowej Woli, Sromowa, Łowicza.
(tb)

od razu na oficjalną stronę interkomitetu. Przypomnijmy, że
pierwszy łowicki kandydat Platformy,
Bolesław Heichaman, znajduje się na
7 miejscu listy wyborczej.
Oglądając listę kandydatów Platformy w Internecie, na miejscu 18 znajdujemy jeszcze jedną osobę z naszego mia- Gmina Bielawy
sta, jest nią Maria Więckowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w ło
wickim Urzędzie Miejskim. Jak się dowiadujemy zrezygnowała ona z kandydowania, a jej nazwisko na liście jest już
onad godzinę strażakom OSP
nieaktualne. W sumie Platforma wystaw Bielawach oraz mieszkań
wia w naszym okręgu wyborczym 22
com Piotrowic zajęło „namakandydatów do Sejmu.
wianie" bociana na powrót do gniaz(tb)
da w miniony piątek, 4 sierpnia.
Młody najprawdopodobniej został
zdmuchnięty przez wiatr ze swojego gniazda na słupie energetycznym na pobliskie pola. Najpierw
więc trzeba było go schwytać,
a później włożyć do gniazda. Kiedy szczęśliwie został schwytany,
pojawił się problem z umieszczeie zrezygnowano ze mnie, to ja zre- Liga Polskich Rodzin. Tym samym na niem go na słupie. Pomysł z rozło
zygnowałem z kandydowania -·po- wolne miejsce na liście PiS może po- żeniem strażackiej drabiny okazał
wiedział nam Marian Bielecki, odnośnie wrócić Marian Bielecki. Sprawa jest się zbyt niebezpieczny, wszak
tekstu z pierwszej strony poprzednie- otwarta, wszystko zależy od jego decy- trzeba by było oprzeć ją o słup energo numeru NŁ „ Dwa znane nazwiska zji, listy nie są jeszcze ostaiecznie za- getyczny. Ostatecznie strażacy
na liście PiS". Bielecki zrezygnował z mknięte - zapewniał nas wczoraj, śro podstawili swój samochód i dopiekandydatury do Sejmu i złożył rezy- dę 7 sierpnia, syn Mariana Bieleckiego, ro z jego dachu ptak powrócił do
gnację na ręce okręgowego pełnomocni Andrzej, który został oficjalnie miano- swego gniazda.
(ljs)
ka komitetu, deklarując sięjednocześnie wany na pełnomocnika komitetu PiS na
jako sympatyk Prawa i Sprawiedliwo- powiat łowicki.
ści. Jak się ponadto dowiedzieliśmy, nie
Na liście kandydatów komitetu Ligi
jest już aktualną informacja z poprzed- Polskich Rodzin do Sejmu znajdujemy
niego tygodnia, że Paweł Kolas, wice- jeszcze i to na wysokim czwartym miejym razem przyczyną zwęgle
burmistrz Łowicza poprzedniej kaden- scu nazwisko Izabeli Pawluk, łowiczan
nia drzewa nie było uderzenie
cji, będzie startował do sejmu z listy ki pracującej w Ośrodku Doskonalenia
pioruna. W miniony piątek,
PiS. W końcu zeszłego tygodnia jego Nauczycieli w Skierniewicach.W obu
4 sierpnia, przy ul. Kopernika
nazwisko znalazło się wśród kandyda- przypadkach ostateczny kształt list nie
płomienie strawiły drzewo, potów do Senatu na liście komitetu zwią jest jeszcze w stu procentach pewny.
nieważ zostały podłożone do jego
zanego ze środowiskami katolickimi (tb)
netową

Strażacy z pomocą

bocianowi
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Moie iednak Bielecki.
Kolas i Pawluk w Lidze
Polskich Rodzin
N

Spłonęło

drzewo
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wnętrza ludzką, nieznaną dotąd

Dwunastoletni
włamywacze
Wraz z bratem włamali się do siedmiu samochodów
racia K. z Łowicza, w wieku 12 i 14
lat, zostali zatrzymani w poniedziałek, 6 sierpnia w nocy, tuż po wła
maniu się do samochodu osobowego zaparkowanego na niestrzeżonym parkingu na osiedlu Starzyńskiego w Łowi
czu. Gdy zobaczyli nadjeżdżający policyjny radiowóz uciekli pomiędzy bloki, jednak zostali przez policjantów
zatrzymani po krótkim pościgu. Kilkanaście minut później okazało się, że
włamali się jeszcze do innych sześciu
samochodów osobowych zaparkowanych na tym samym osiedlu. Młodzień
cy włamywali się do samochodów ponieważ chcieli jednym z nich odjechać.
Żadnego z nich nie byli jednak w stanie
uruchomić, dlatego włamywali się do
następnego. Siódmy z kolei samochód
próbowali już wypchnąć z parkingu.
Policja została poinformowana
o włamaniach przez jednego z miesz-

B

kańców

osiedla Starzyńskiego, który
samochodach młodych ludzi. Nie był pewien,
czy młodzieńcy włamują się do samochodów i nie zamierzał ich samemu ła
pać, tylko zatelefonował pod numer alarmowy 997 i powiedział o tym, że na
osiedlu dzieje się coś niepokojącego. Na
miejsce został wysłany radiowóz z policjantami. Nie chodzi o łapanie przestępców tylko o zasygnalizowanie nam,
że coś się dzieje i ktoś na przykład kręci
się w pobliżu samochodów, zachowuje
się podejrzanie. Podjedziemy i sprawdzimy. .. - pochwala taką reakcję obywatela komendant Adam Ruta.
Sprawa związana z braćmi K. ma
charakter rozwojowy i wielowątkowy.
Być może uda się wyjaśnić wiele kradzieży samochodowych z różnych
miejsc w Łowiczu.
(mak)
zauważył kręcących się przy

ręką. Ogień pojawił się około godziny 21, na miejscu zjawili się
natychmiast strażacy PSP, którzy szybko ugasili pożar.
(ljs)
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W środę feslfn w Zdunach
fantowa, z której
W loteria
na pomoc dla

śródfestynowych atrakcji znajdzie się WSK i Ekstra SHL.O godz. 15.00 odbędzie

cały zysk przepowodzian z południo
wej Polski. Myślę, że to dobry pomysł, w ten
sposób połączymy przyjemne z pożytecznym
- potviedziała nam Halina Anyszka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zdunach,
o loterii, która będzie funkcjonowała przez
cały czas trwania festynu rekreacyjno - rozrywkowego w Zdunach,który zaplanowano
na środę, 15 sierpnia.
Program festynu zakłada rozpoczęcie imprezy o godz. 14.00 na boisku „Astra"
w Zdunach paradą starych i nowych motocykli. Przewidziano tu wizytę motocyklistów z Łodzi, ma przyjechać około 20 osób,
będzie też pokaz nowoczesnych motocykli
policyjnych znajdujących się na wyposaże
niu funkcjonariuszy komendyw Łowiczu
oraz konkurs na najbardziej „odjazdowy"
motocykl, adresowany do posiadaczy Super
każemy

,

się trójmecz pomiędzy radnymi ze Zdun,
Bielaw i Głowna.
Turniej strzelecki z wiatrówki rozpocznie
się o 16.00 a o 17.00 - blok estradowy,
w którym usłyszymy podopiecznych GOK
w Zdunach: Sebastiana Nowaka, Tomka Ledziona, Marcina Stępnia i chór dziecięco - mło
dzieżowy. Oprócz nich wystąpią goście festynu: ,,zespół o Wdzięcznej Nazwie"z Teresina,
grający szanty i zespół „The King's Friends".
Od godz. 20.00 zaplanowana jest zabawa taneczna, grać będzie zespół ,,Ajax". Wszystko
odbywać się będzie na płycie boiska.
Oprócz tego można będzie zmierzyć się
w szachy z mistrzami tej konkurencji, którzy ćwiczą w zduńskim GOK, członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich przygątują stoiska z małą gastronomią, a firma kosmetyczna Avon będzie prowadzić swoje pokazy
makijażu
(tb)

Smierć rowerzystki
poniedziałek 6 sierpnia o godz.
14.40 w Michałówku w gm. Nieborów 72-letnia rowerzystka Władysława Ch.
wyjechała z drogi podporządkowanej wymuszając pierwszeństwo na samochodzie
osobowym Volkswagen Passat, kierowanym
przez Janusza L. Kierowca nie zdążył zahamować, Władysława Ch. poniosła śmierć na
miejscu. Okoliczności wypadku są badane

W

przez policję, na razie wiadomo na pewno,
Volkswagenem był trzeźwy.
W miejscu, gdzie doszło do wypadku samochód osobowy mógł poruszać się z maksymalną prędkością 90 km/h, ponieważ jest to
teren niezabudowany. Prawdopodobnie kobieta wyjeżdżała z leśnej, lokalnej drogi i nie
zauważyła nadjeżdżającego samochodu.
(mwk)
że kierujący

Splonql Mercedes z zabawkami
traty w wysokości 85 tys. zł podostawczego Mercedesa Sprintera wypełnionego zabawkami, który spłonął w Popowie w miniony piątek,
3 sierpnia. Garaż, w którym był zaparkowany samochód, stanął w płomieniach około
godziny 2 w nocy. Zanim na miejce przyjechała straż pożarna, właściciele garażu za-

S

niósł właściciel

cz.ęli gasić płomienie obejmujące już cały dach
murowanego budynku wodą z pobliskiego
hydrantu. Akcja ·gaśnicza, w której brały
udział dwa zastępy JRG w Łowiczu trwała
do godz. 4 .15. Jak wstępnie ustalono, przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.
(ljs)

Hoina pomoc
Przy ponownej zbiórce jeszcze więcej pieniędzy
niż za pierwszym razem
a tę chwilę mamyjuż 70 tys. zi i sądzę,
że uda nam się zebrać więcej środ
ków niż za pierwszym razem - powiedział
nam we wtorek, 7 sierpnia ks. Dariusz Krokocki, dyrektor Caritas Diecezji Łowickiej,
o zbiórce jaką diecezjalna Caritaś prowadziła pod kościołami w niedzielę z przeznaczeniem na poszkodowanych w wyniku powodzi na południu Polski. Kwota ta
pochodzi z ofiar, jakie napłynęły z 30 największych parafii w naszej diecezji. Parafie wpłacały różne kwoty, jedna wpłaciła
nawet 17 tys. zł. Do końca tygodnia na

N

kronika.~

policyjna.,

• l sierpnia właściciel samochodu ciC(ża
rowcgo marki Volvo, zaparkowanego przy
ulicy Tuszewskiej na Bratkowicach zgłosił
włamanie do pojazdu. Nieznani sprawcy po
wybiciu szyby ukradli radio CB, radioodtwarzacz samochodowy i pokrowce na siedzenia. Łączne straty wyniosły 900 złotyćh.
• Tego samego dnia nieznani sprawcy po
wybiciu prawej szyby w samochodzie marki
Cinquecento zaparkowanego na Bratkowicach skradli radioodtwarzacz i trzy kasety
magnetofonowe. Straty oszacowano na 50
złotych.

• 2 sierpnia w miejscowości Jeziorko na
terenie gminy Kocierzew nieznani sprawcy
po wyłamaniu drzwi prowadzących na zaplecze sklepu dostali siC( do jego wnC(trza,
skąd skradli artykuły spożywcze i papierosy
na szkodę GS w Kocierzewie.
• Tego samego dnia w Bcdnarach (gmina
Nieborów) nieznani sprawcy z niczamkniC(tcgo garażu ukradli niczamkniC(ty samochód

osobowy marki Fiat 126p o

wartości

konto Caritas wpłacone powinny zostać
ze zbiórki z pozostałych 130
parafii naszej diecezji. Po zakończeniu
przekazywania pieniędzy zostaną one
przesłane, w porozumieniu z Caritas Polska, do diecezji, gdzie powódź wyrządzi
ła największe szkody.
Przypomnijmy, że w wyniku zbiórki
jaką Caritas zorganizowała 15 lipca, zebrano blisko I OO tys. złotych, tym razem
wszystko wskazuje na to, że pieniędzy
pieniądze

będzie dużo więcej.

8 tys.

złotych.

• 3 sierpnia w miejscowości Popów (gmina Łowicz) w garażu powstał pożar z nieokreślonych przyczyn. Spaleniu uległ samochód
mercedes oraz zgromadzone zabawki. Straty
oszacowano na 75 tys. złotych .
• 3 sierpnia w Polesiu (gmina Łyszkowi
ce) nieznani sprawcy po wyłamaniu drzwi prowadzących na zaplecze sklepu dostali siC( do
jego wnC(trza, skąd skradli alkohol, papierosy
i artykuły spożywcze na szkodC( GS w Łyszko
wicach.
• 3 sierpnia ze stacji paliw przy ulicy Poznańskiej skradziony został na tzw. „stłucz
kę' Mercedes cabriolct na litewskich numerach rejestracyjnych. Po kilkudzicsi<(ciu minutach został znaleziony w okolicach Nieborowa, gdzie złodzieje wpadli na drzewo.
• 3 sierpnia na targowisku przy ulicy Starzyńskiego w Łowiczu zatrzymany został obywatel Ukrainy Leonid K„ który próbował
sprzedawać alkohol bez znaków polskiej akcyzy skarbowej. Zakwestionowanych zostało
17 półlitrowych butelek wódki.
• Tego samego dnia z parkingu przy ulicy
Granicznej skradziony został samochód osobowy Fiat 126p o wartości 300 złotych.
• 4 sierpnia mieszkaniec wsi Skaratki w
gminie Domaniewice zgłosić umyślne uszko-

(tb)
dzenic samochodu osobowego Fiat Siena.
Szkoda została oceniona na 4 tys. zło
tych .
• 5 sierpnia w domu przy ulicy Chrobrego w Łowiczu 24-lctni mC(żczyzna popełnił
samobójstwo przez powieszenie siC(.
• Tego samego dnia samobójstwo przez
powieszenie siC( popełnił 59-lctni mieszkaniec osiedla Bratkowice.· W obydwu
przypadkach wykluczona została ingerencja osób trzecich.
• 6 sierpnia w miejscowości Sypień
w gminie Nieborów nieznani sprawcy po
oderwaniu desek z drzwi wejściowych
weszli do wnC(trza pijalni piwa, skąd skradli artykuły spożywcze i monopolowe o
wartości 200 złotych.
• 6 sierpnia nieznani sprawcy ukradli
z parkingu na osiedlu Bratkowice samochód osobowy marki Fiat Regata o wartości5 tys. złotych.
• 7 sierpnia policjanci udaremnili kradzież samochodu osobowego marki Fiat
l 26p o wartości 7 tys. złotych z osiedla
Starzyńskiego.

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w ww. sprawach prosimy o osobisty
lub te/efo11icz11y kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
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Komunikacia zastępcza
ieszcze do piątku
eszcze przez dwa dni - do piątku, 1O
sierpnia włącznie - na trasie kolejowej ze stacji Łowicz Główny do Domaniewic kursować będzie zamiast pocią
gów autobusowa komunikacja zastęp
cza. Spowodowane jest to remontem torowiska właśnie na tym odcinku. Wymieniana jest część torów oraz podkła
dy kolejowe i tłuczeń. Szlak kolejowy
dostosowywany jest do norm obowią
zujących w Unii Europejskiej.

J

Autobusy w kierunku Domaniewic
z parkingu bezpośrednio
przed dworcem PKP o godzinach takich
samych jak odjeżdżały pociągi. Przejazd
autobusem jest możliwy za okazaniem
ważnego biletu PKP, również miesięcz
nego. Mimo tych udogodnień, pasaże
rowie z pewnoś~ią odetchną z ulgą, gdy
trwające od początku miesiąca prace się
odjeżdżają

zakończą.

(mak)

dok. ze str. I

Chcieli powiesić swego kolegę
łumacząc sformułowania typowo

T prawnicze na

Przy wejściu do bursy zai.-t-SZe jest tlrxzno, jedna gropa wychodzi na boisko grać w piłkę, inna czeka na nowe konkursy.
dok. ze str. I

POWODZIANIE UBERNARDYNEK
P

rzy organizowaniu ogniska jak
i przy wielu innych atrakcjach dla
dzieci powodzian czynny udział brał
znany łowiczanin , twórca Muzeum
Guzików, Jacek Rutkowski, który od
przyjazdu dzieci mocno się zaangażo
wał w organizowanie im czasu. Angażu
ją się także inni mieszkańcy miasta Codziennie mamy świadectwo od mieszhańców Łowicza, że nie jest im obcy los
tych dzieci - mówi jedna z bernardynek.
Przychodzi do nas dużo ludzi, którzy
ofiarowują warzywa, ubrania czy zabawki. Często nie wiemy nawet kto tojest. Duża
pomoc napłynęła szczególnie od mieszkańców pobliskiego osiedla Starzyńskie
go. Inni natomiast przychodzą i ofiarowują się do pomocy przy pilnowaniu dzieci. Są to młode dziewczyny, ale także i nauczycielki z łowickich szkól. Aktualnie
w bursie pomaga 7 młodych dziewczyn:
licealistek i studentek z Łowicza oraz pedagodzy ze szkół.
Dzieci chętnie się modlą, siostry otaczająje także opieką duszpasterską. Pedagog opiekująca się dziećmi, Agnieszka Drożdża!, powiedziała nam, że dzieci ochłonęły już po przeżyciach zwią
zanych z kataklizmem, ale ciągle znajdują się pod baczną obserwacją. Nie
zawsze potrafią dobrze opowiedzieć
o tym, co widziały, łatwiej jest zrelacjonować wszystko pani Agnieszce To rozegrało się bardzo szybko - wspomina. Mimo, że wsie były ostrzeżone

o nadchodzącej fali, nie wszyscy zadba/i, by dobytek z parteru wynieść wyżej.
Przez 1i·iele godzin ludzie byli zajęci,
trwała walka o utrzymanie walu przeciwpowodziowego na Opatówce, rzece,
która jest dopływem Wisły. W tym czasie we wsiach zostało niewiele osób,
było wojsko, policja, straż - wał jednak
nie wytrzymał. Te domy, które znajdowały się najniżej woda wypełniła na
wysokość metra, półtora, lub nawet
wyżej. Rodziny, które najmocniej ucierpiały od razu przenoszono do szkoły
w Dwikozach, gdzie zamieszkały do
czasu póki woda nie opadnie. W gminie
liczącej 9. 700 mieszkańców w wyniku
powodzi ucierpiało 850 gospodarstw.
Pobyt dzieci w Łowiczu ułatwi wykonanie tam wielu prac, koniecznych do
powrotu do normalnego życia, pozwoli
też dzieciom odpocząc od widoku zniszczeń, jakie pozostawiła po sobie powódż. Wrócą do osuszonych w części
domów, wsi gdzie przeprowadzona zostanie dezynfekcja i zorganizowana pomoc w dostarczaniu nie zanieczyszczanej żywności, tym samym mniejsze będzie dla nich ryzyko zachorowania na
choroby związane ze skażeniami, jakie
spowodowała powódż. Dzieci goszczące w Łowiczu są pierwszą grupą, która
wyjechała z tamtych okolic, dwa dni
później wyjechać miała następna. Prawie·do końca zresztą nie wiedziano, dokąd dzieci trafią, do wyboru były jesz- .

łowicka Platforma dla powodzian
ie chcemy stać bezczynnie i patrzeć
na ludzkie nieszczęście. Postanowiliśmy, że przeprowadzimy zbiórkę
i sami zawieziemy rzeczy do poszkodowanych, by im je wręczyć. Liczymy na
ofiarność mieszkańców miasta i okolic powiedział nam Bolesław Heichman,
pełnomocnik Platformy Obywatelskiej
na powiat łowicki. Zbiórka, która rozpoczęła się już w poprzednim tygodniu,
obejmuje praktycznie wszystko co
może być potrzebne powodzianom:
żywność, odzież, meble, koce, pościel,
sprzęt AGD - czyli to, co pozwoli ludziom dotkniętym nieszczęściem jak
najszybciej wrócić do normalnego ży
cia.
Pierwsze osoby już odpowiedziały
na apel łowickiej Platformy, który nadany był na falach Radia Plus. Akcją zajmuje się bezpośrednio Bolesław Heichman. Czeka on na zgłoszenia ofiarodaw-

N

ców pod numerami telefonów: 830 OO
50, 830 oo 53, 0606 662 830, 0606 942
514. Ci, którzy zdecydują się pomóc powodzianom za naszym pośrednictwem,
proszeni są najpierw o kontakt telefoniczny, określenie co chcą podarować
i w jakim to jest stanie. Uprzedzam, nie
będziemy przyjmowali rzeczy, które są
w złym stanie - powiedział nam Heichman. Warto dodać, że nie jest to pierwsza taka inicjatywa Bolesława Heichmana, w czasie powodzi w 1997 roku był
on współorganizatorem podobnej akcji
dla ówczesnych powodzian.
Łowicka Platforma nawiązała aktualnie kontakt z komitetami Platformy
w rejonach gdzie p6wódź wyrządziła
największe szkody. W ten sposób, polegając na „swoich" ludziach, otrzyma
konkretne adresy rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.

cze inne miasta jak Warszawa i Ełk . Wyjazd organizowała Caritas Diecezji Sandomicrskiej w porozumieniu z Caritas
Diecezji Łowickiej. Dyrektor tej ostatniej ks. Dariusz Krokocki, powiedział
nam, że grupa, jaka przyjechała z gminy
Dwikozy, jest pierwszą grupą, ale moż
na oczekiwać że będzie ich więcej . Padkreślił także, że sporo łowickich zakła
dów ofiarowało swoje produkty do
kuchni bursy, zapewniając dzieciom

wyżywienie.

Tomasz Bartos

i----------------
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okładnie tydzień temu w czwartek,
2 sierpnia, Telekomunikacja Polska
S.A. uruchomiła w całej Polsce dwa
nowe numery telefonów tzw. audiotele,
z których całkowity dochód przeznaczony jest dla osób poszkodowanych przez
tegoroczną powódź. Dzwoniąc pod numer audiotekstowy O- 701-77-88-99 zapłacimy 2,56 złotych (z podatkiem VAT)
za minutę połączenia. Z kolei połączenie
z numerem 0-707-11-22-33 kosztuje 20krotność jednego impulsu telefonicznego
czyli siedem złotych (z podatkiem VAT).

mężczyźni w tym wieku posuwają się do
bardziej zrozu- takich działań, to co będzie gdy staną się
miały dla laika oznacza to, że trzem mło pełnoletni? I To świadczy o wysokim podym mężczyznom przedstawiono zarzu- ziomie demoralizacji - powiedział nam
ty usiłowania wymuszenia i niekorzyst- komendant łowickiej policji Adam Ruta.
nego rozporządzenia cudzym mieniem Jeden z nich - Mariusz M. już wczeoraz uszkodzenia ciała. W pierwszym śniej, jako nieletni, wszedł w konflikt
z zarzutów zagrożenie karą wynosi od z prawem biorąc udział w rozboju.
Jeszcze tego samego dnia, w piątek ,
roku do 1O lat pozbawienia wolności,
w drugim od 3 miesięcy do 5 lat pozba- 3 sierpnia, Prokuratµra Rejonowa w Ło
wienia wolności. W takich przypadkach wiczu wystąpiła z wnioskiem o tymjak ten sąd wymierza surowszą karę.
czasowe aresztowanie na okres trzech
W tego typu sprawach fankcja repre- miesięcy wszystkich trzech młodych
syjna całego wymiaru sprawiedliwości mężczyzn . Sąd Rejonowy w Łowiczu
j est wręcz konieczna. Trzej siedemnasto- przychylił s ię do tego wniosku i siedemlatkowie zostalijuż potraktowani jak lu- nastolatkowie trafili za kratki.
(mak)
dzie dorośli. Trzeba zauważyć, że skoro
język

Wyprzedzanie na skrzyiowaniu
przyczyną wypadku

w

piątek, 3 sierpnia, o godz. 11.45 Felicja - Wojciech M . z Łodzi rozpoczął
na trasie nr 703 z Łowicza do Piąt- manewr wyprzedzania Fiata 126p. kieku doszło do wypadku, którego przy- rowanego przez Mariana M. w czasie,
czyną było wyprzedzanie na oznako- gdy ten drugi skręcał w lewo. W wyniku
wanym skrzyżowaniu - w miejscu, gdzie zderzenia samochodów ranny został kiena jezdni jest narysowana podwójna cią- rujący Fiatem. Z powodu urazu głowy
gła linia. W miejscowości Oszkowice i kręgu szyjnego trafił do szpitala na obw gm. Bielawy, na wysokości skrętu do serwację. Obywaj kierowcy biorący
Łazina, kierujący samochodem Skoda udział w zdarzeniu byli trzeźwi. (mwk)

Obydwanumerybędądziałałyprzezmie
siąc (do 2 września). Telekomunikacja
Polska S.A. zrezygnowała ze wszystkich

przychodów związany z uruchomieniem
wyżej wymienionych numerów. W ten
sposób wszystkie uzyskane tą drogą pieniądze trafią do osób pąszkodowanych
(mak)
przez powódż.

Wymiana okien i inne prace na
w ubiegłym tygodniu.

zewnątrz

budynku basenu

zakończyły

się

Paczki dla powodzian
można wysyłać za darmo
o końca września bieżącego roku
obowiązuje zwolnienie z opłat pocztowych za wysłanie paczki przeznaczonej na pomoc dla powodzian.
W każdym urzędzie pocztowym zwalnione z opłat są paczki pocztowe w obrocie krajowym o wadze do 20 kilogramów
zaadresowane bezpośrednio na nazwisko
i adres indywidualnych mieszkańców terenów objętych powodzią oraz do urzędów
grnin objętych powodzią i instytucji prowadzących działalność charytatywną dla poszkodowanych w powodzi. Powyższe
paczki powinny być oznaezone napisem
(mak)
„pomocdlapowodzian"

D
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Kiedy w końcu ten basen
będzie otwarty?

R

emont łowickiego basenu rozpoczę cześnie prowadzona była wymiana daty pierwszego lipca przez łowicką chu. W minionym tygodniu zakończyło
firmę„Budowa"przebiegazgodniezpla się klejenie styropianu do nowo poło
nem i jego pierwszy etap zostanie za- żonej papy i rozpoczęto kładzenie papy
kończony jeszcze w tym tygodniu. nawierzchniowej. Pomalowano już
Mimo to dyrektor obiektu Waldemar także wewnętrzną konstrukcję daSzkup nie chciał nam udzielić informacji chu i sufit. Zakończyła się wymiana glakiedy basen zostanie otwarty dla użyt zury i terakoty w kabinach prysznicokowników, takiej informacji nie uzyska- wych.
Drugim etapem inwestycji jest ooiepleliśmy także w Urzędzie Miejskim.
Zostały już zamurowane zbędne nie ścian zewnętrznych i położenie nookna od strony Liceum Ekonomiczne- wej elewacji - zgodnie z umową prace te,
go, a w przypadku tych okien, które nie przeszkadzające w normalnym funkpozostały, kończy się ich wymienianie cjonowaniu pływalni, powinny zostać
z drewnianych na plastikowe. Równo- zakończone do 30 pażdziernika.
(aj)
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Dzierzgówek

Wnaibliiszq środę: festyn

Rozbudowa
. .
g1mnaz1um
coraz bliiei końca

programie imprezy przewidziany jest też zostanie

W

Trwająca

rok inwestycja
3 września.

została już zakończona.

Otwarcie

szkoły

od-

Kierozia

Za tydzień odbiór techniczny
rozbudowywanei szkoły
rwają ostatnie prace przy rozbudowie gimnazjum w Kiernozi, na 17
sierpnia br. planowany jest odbiór techniczny inwestycji Realizacja trwała rok od września 2000 roku, ale rozłożona była
na dwa budżety. W sumie koszt wybudowania podpiwniczonego skrzydła
szkoły, modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej
i wykonanie szatni w piwnicy kosztowało 958 tys. zł. Wykonawcą była firma
Budgost z Gostynina.
Od nowego roku szkolnego gimnazjum
i szkoła podstawowa będą funkcjonowały oddzielnie, nie będzie ani wspólnego
korytarza, ani wspólnego wejścia do każ
dej ze szkół. Gimnazjum będzie zajmo-

T

Drogi powiatowe

wało część

udowa sali gimnastycznej
z zapleczem i łącznikiem
przy gimnazjum w Dzierzgówku posuwa się szybko.
Z pieniędzy przewidzianych na
jej realizację w tegorocznym budżecie gminy wydano już
wszystko - 500.000 zł. Planowane jest wprawdzie jeszcze w tym
roku wydanie dodatkowych
150.000 zł, ponieważ taka kwota
została dla gimnazjum zdeklarowana w kontrakcie wojewódzkim.
Wszystko wskazuje na to, że
zgodnie z wcześniejszymi zało
żeniami cz.tery sale dydaktyczne
z zapleczem sanitarnym z początkiem września będą przygotowane do użytku. Aktualnie
trwa tam kładzenie tynków, malowanie i układanie podóg. W minionym tygodniu rozpoczęło się
również zadaszanie konstrukcji
dachowej na sali gimnastycznej.
(aj)

budynku dotychczasowej
szkoły podstawowej „Tysiąclatki", w nowej części znajdują się 4 pomieszczenia
lekcyjne. Częściami wspólnymi dla obu
szkół będzie sala gimnastyczna, boisko
szkolne i stołówka, ale -jak twierdzi wójt
gminy Kiernozia Zenon Kaźmierczak przy przyjętym rozwiązaniu funkcjonowania szkół, niemożliwe jest ich całkowi
te rozdzielenie.
Oddanie nowej części szkoły nastąpi
3 września br., wtedy również planowane jest przekazanie sztandaru - w tym
roku radni gminy Kiernozia na wnioseK:
egoroczne translokaty księ
rady pedagogicznej szkoły nadali szkole
ży w kościołach na naimię Henryka Sienkiewicza.
szym terenie nie przynoszą
(mwk) wielu zmian personalnych. Proboszcz zmienił się tylko w jednym kościele - w Bobrownikach.
Na miejsce ks. Macieja Mroczkowskiego przyszedł ks. Maciej
Zakrzewski. Pozostałe zmiany
dotyczą wikariuszy: w Bełchowie
i Mostów w Sochaczewie poszerzy drogę
na miejsce ks. Tomasza Wójcika
Łowicz - Różyce - Wejsce, za 202.155 zł.
przyszedł ks. Krzysztof Antczak,
Pozostałe trzy inwestycje wykona
Kiernozi nie będzie już ks. Anw
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i MoWacławicza, ale ks. Dariusz
drzeja
stów „ERBEDIM" z Piotrkowa Trybunalskiego. Planowane przedsięwzięcia Bujak, w parafii Zduny ks. Radozastąpił ks. Jacka Libędą obejmowały: - wykonanie nakładki sław Walczak
w parafii w NieboPonadto
twina.
na drodze prowadzącej przez Chąśno,
koszt: 99. 989 zł, - przebudowę drogi Łysz rowie przybędzie wikariusz, ks.
kowice - Bełchów, koszt: 208.136 zł, - Rafał Babicki, natomiast w łowic
poszerzenie i nakładkę na drodze Ruszki kiej parafii na Korabce przybę
dzie rezydent, ks. Sławomir Bog- Rybno - Kompina, koszt: 594.869 zł.
(mwk)
(aj) danowicz.

Mało zmian

personalnych
w parafiach

·y

Praca w siedmiu inieiscach
W
ostatnich dniach lipca rozstrzysiedem przetargów na wykonanie kolejnych inwestycji na drogach
powiatowych, prace ruszająjuż w sierpniu. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj
no-Drogowych w Łowiczu będzie wykonawcą trzech inwestycji: - nakładki asfaltowej na drodze Niedźwiada - Klewków, koszt inwestycji: 112.497 zł, - przebudo'Y)' drogi Niedźwiada - Wiskienica Śleszyn, koszt: 323.731 zł, - poszerzenia
drogi Wszeliwy - Bargowie, koszt:
29.444 zł. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
gnięto

również nagrodzona zwycięska
gminnej ligi piłkarskich szóstek.
Dodatkowymi atrakcjami festynu będą:
ry prezentował się w czasie ubiegłorocz
nego festynu, tym razem ma wystąpić z loteria fantowa - z której dochód będzie
nowym programem. Na scenie od strony przeznaczony dla powodzian, konkursy i
zachodniej pałacu będą rozgrywane kon- bezpłatne pokazy makijażu przeprowadzone przez firmę Avon, a także-kiermasz
kursy rodzinne z nagrodami.
Jednocześnie po stronie wschodniej książek przygotowany przez miejscową
będą rozgrywane konkurencje sportowe dla bibliotekę publiczną. Przez cały czas trwadzieci i młodzieży. Wśród nich będąm.in. nia imprezy będzie czynny bufet w pała
rzut piłką do kosza, do tarczy, slalom z cu.
Organizatorem festynu jest Rada Propiłką, hoola - hop, rzut piłeczką do tarczy,
konkurencje rowerowe i inne rozgrywki gramowa GOK przy współpracy wójta
siłowe. Niektóre z nich są punktowane do gminy Kiernozia Zenona Kaźmierczaka,
ogólnej klasyfikacji na Najwszechstronniej- dzierżawcy zespołu parkowo-pałacowe
szego Sportowca Gminy Kierozia 2001. W go Grzegorza Boguckiego, LZS oraz biczasie festynu 15 sierpnia klasyfikacja bę blioteki. Patronat prasowy nad imprezą
dzie podsumowana, a zwycięzca otrzyma objął „Nowy Łowiczanin".
(mwk)
puchar wójta gminy Kiernozia. Pucharem
występ kabaretu ,,Spinacz" z nowa, któ-

B

będzie się

ł.OWICZANIN

drużyna

Bezdomna znaidzie azyl
w Borówku
pokojne miejsce i dach nad głową
w Domu Pomocy Społecznej w Borówku znalazła wreszcie Helena Sz. - kobieta
wyglądająca na bezdomną wałęsająca się
całymi dniami po Starym Rynku i okolicach. Znana była między innymi z tego, że
często spała na schodach prowadzących
do przychodni zdrowia na Starym Rynku
oraz na klatkach schodowych bloków osiedla Starzyńskiego. Z tych wszystkich
miejsc była przepędzana i niemile w ńich
widziana ze względu na zapachy, które
wokół niej się roznosiły. W ciągu ostatniego roku kilka razy była odwożona do Punktu Pomocy Mieszkaniowej prowadzonego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz
nej przy ulicy Niciarnianej w Łowiczu. Za
każdym razem jednak, po kilku dniach
stamtąd wychodziła i nie wracała na noc.

5

Po spożyciu znacznej ilości alkoholu spała znowu na klatkach schodowych i w piwnicach.
Około dwa miesiące temu pracownicy
MOPS-u ponownie „odebrali" kobietę
z okolic przychodni zdrowia na Starym
Rynku. Okazało się, że ma wszawicę.
Ostatecznie łowicki ośrodek pomocy, na
wniosek między innymi mieszkańców klatek schodowych, w których kobieta spała, policji i pracowników przychodni zdrowia, rozpoczął starania o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej. To nie było
jednak najtrudniejsze. Znacznie trudniej było
przekonać samą zainteresowaną, że będzie

to dla niej właściwe miejsce i będzie tam odpowiednio traktowana. Ze względu na fakt,
że kobieta ma rentę, część z niej musi prze(mak)
kazywać na DPS.

Gmina Bolimów

Wieniec zrobi Jasionna
hoć żniwa na dobre zaczęły się dopiero
całkiem niedawno, w gminie Bolimów są
już wstępne ustalenia co do tegorocznych
dożynek. Tradycyjnie będą one miały charakter uroczystości gminno-kościelnej.
Wstępnie zaplanowano je na pierwszą nie-

C

dzielę września. Na uroczystej mszy w kościele pod wezwaniem św. Anny poświęco
ny zostanie wieniec wykonany ze świeżo
zebranych zbóż. W tym roku wykonaniem
wieńca zajmą się mieszkańcy wsi Jasionna,
(ljs)
w ubiegłym roku robiły go Ziemiary.

Szkoła Główna
Wydział

ogłasza

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rolniczy z siedzibą w Łowiczu - Blichu

nabór na rok akademicki 2001 /2002

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

1. kierunek-Rolnictwo- specjalność: „Agronomia i Agrobiznes" (3,5-letnie)
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 dojrzy/ości
~~
• podanie na odpowiednim druku (ankieta komputerowa)
• orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy)
~
~\P,.~
oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi
~~
s~U"'
• 3 totografie
sP\~
• wypis lub kserokopię z dowodu osobistego
• dowód opłaty rekrutacyjnej

PIANKA .
• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
• SCHODY STRYCHOWE, OKAPY MONTAŻOWA

PROMOCJA

9,90 zł/szt.

• BOAZERIA PCV, ŚIDING - PANELE PODtOGOWE o WYSOKIEJ śaERILNOśa
•RYNNY
14.000 obr, 16.000 obr, 19.000 obr
•DRZWI -wewnętrzne
zl/m 1
r
od
- zewnętrzne
- PflNEl.E ŚCIENNE MDF od 11,30
- antywłamaniowe
- El.EKTRONIRZ~DZll 80SCH
- harmonijkowe

IJ SO

~ Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty

"'

ocV.

s~

P.P-H-U- „STYROMAX"
99-420 Lyszkowice Kol. 4a ·
(046) 838-88-70
~el./:fax

STYROPIAN

Informacji udziela:
• Sekretariat Punktu Konsultacyjnego SGGW w Łowiczu, ul. Blich 10, pokój 22,
tel. (0-46) 837-99-56 w godz. 8.00-12.00;
„
• Dziekanat·Wydzialu 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

PONADTO:
• PŁYTKI KLINKIEROWE
•TERAKOTA
•KLEJE, FUGI, usiwv

z certyfikat:ern

~

8

NAJTANIEJ U PRODUCENTA!
Transport na miejsce budowy!

Dowolne wymiary!
R-898

nowy

ŁOWICZANIN
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dok ze str. I

Zobacz iak idq
tym roku na pielgrzymkę pojez nim żona, aby mu pomagać. W rozmowie z NŁ obawiał sięjedy
nie o pogodę, wprawdzie folie do przykrywania bagaży miał przygotowane, ale
deszcz na pielgrzymce to prawdziwe
utrudnienie, zmoknięte są przecież nie
tylko namioty, ale i ubrania, które pielgrzymi mają na sobie. Trzeba bardzo
dbać o to, aby nie zamoczyć im bagaży.
muszą się przecież w coś przebrać mówi kierowca.
Po raz szósty - czyli od pierwszej.
pielgrzymki - bagaże grupy zielonej -

W

chała

łowickiej,

a także napoje do pielgrzymkowego sklepiku wiezie Jacek Zwoliń
ski - pracownik firmy „Bracia Urbanek"
z Łowicza. Szefjuż szósty raz oddelegował mnie na pielgrzymkę, samochód
udostępniając gratisowo. Pierwszy raz
jechałem trochę niechętnie, bo nie wiedziałem, co mnie czeka. Teraz jest inaczej. Wiem, że atmosfera jest bardzo
miła. Jest tu wielu młodych ludzi, to
i człowiek czuje się młodziej.
A jak wygląda pielgrzymka - czytaj
i oglądaj w specjalnej wkładce „Pątnik"
na str.7-8.

Sanepid o kąpieliskach

Za lasem mieiskim
• iak w zbiorniku fekalnym
ie zmieniła się sytuacja jeżeli chodzi o czystość wody w dzikich
kąpieliskach w pobliżu Łowicza. Ło
wicka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna od początku maja bieżącego roku monitoruje stan jakości wody między innymi w kąpielisku po żwirowisku niedaleko wsi Guźnia (gmina Łowicz) oraz
w zbiorniku wodnym za Jaskiem miejskim (popularnie określanym mianem
„zalewu").
Podobnie jak przy pierwszym badaniu,
również teraz Sanepid stwierdził dobry
stan sanitarny wody na dzikim kąpieli
sku przy wsi Guźnia oraz zły stan
· wody na kąpielisku za lasem. W drugim
z tych miejsc stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które spowodowały, że tamtejsza woda nie spełnia

N

Pieniądze
ze WSI•

M

obowiązujących

od tego roku norm,
do użyt
kowania. Według fachowej nomenklatu.ry ten zbiornik wodny zakwalifikowany został do typu zbiornika fekalnego. Gdyby nie było to kąpielisko dzikie, zostałoby przez Sanepid zamknię
te.
W obecnej sytuacji Sanepid jest w stanie tylko o tym poinformować, między
innymi za pomocą ulotek rozklejonych
w pobliżu kąpieliska. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne tego zbiornika
spowodowane jest między innymi tym,
że przepływ wody przez zbiornik jest
ograniczony, natomiast ilości osób ką
piących się w tym miejscu - mimo
ostrzeżeń - znaczne.
(mak)
dopuszczających kąpielisko

dla uczniów

inisterstwo finansów, w odpowiedzi na wniosek starostwa łowickie
go, przyznało mu 168.827 zł na pomoc
materialną (stypendia) dla uczniów w ramach programu "'.)'równywania szans edukacyjnych. Na stypendia mogą liczyć
uczniowie pochodzący ze wsi i kształcą
cy się w szkołach, w których nauka koń
czy się maturą.
Dyrektorzy takich szkół mają zgłosić
do wydziału edukacji w starostwie ilu
w ich szkołach jest uczniów z terenów

wiejskich. Na podstawie zebranych w ten
sposób informacji zostanie ustalona kwota
przypadająca z ministerialnej puli na jednego ucznia i według tego każda szkoła
otrzyma określoną sumę pieniędzy.
O tym, jakie sumy i do których uczniów
trafią, zadecydują powołane na szczeblu
szkoły komisje, które bforąc pod uwagę
sytuację materialną i wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły i ewentualnie inne kryteria, rozdzielą otrzymane
pieniądze.
(aj)

EkoSerwis
do Domaniewice iŁyszkowic
olejne dwie gminy.powiatu łowic
kiego przyjmują poprzez sołty
sów zgłoszenia mieszkańców zainteresowanych wywozem śmieci, zorganizowanym przez kutnowską firmę Eko
Serwis.
Na terenie gminy Łyszkowice można
deklarować chęć podpisania umowy jeszcze do połowy sierpnia. Planuje się, że
po raz pierwszy pojemniki ze śmieciami
będą opróżniane we wrześniu. Wójt gminy Łyszkowice, Włodzimierz Traut, ocenia, że zainteresowanie. mieszkańców taką
formą jest bardzo duże, chociaż dokład- .
nej liczby zgłoszeń jeszcze nie zna. W
gminie Domaniewice wywóz śmieci zostanie zorganizowany prawdopodobnie
w tym samym czasie, chociaż planuje się
przyjmowanie zgłoszeń jeszcze dłużej do końca roku. Liczba zgłoszeń może tu
być jednak znacznie mniejsza, wójt Grzegorz Redzisz początkowo oceniał, że chęt
nych będzie około 500, ale na razie nie
wiadomo, czy jest to liczba realna - w tej
gminie również nie policzono jeszcze zgło
szeń. Stosunkowo najwięcej zainteresowanych jest w samych Domaniewicach.
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Górą)

WYROBY HUTNICZE
MATEBIAl..Y
BUDOWLANE
GAZY TECHNICZNE
OPAi., NAWOlY !
NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

Samorządowcy ponawiają

Z

espół Samorządowy ds. koordyna- skim. 4 tony darów

D

ZUK rozbierze kioski

Ł

owicki Zakład Usług Komunalnych
od zarządu miasta zlecenie rozebrania części kiosków handlowych wraz z fundamentami na łowic
kim targowisku miejskim przy ulicy Starzyńskiego. Mają zostać rozebrane stare,
drewniane kioski stojące w ciągu od ogrodzenia przy ulicy Sikorskiego w kierunku nowych, białych pawilonów spożyw
czych. Na ich miejscu ma powstać 20 nowych pawilonów spożywczych w jednym ciągu. Będzie to coś w rodzaju przedłużenia ciągu patvilonów, w których sprzedawane jest mięso. Po zakończeniu rozbiórki i wyrównaniu terenu wybudowane będą
fundamenty pod ciąg 20 tymczasowych pawilonów. Określenie „tymczasowe" bierze
się z tego, że będą one mocowane do fundamentów po złożeniu konstrukcji i możliwe
będzie ich zdemontowanie.
(mak)

•krawężników, obrzeży,

przepustów drogowych,
.• kręgów, bloczków betonowych itp.

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

CENY PRODUCENTA !

IEDYT
I
I.O Od
zubezpieczaniem na kredytobiorcy
życia
Tel. 0-501-709-535

Zbiórka jest i będzie prowadzona, aktualnie samorządowcy wystą
pili z apelem o przekazywanie na rzecz
powodzian .nawozów, po żniwach planowany jest również zbiór pasz i ziarna. Najprawdopodobniej kolejne transporty zebrane w ramach akcji łowickich
samorządowców trafią do poszkodowanych ze śląskiego.
(aj)

Nowostawv Dolne 41

'li' (42) 719 71 71 _

(42) 719 72 72
.
www. komalux.com.pf ,

Komalux

Okna
olcha,

świerk, dąb,

~ul. Popiełuszki 20
ZADZWOŃ '11'(42) 6404 606
LUB
te1.1tax (42) 6404 442

ZAJRZYJ

PVC i d~ewpiano
• a I u m 1n1 owe
sosna,

mahoń-maranti

ffiKompleksowa obsługa - nasza wiedza, doświadczenie, pomiar, produkcja, montaż,
sprzątanie, gwarancja, serwis - W A S Z E Z A D O W O L E N I E!
ffiJeżell chcecie mieć porządne okna, ale boicie się bałaganu i zniszczeń - zadzwońcie!
Skontaktujemy Was z naszymi Klientami, którzy Was uspokoją!
r45

SŁAWOMIR

ul. Długa 37A, tel. 837-83-83, 0-608-376-993

[b]

ORGANIZUJEMY:
- kursy prawa jazdy kat. B
- jazdy doszkalające (bez względu na ośrodek szkolenia)

GABINET lEURSKI

JAROSłAW KOPERA
PORADY LEKARSKIE
WIZVTY DOMOWE
BADANIA DO PRACY
BADANIA KIEROWCÓW

OFERUJEMY:
- zaję~ia praktyczne - Fiat Punto, Nissan Micra
-wysoka jakość szkolenia (długoletnia praktyka)
- komputerowy system szkoleniowy
Oak na egzaminie państwowym)

czvnnv codziennie
w godz. 9-12i16-19

RATY

ROZPOCZĘCIE

KURSU

Głowno, ul. Monte Cassino 7
tel. (042) 719-12-01, 06041299 805 ~

dnia 10 i 21 sierpnia godz. 16.00
R-748

bujących poprzeź Wojewódzką Izbę
Rolniczą.

k!Gtowna

Ośrodek Szkolenia
KierowłÓW
WILANOWSKI
Łowicz,

(artykuły gospodarstwa domowego, koce, śpiwory,
środki piorące) zebrane przez mieszkańców gmin Chąśno, Łowicz i Domaniewice - pojechały również do gminy
Rytwiany.
Ponadto gminy z naszego powiatu
prowadzą zbiórkę pieniężną, która bę
dzie trwała do połowy września. Gmina Kiernozia z okazji festynu zaplanowanego na 15 sierpnia zamierza dodatkowo przygotować loterię fantową,
z której całkowity dochód zostanie
przeznaczony na pomoc powodzianom. Bardzo prężnie do akcji przystą
pili mieszkańcy gminy Domaniewice,
którzy zorganizowali zbiórl<ę rzeczy
we współpracy ze sklepami GS i prywatnymi, nie rezygnując oczywiście.ze
zbiórki pieniężnej, np. samorząd mieszkańców wsi Różyce przekazał na konto starostwa 500 zł. Inne gminy, tak
jak np. Kocierzew Południowy swoją
pomoc będą oferowały w połowie września . Natomiast Nieborów i Łyszkowi
ce mają zamiar zorganizowaną przez
siebie pomoc przekazać pod własnym
szyldem dla wybranej gminy wiejskiej
dotkniętej powodzią, z podobnym pomysłem nosi się gmina Zduny. Gmina
Nieborów zamierza dotrzeć do potrze-

Ko mah.IX

otrzymał

PRODUCENT:
•kostki brukowej

apel

o pomoc dla powodzian

Aktualizatja tylko
do końca września

~ FRANCE-GOSTsp.zo.o.

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

wyiechaly iui w Świętokrzyskie

cji pomocy powodzianom, który
tworzą samorządy: powiatu, miasta
i gmin, ponawia swój apel o pomoc rzeczową i finansową do mieszkańców
powiatu łowickiego i działających na
terenie powiatu podmiotów gospodarczych. Wszyscy, którzy zdecydowaliby się na pomoc finansową proszeni są
o wpłaty na specjalnie utworzone konto: PKO S.A. I o/Łowicz 10801486299172-360-80300 Do 2 sierpnia na
konto wpłynęło nieco ponad 15 tys. zł.
Natomiast osoby i" podmioty zainteresowane przekazaniem pomocy rzeczowej powinny szukać informacji w starostwie i w lokalnych samorządach.
Mimo, że Zespół Samorządowy
spodziewał się większego zainteresowania, na ponad 50 próśb do podmiotów gospodarczych zareagowała tylko
1/3 adresatów, wystarczyło to jednak,
by w famach zorganizowanej przez samorządowców pomocy z darami do
poszkodowanych przez powódź
w woj. świętokrzyskim wyjechały trzy
o końca września jest jeszcze czas ciężarówki. 8-tonowy transport wyjena dokonanie aktualizacji umowy na chał w pierwszym tygodniu sierpnia,
dostawę prądu. Zakład Energetycz- zawierał on m. in trwałe artykuły spony - Łódź Teren SA nowe, uaktualnione żywcze i wodę, środki czystości i środki
umowy podpisuje ze swoimi klientami dezynfekujące, kalosze, koce, a także
już od I czerwca 1999 roku. Na terenie sprzęt AGD - wszystko to trafiło do
działania Rejonu Energetycznego Łowicz sztabu zarządzania kryzysowego
uaktualnienia umowy można dokonać u in- w powiecie staszowskim i zostało rozkasentów, monterów pracujących w ternie dysponowane dla najbardziej potrzelub w siedzibie przy ul. Mostowej 30 bujących. Kolejne dwa transporty wyw Łowiczu. Nie wiąże się to z żadnymi ruszyły w tym tygodniu. 26-tonowy
kosztami, jest natomiast nieŻbędne dla zatransport pasz zebrany od działających
chowania zgodności danych zawartych
na terenie naszego powiatu mieszalni
w dokumentach ze stanem rzeczywistym.
pasz i młynów trafił do mieszkańców
gminy Rytwiany w powiecie staszow-
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Trzy transporty z darami
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Dokumentacia na most
w Bednarach • do końca roku

Sqdy przeimq kolegia
Kolegia do Spraw Wykroczeń
17 październi
ka, ale już teraz sędziowie obawiają się, że przejęcie tylu spraw
sparaliżuje ich pracę. Może to
spowodować pogorszenie jakości pracy i jeszcze bardziej spowolnić pracę sądów. Przewlekłość postępowania, na którą
uskarżają się nie od dziś ludzie,
zie jeszcze bardziej uciążliwa.

wy cywilne rozpoznawane w trybie
uproszczonym i postępowaniu nakazowym upominawczym. Znajdą w nim
zatrudnienie 2 lub 3 osoby, gdyż przewidziano do jego obsługi 2,5 etatu. Na
etacie sędziowskim została już zatrudniona sędzina z Łęczycy Uest to już I O
sędzia), co wiązało się także ze zmianą
przez nią miejsca zamieszkania.
Największym problemem Sądu Rejonowego w Łowiczu są warunki lokaonieczność rozwiązania kolegiów lowe. Liczono, na to, że mogłyby one
wynika z obowiązującej od l 997 zostać rozwiązane w przypadku koroku konstytucji RP, w której czyta- rzystnego dla łowickiego wymiaru spramy: Wszystkie sprawy winny być roz- wiedliwości rozstrzygnięcia postępo
strzygane przez sądy powsze chne. wania administracyjnego dotyczącego
W związku z tą reorganizacją Minister- budynku „białego domu" na ul. 3 Maja.
stwo Sprawiedliwości przyznało sądom Wojewoda skomunalizował jednak ten
okręgu łódzkiego pieniądze na zatrud- budynek - przekazując go samorządonienie 11 nowych sędziów i trzynastu . wi powiatowemu. Przeniesienie kolepracowników sekretariatów. Przyzna- gium do sądu nastąpi więc bez polepjąc dodatkowe etaty szacowano, że je- szenia jego warunków lokalowych.
W 2000 roku łowickie kolegium rozden sędzia załatwia I OO - 120 spraw
miesięcznie.
poznało 1253 sprawy o wykroczenia. Na
W Sądzie Rejonowym w Łowiczu chwilę obecną nie jest znany rząd wielkopowstanie nowy, szósty już wydział ści spraw, które przejmie sąd z uwagi na
cywilno-kamy, który rozpatrywał bę to, że od początku br. to właśnie sąd rozdzie sprawy o wykroczenia, postępo strzyga sprawy o prowadzenie pojazdu
(eb)
wania karne prywatnoskargowe, spra- w stanie nietrzeźwym.

·w

przestaną działać

K

Wojewodza

łamaniem szczęki, kości nosa i krwia-

kiem twarzo-czaszki, a w rezultacie
pobytem w łowickim szpitalu zakończył
się dla czterdziestodziewięcioletniego
Henryka K., mieszkańca wsi Rulice, wieczór spędzony w ogródku piwnym przy
sklepie w Wojewcdzy. Choć zdarzenie
miało miejsce 30 czerwca, dochodzenie
w tej sprawie prowadzone przez komi-

Będą skupować
iobłko i cebulę

O

Będzie drugi

Sq ies1c1e mieisca na polskim i matematyce
o 15 sierpnia mają jeszcze czas na
złożenie dokumentów te osoby, które chcą studiować w łowickim Kolegium
Nauczycielskim.Czerwcowe egzaminy
wstępne nie przyniosły bowiem pełnej
obsady przygotowanych na nowy rok
akademicki miejsc dla studentów pierw-

Bielawy

(ljs)

Kolegium Nauczycielskie

D

Do polowy sierpnia potrwa jeszcze
malowanie w Szkole Podstawowej
w Bielawacb. Czterech pracowników z robót interwencyjnych pracuje przy odświeżaniu korytarzy,
klatki schodowej i świetlicy. Jest to
pierwsze malowanie od 15 !at, tym
bardziej jest więc co robić. Od
1 września w salach lekcyjnych na
drugim piętrze budynku uczyć się
(/js)
będą gimnazja/iści.

d 15 sierpnia Gminna Spółdziel
nia w Bielawach uruchamia skup
jabłek przemysłowych. W ubiegłym
roku skupiono IOO ton tych owoc.ów, teraz
spółdzielnia przygotowuje się na przyjęcie
ich \'liększej ilości. ze W7.glę_du na urodzaj.
sariat policji w Bielawach pod nadzospadów będzie mana dopiero po uruCena
rem łowickiej prokuratury nie jest jeszchomieniu skupu. Obecnie wiadomo rówcze zakończone. Podejrzanymi o dokonież, że we wrześniu skupowana będzie cenanie pobicia są dwaj mężczyźni: Piotr
bula Spółdzielnia liczy na to, że sprawdzoMii
Piotrowic,
mieszkaniec
W. (1.20),
ne rynki zbytu w Niemczech, Anglii i Hochał W. (1.20), mieszkaniec Lisiewic. Wolandii zapewnią rolnikom z gminy Bielawy
bec obu zastosowano środek zapobiemożliwość sprzedaży przynajllUliej 2 tys.
gawczy w postaci dozoru policyjnego.
(ljs)
ton tego warzywa.

Dochodzenie po bóice trwa
Z

szego roku. Na język polski i matematykę egzaminy pomyślnie zdało i zostało
przyjętych po 20 osób, co oznacza, że na
każdym z tych kierunków pozostało jeszcze po I Owolnych miejsc. Egzamin uzupełniający odbędzie się 12 września.

(ljs)

ŁOWICZANIN

gminy nie ma pieniędzy, jednak wójt
Andrzej Werle zapowiada, że do końca
roku zostanie opracowana dokumentacja
(konieczne do zainstalowania przęseł będą
2 podpory i dwa przyczółki) .
O tym, kto i za ile przygotuje dokumentację, będzie wiadomo w końcu
sierpnia. Potrzebne na opracowanie dokumentów pieniądze mają zostać wygospodarowane i przesunięte z wydatków zaplanowanych w tegorocznym bu(aj)
dżecie na drogi .

Podpisywane sq umowy
na realizacię kontraktowych
owiaty i gminy doczekały się wreszcie potwierdzenia pieniędzy deklarowanych w kontrakcie wojewódzkim.
Oficjalne podpisywanie umów na realizację kontraktowych zadań przewidziano na 8 i 9 sierpnia (wczoraj i dziś) w
Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Samorządy czekając na podpisanie
umowy wykonawczej dla poszczegól·nych zadań, miały za zadanie przygotować szczegółowe wnioski realizacyjne
dla każdego z zaakceptowanych zadań.
Wnioski realizacyjne muszą dokładnie
określać, jak i kiedy zadanie zostanie
wykonane oraz wskazywać, ile środków
stanie na nie przeznasamorząd jest
czyć i skąd one będą pochodzić.
Ze 169 zadań przewidzianych w ramach tej umowy dla naszego województwa, (na kwot!( kontraktową 727 mln. zł)
4 (za 450 tys. zł) ma realizować samorząd powiatowy w Łowiczu. Z tego największe to przygotowanie do odbudo-

P

w

zadań

wy czwartego skrzydła muzeum, na które w kontrakcie przewidziano 280 tys.
zł, 1OO tys. to kwota przewidziana na
budowl( warsztatów praktyczn,ej nauki
w Zduńskiej Dąbrowie i 120 tys. to zaległości za zadania już wykonane (I OO tys.
zł - inwestycja w LO Zduny, 50 tys. dokończenie Inwestycji w ZSZ nr 4 w Ło
wiczu).
Wposzczególnych gminach naszego
powiatu kontraktowe pieniądze wspomogą inwestycje oświatowe: gmina Nieboró otrzyma 50 tys. zł - sala gimnastyczna przy SP Nieborów, 150 tys. - rozbudowa gimnayjum w Dzierzgóku, gm. Bielawy 100 tys. - budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum, gm. Domanieice IOO
tys. - rozbudowa gimnazjum, gm. Kiernozia 200 tys. - I budowa gimnazjum,
gm. Kocierzew 250 tys. - rozbudowa gimnazjum, gm. Chąśno 150 tys. zł - rozbudowa gimnazjum w Błędowie.

(aj)

przetarg 500 tys. dla muzeum

ie doszedł do skutku zaplanowany na 1 sierpnia przez zarząd gminy Bolimów przetarg na
wykonawcę wymiany okien w budynku szkoły podstawowej w Bolimowie.
Został on unieważniony z powodu braku oferentów. W tej sytuacji następny
przetarg odbędzie się po upływie dwóch
(ljs)
tygodni, czyli 14 sierpnia.

N

szystkie trzy przęsła mostowe,
które mają posłużyć do odbudowy mostu na Bzurze w Bednarach, zakupione przez gminę Nieborów z Agencji Mienia Wojskowego zostały już sprowadzone do Bednar. Dwa przęsła skła
dowane w Dęblinie dotarły ńa miejsce
już na początku lipca, trzecie, z Przemyśla zostało sholowane 27 lipca. Transportu dokonała nieodpłatnie firma ROLMEX z Bednar. Na montaż zakupionych przęseł w tegorocznym budżecie

lipcu wojewoda łódzki potwierdził,
podpisując decyzję, przyznanie
dla łowickiego muzeum dotacji w wysokości 500 tys. zł. Starostwo występowa
ło o 700 tys. zł. Jednak kwota, którą przyznało województwo jest i tak większa
o 100 tys. od przyznanej w roku minionym. Zabezpiecza to fankcjonowanie pla-

możliwości wykonania nawet drobnych
remontów - mówi Mirosław Kret, dyrek-

cówki do końca roku, natomiast nie daje

(aj)

W

tor wydziału edukacji w starostwie.
Tegoroczny budżet muzeum wyniesie
1.250.000 zł, w tym 500 tys. do dotacja
od wojewody, 550 tys. - środki własne
starostwa, a 200 tys. to dochody własne
placówki.

ul. Blich 21, 99-400 !owicz, tel. (0-46) 837 66 86, fax 837 88 78, www.kolo.lowicz.com. 1
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Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
TERAZ DO KAŻt:tJ POżYCZJa Sl~
P<:Nlfi.EJ 1 ooo PLH
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Pozyczka Prowizyjna
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14%
12 miesięcy

ODDZIAŁ .ŁOWICZ, UL STANISŁAWSKIEGO 22, TEL (046) 830 20 89, 830 21 53

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

NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

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

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

• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena

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

R~10

nieruchomości

·AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

biskupom,

~
~fe
Księżom

kiężom przewodnikom,
księżom pomagającym

w pielgrzymce, księżom
klerykom, siostrom

goszczącym pielgrzym-

kę,

zakonnym, służbom
pielgrzymkowym, sołtysom, mieszkańcóm
trasie pielgrzymki,

wszystkich miejscowościna

którzy nas żywią i dają
schronienie, pielgrzy-

mom duchow.ego
swe cierpie-

uczestnictwa, chorym
ofiarującym

nie w naszej intencji,
wszystkim ludziom
dobrej woli oraz spon-
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A następnego dnia, we wtorek, 7 sierpnia rano, podczas porannej mszy św. sakramentu
małżeństwa udzielili sobie Katarzyna Kryściak i Piotr Sumiński. Szczęść Boże I

Wydanie specjalne z okazji VI Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej
na Jasną Górę, 6-15 sierpnia 2001
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Obaj biskupi łowiccy, Alojzy Orszulik (z prawej) i Józef Zawitkowski, blogoslawili pielgrzymom w przeddzień wymarszu, podczas Apelu Jasnogórskiego w seminarium, w niedzielę 5 sierpnia wieczorem
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Idą ku życiu

VI Łowicka Piesza Pielgrzymka
Młodzieżowa na Jasną Górę to
łącznie około 2300 osób, podzielonych na dziewięć grup, reprezentujących różne rejony diecezji
łowickiej. To 2300 indywidualnych decyzji, by te dziewięć dni
pięknego sierpnia, dziewięć dni
wakacji, poświęcić Panu - wiedząc, że każdą chwilę Mu poświę
coną On wynagrodzi stukrotnie,
tak że będą to także najwartościowsze chwile poświęcone
sobie. To wielomiesięczny trud
przygotowań organizatorów, to
szerokie serce pomagających
pielgrzymce ludzi. To czas łaski .
Zaczęli ten czas Apelem Jasnogórskim przed Seminarium Duchownym w Łowiczu jeszcze
w niedzielę wieczorem, a wyruszyli
po Mszy św„ celebrowanej przez
obu biskupów łowickich w poniedziałek 6 sierpnia rano w katedrze.
Ruszający w drogę świadomie
decydowali l'!ię na trud, ale trudem
jest nie tylko sam marsz, ale i namysł nad tematem przewodnim
każdego dnia, a motywem przewodnim całej pielgrzymki jest wypłynięcie na głębię . O wypłynięciu
na głębię wiary mówił ·pierwszego
dnia w homilii biskup ordynariusz,
w następnych dniach było kolejno
na głębię pokory, miło
nadziei. Kolejne rozważan i a

wypływanie

poświęcone będą głębi święto

ści ,

ści , prawdy, modlitwy i wolności.
Pod koniec pierwszego dnia pielgrzymki, w Makowie, dla młodych
i nie tylko młodych pątników wystąpił z zespołem znany bluesman Tomasz Kamiński. Przedo młodych ich językiem ,
koncert bardzo

półtoragodzinny

mawiał

się podobał .

a

Łowicza,idącazpielgrzymką-

pewnosc1ą bę~z1e

tak nas ludzie rozpieszczają.
, .
.
trudu z
Jeszcze sporo, tylko że taki trud
warto podejmować .
(wal)
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We wtorek rano , przed wyruszeWli uuc11ow_e!
ro ze, na;wazme;sze;, te! uo tore; p1e1f!rz!m11a ;es :.rou11łem, towarzyszy niem w drogę, odbył się pierwszy
m odym o;c1ec duchowny, ks. pralat M1eczyslaw lwamck1
1 w dziejach łowickiej pielgrzymki
ślub - sakramentem małżeństwa
połączyli się Kasia Kryściak i Piotrek Sumiński. Oby ludzie, których
spotkają w życiu na swej wspólnej
odtąd drodze, byli tak życzliwi , jak
mieszkańcy tych wiosek diecezji,
przez które młodzi pątnicy przechodzą. Czasami tmdno nawet poczuć się pielgrzymem - mówi
Beata Gładka, radna miejska
.

•

Na czele grupy Brązowe;; rawskiej, matka Ksiądz Tomasz Jackowski, od trzech lat,
z trójką dzieci
niezmiennie, przewodnik cale/ pielgrzymki

X----------~------------~------------------------------~----------------------~----

wygląda

grupa Zielona, łowicka , najliczniejsza na całej pielgrzymce - 470 osób. Grupa Pomarańczowa, salezjańska, rzuca się w oczy z daleka, tak bardzo jest koloro8-/etnie Sylwia i Dominika, a przewodnikiem grupy jest ks. Adam Bednar- wa . Liczy penad 200 osób, a w jej składzie jest m.in. 64-/etnia pani Teresa Jaskulska,
czyk z łowickiego Wyższego Seminarium Duchownego..
która na Jasną Górę idzie po raz 30.
Tak

Wśród

nich

są

120 pielgrzymów idzie w grupie Biało-Żółtej z Kutna i okolic, z przewodnikiem, ks. Stanisła- Grupa Biała to Łęczyca. Przed laty mała, teraz bardzo urosła w siłę - 155 osób. Przewodwem Tu/inem.
nikiem grupy Białej jest ks. Zbigniew Łuczak.

9 .08 .200 I r.
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ZAMIAST DRÓG RWĄ~E POTOKI, :~;'!n.d:i~ówić
ZAMIAST .SAMOCHODOW tODZIE
ie minął jei;zcze mie
od momentu, kiedy dwie grupy łowickich
strażaków PSP powróciły z
zalanego wodą Gdańska
Orunii, a na pomoc ofiarom
powodzi wyjechała kolejna
grupa. Starszy kapitan Piotr
Błaszczyk, aspirant Marek
Wawrzyńczak oraz starsi
sekcyjni Rajmund Plichta i
Ireneusz Sołtysik walczyli z
żywiołem w miejscowości
Złota niedaleko Sandomierza.

N

siąc

Dowództwo nad III Kompa„Skierniewice"
wchodzącą w skład batalionu
województwa łódzkiego, objął
właśnie łowiczanin - Piotr Błasz
czyk. Strażacy wyjechali 28 lipca tuż przed północą dwoma samochodami przystosowanymi
do ratownictwa wodnego - Starem 266, który doskonale sprawdził się przy niedawnej akcji w
Gdańsku oraz terenowym Honkerem. Z miejsca koncentracji,
czyli Rawy Mazowieckiej wraz
z innymi ekipami z całego województwa łódzkiego w kierunku
Sandomierza wyruszyli o godz.
4.15, by na miejscu zameldować
się 5 godzin póżniej.
nią Gaśniczą

Tonęły sady i tunele
pełne warzyw
Od momentu rozlokowania się
w bazie, która utworzona była
w jednej z sandomierskich podstawówek i otrzymania zadania
umacniania wałów w pobliskiej

już istniejących

na Wiśle oraz
budowanie obwałowań na rzece
wpadającej do Wisły oraz w obrębie pobliskiej drogi. Gdyby
woda przedostała się przez wały
zalaniu uległyby wszystkie zabudawania znajdujące się parniędzy rzekami i drogą - opowiadał
nam kapitan Błaszczyk. Zanim
jednak łowicka ekipa ratownictwa wodnego włączyła się do
pracy przy wałach, już pierwszego dnia wyciągała unieruchomionego strażackiego Lublina,
którego gaźnik został zalny
przez wodę blisko siedemdziesieciocentymetrowej głębokości.
Następnego dnia poziom wody
podniósł się na tyle, że znad lustra wody widoczne były tylko
tarcze znaków drogowych, słupki tonęły już w wodzie. Woda
zalała praktycznie wszystkie
garaże, których teraz nie było
widać w pobliżu nie zalanych
jeszcze wyższy~h kondygn~cj!
domów. Zatopione były JU~
również tunele z warzywami
oraz sady. Ws~st~~ dlatego •. że
przez Sando~1erz i_Je.go okohce
pr~etac~ła się wła~me fala kulmmacyJna powodzi.
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tysiące

worków
z piaskiem
na godzinę

Wkiedy

ały były tak nasiąknięte, że

się po nich chodziło
po prostu uginały się pod nogami. Obserwowaliśmy, jaka 'K'.)1dobywa się z nich woda: kiedy
tylko z czystej zmieniała się na
miejscowości Złota, łowiccy mętną, było wiadomo, że w tym
strażacy aktywnie włączyli się miejscu wal zaczyna się rozmyw akcję walki z żywiołem. Już wać i trzeba go wzmocnić - opopierwszego dnia naszego poby- wiada kapitan Piotr Błaszczyk.
tu w Złotej pracowaliśmy przy W ciągu godziny na umacnianie
walach do godz. 23. Naszym za- wałów i budowanie nowych stradaniem było umacnianie wałów żacy, policja, wojsko i ludność

cywilna zużywała 2 tysiące worków z piaskiem. We znaki dawała
się nie tylko ilość przerzuconych
kilogramów, ale przede wszystkim piekące słońce oraz roje komarów. Choć wały w niektórych
miejscach miały po 2 m szerokości na szczycie nie mogły jeździć
po nich samochody. Worki z pia. skiem dostarczane były na ło
dziach motorowych. Największą
ofiarność przy pracy na wałach
okazywali ci mieszkańcy Złotej,
którym .albo woda już zalała
domy, albo właśnie się do nich
zbliżała. Właśnie ci ludzie tworzyli komitety powodziowe, które
wspólnie ze strażąpożarnąpełni
ły straże przy wałach. Tu i ówdzie
dało się słyszeć niepochlebne oceny dotyczące stanu wałów jeszcze
sprzed powodzi. Ludzie mówili, że
były one tak zniszczone przez krety
i nornice, że nie spełniały swojej
roli _ wspomina kapitan Błasz
czyk. Już po pierwszych 5 godzinach pobytu łowickich straża
ków w Złotej powstała około 30
cm wyrwa w wale. Woda wdarła
się w zabudowaną część miejscowości ijej poziom szybko siępod
nosił. Zaczęto ewakuować mieszkańców, choć tak naprawdę namawiano ich do tego o wiele wcześniej. Oprócz umacniania wałów
naszym zadaniem była również
ewakuacja ludności. Kiedy jeszcze
poziom wody pozwalał na przejazd samochodem, mieszkańcy
mogli ewakuować się właśnie w
ten sposób. Sęk w tym, że niewiele
osób z tej możliwości skorzystało.
Przed nadejściem najgorszego do
rodzin czy znajomych wywieziono
dzieci oraz co cenniejszy dobytek.
Pozostali żywili się nadzieją, że
może nie będzie tak źle - zresztą nam też się to udzielało - mówi
Piotr Błaszczyk.

Po naszej informacji o przynależności do PZPR
w latach 70-tych dzisiejszego kandydata PiS
na posła, późniejszego działacza Solidarności
i radnego, Wojciecha Gędka, otrzymaliśmy od niego
tekst na ten temat, który poniżej publikujemy.

Na tratwie
ratunkowei wiek
nie miał znaczenia

zekając na upragnione miesz-

C

iedy woda zaczęła zalewać
domy tak, że nie można
było już przenieść się z dobytkiem na wyższą kondygnację,
strażacy na łodziach i tratwach
ratunkowych okazywali się zbawieniem. Sytuacja zmieniała się
diametralnie, ludzie do tej pory
kurczowo przywiązani do swoich domostw, teraz musieli zaufać strażakom, którzy ratowali
ich życie. Trzeba przyznać, że
wszyscy byli bardzo zdyscyplinowani, nawet sześdziesięcioletnie
kobiety wsiadały na naszą tratwę bez zbędnej histerii, wszyscy
byli opanowani - przyznaje nasz
rozmówca. W czasie ewakuacji,
podobnie jak przy umacnianiu
wałów nieoceniona okazała się
pomoc sąsiedzka. Nikt inny, jak
właśnie sąsiedzi, zgłaszali miejsca niedostępne od strony ulicy,
a w których na pomoc czekali
jeszcze ludzie.
Kiedy sytuacja została opanowana, 1 sierpnia, batalion, w którym służyli łowiccy strażacy
otrzymał rozkaz udania się
do Warszawy, gdzie nastąpiło
podsumowanie i zakończenie
działań. Po nocy spędzonej w
Szkole Głównej Służby Pożar
niczej dowódca batalionu starszy kapitan Romuald Rataj
otrzymał informację ze sztabu,
że III Kompania Gaśnicza
„Skierniewice" wraca do swojej
bazy, a pozostałe kompanie zostają podmienione przez straża
ków, którzy ·dojechali dwoma
autokarami. Łowiccy ratownicy
powrócili do swej jednostki
2 sierpnia.
Lilianna Jóźwiak - Staszewska

K

, Oiir- . 'ji: - ażamyj .akl
kanie w poc~ątkach lat 70- .e kandydat na posła nie mozd
tych, w Spółdzielni Łowickiej
(perspektywa otrzymania
mieszkania to kilkanaście lat), szczególnie, gdy jest to kandyda
zdecydowałem się szuka~pracy prawicowego komitetu, a kłopO-'
z mieszkaniem poza Łowiczem. (liwymfragmentem jest przy.na
ZPOW w Lipsku zaoferowało mi /eżność do PZPR. Nie oceniam)!
pracę wraz z mieszkaniem.
amtej decyzji, Pańskie zaanga
W czasie kolejnego awansu żowanie w „Solidarność", przysłużbowego na stanowisko Gł. płacone internowaniem, ustawia
Mechanika postawiono mi ulti- partyjne lata w innej perspekty"
matum - zapisania się do PZPR. wie - mimo to ludzie mają prawo
Był to 1976 r. Tak zostałem wiedzieć o Panu wszystko. Pry
członkiem partii komunistycznej watnie, mogę być dumny,· że mój
w PRL.
Tata, też główny mechanik, poZdałem książeczkę partyjną stawiony przed podobnym ulti•
w dniu 23.02.82 r. - w zakładzie matum, wolał do końca życia tym
pracy RDP Łowicz (Rejon Dróg głównym mechanikiem zostać,
Publicznych - przyp. red.) towa- rezygnując z dyrektorskiej posa•
rzyszowi Obstojowi, dyrekto- b'y- ale do PZPR się nie zapisał,
rem był wówczas towarzysz wiedząc, że pewnych rzecz
Krzy-sztof Górski. Przez cały
GDY się nie robi.
okres mojego pobytu w PZPR
Wojciech Waligórsk
byłem członkiem, nie pełniłem
żadnych funkcji partyjnych.
Podsumowanie mojego ,,zaangażowania" komunistycznego
jest ujęte w decyzji internowania, a podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego M. O.
w Skierniewicach: Zagrażałby
bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to,
że brał udział w działa/nośd 'K'.)1mierzonej przeciwko naczelnym
organom państwo'K'.)lm PRL. Art.
42 pkt 1 dekret z dnia 13. 12.81 r.
Kompetentne i profesjonalne
podsumowanie organu strzegące
go komunizmu. Ponieważ zostałem zmuszony do bycia człon
Worek pełen śmieci na poki em partii komunistycznej, mniku Zawiszy Czarnego a ideologia komunistyczna była taki widok ukazał nam się we
mi i jest zawsze obca, nie ujmuję czwartek, 26 lipca, w Parku
tego fragmentu w swoim życio Sienkiewicza. Jak widać są
rysie - tak postanowiłem.
tacy, któtzy nie potrafią uszaWojciech Gędek nować pamięci bohatera.
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Tylko u nas kompleksowa oferta
Łowicz,

•OKNA - PCV,AL, DREWNO • DRZWI ZEWNĘTRZNE
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• Gwarancja

g~
Zapraszamy
ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 10 G TEL./FAX 0461830-20-78

KREDYTY LEASING

~ 'Tani K!eayt

~ tfCa (\g.żaegol
OD 0,5%

1 O lat,

atest niezapalnosc1.
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MIESIĘCZNIE

• GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIEL/
DO 20.000 PLN I
• NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
• NA BUDOWĘ I REMONTY
• POD HIPOTEKĘ/
Łowicz, ul. 3 Maja 5, tel. 837-83-38
Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
046/832-18-74
'
R-4

ul. Seminaryjna 6, tel.lfax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.Hax 837-14-70,

•Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.
~T
•Okna typowe - od zaraz.
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PROFESJONALNY MONTAŻ, TRAN~PORT GRATIS
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PRODUCENT OKIEN IDRZWI
~-EX ZALUMINIU~ IPCV
.

montaż · transport · serwis ~-\'{

Okna o nietypowych wymiarach bez
BeZPt.ATNA INFORMACJA 0-800 122 222

Ił.A

Maurzyce 48

dopłatf

tel. (0-46) 839-11°-34, 0-607-267~277
tel. kom. 0602-111-878
R-21
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SANKTUARIUM OKUDZIONE
N

a tym placu blisko rok temu - 8 września, odprawiona została msza święta
po oficjalnej koronacji obrazu Matki Bożej
Pocieszycielki Strapionych. Korony poświęcone prz.ez papieża Jana Pawła Il podczas wizyty w Łowiczu nie doczekały uroczystości związanych z pierwsz.ą rocznicą
koronacji planowanych w najbliższy odpust
- 8 września To będzie niespodzianka ijeszcze nie powiem co planujemy na rocznicę
koronacji, nawet tygodnikowi ,,Niedziela"
nie powiedziałem. .. - mówił naszej rep01terce blisko miesiąc temu proboszcz domaniewickiejparafii ksif:/!iz Piotr 'Ż4_dło. Takięj niemiłęj niespodzianki. nikt z parafian nie spodziewał się. Jest to dla całych Domaniewic
duża strata. Korony miały przecież dużą
wartość historyczną - powiedział nam wójt
Grzegorz Redzisz.
Do sanktuarium włamywacze dostali
się po sforsowaniu drewnianych drzwi
zrobionych w tzw. jodełkę. Wcześniej
zdjęli alarm zawieszony przed kościołem
wykorzystując do tego drewnianą drabinę, którą przywieźli ze sobą. Składała się
z dwóch ponumerowanych części. Po
rabunku drabina została przez nich pozostawiona przed bramą.
Dochodzeniowa grupa operacyjna policjantów dojechała na miejsce w środę
około godziny 6.00rano. Zabezpieczeniem
śladów (pozostawionych przez włamywa
czy odcisków linii papilarnych, śladów wła
mania, rodzaju użytych narzędzi itp.) i wykonaniem zdjęć, które będą służyły jako
mateńał dowodowy zajął się technik kryminalistyki. O włamaniu powiadomione
zostały również inne jednostki policji w
kraju - w tym wypadku istotne jest po-

Złodzieje

nie obawiali
siebie drabiny.

się zostawić

Czuiniki wezwały
strażaków do banku

P

oniedziałkowy wyjazd strażaków ło

wickiej PSP do II Oddziału PEKAO
SA przy Długiej nie zakończył się na
szcz.ęście akcją gaśnicz.ą, choć wszystko na to
wskazywało. 6 sierpnia strażacy odebrali sygnał o pożarze w tymże banku, zadziałał tu
system monitoringu paeciwpożarowego, który wykrył obecność dymu i podwyższoną temperaturę. Jak się później okazało, dym ulatniał się.z dachu, gdzie właśnie prowadwne były
prace remontowe, a robotnicy rozgrzewali
powłoki bitumiczne gazowym palnikiem.
Przez otwarte okna dym szybko wdarł się do
pomieszcz.eń biurowych, gdzie zadziałał system monitoringu. Akcja strażaków ograniczyła się więc tylko do sprawdzenia, czy na
pewno nigdzie nie pojawiły się płomienie. Był
to ~isty przypadek, w wyniku prac prowadzonych na dachu zadziałały czujniki, które przesiały sygnał do straży pożamęj, nawet my byliśmy tym zaskoczeni - w)'jaśnił w rozmowie z
nami dyrektor Radosław Niewiadomski.

Spotkali się
wrocznicę powstania
Domaniewicki obraz przed

kradzieżą ...

równywanie śladów włamania i sposobu
sprawców.
Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej KPP w Łowi
czu oraz wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Czy uda się
korony odzyskać? - pytaliśmy policjantów przybyłych do Domaniewic w środę.
Trudno powiedzieć, wszystko zal!!ży od
tego, jak zareaguje społeczeństwo. Może
ktoś coś widział i w teraz lub w później
szym czasie zgłosi się do nas, zostawimy
myślenia

na miejscu

kradzieży użytej

.. .i po

kontakt księdzu proboszczowi -

usłyszeli

śmy w odpowiedzi. Pytaliśmy też, czy można
przypusuzać, że była

to kradzież na zlecenie. Policjanci uważają, żejest za wcześnie,
aby taką_ wersję zakładać, ale w kaplicy było
dużo dobra przedmiotów, które mogły być
skradzione, a nie zostały i tenfakt może ta/d.e
przypuszczenie nasuwać.
Sama zaś wartość łupu trudnajest do oszacowania, ponieważ korony przedstawiają
wartość historyczną. Wykonane były z
dość cienkiej warstwy srebra, a kamienie
były sztuczne, również tylko pozłacana
była zabytkowa monstrancja.
Nie pomógł ani alarm założony na zewnątrz budynku w ubiegłym roku, ani
oświetlenie nie zniechęciło złodziei. Budynek jest ze względu na oszczędność
energii oświetlany w godzinach od 22.00 do
l.00. Prawdopodobnie właśnie po zgaśnię
ciu lamp świętokradcy przystąpili do „pracy". .Alarm dźwiękowy, który zamontowany był na wysokości około 7 metrów zerwali ze ściany sanktuarium, wchodząc po
wspomnianych drabinach. Nie ma koron
i koniec. Co ja mogę powiedzieć ? - mówił
przygnębiony zaistniałym faktem proboszcz
Domaniewic i jednocześnie kustosz sanktuarium ks. Piotr 'Ż4_dlo. Trzeba będzie coś
pomyśleć przed wrześniem...
Mieszkańcy, nie mogąc uwierzyć w to,
co się stało, przyjeżdżali pod kaplicę i oglą
dali ślady. Widać wyraźnie, po uszkodzoprzez nych drzwiach, że po nieudanej próbie
dostania się głównym wejściem przez

t

R

kradzieży.

przedsionek, złodzieje rozbili prawe skrzydło bocznych drzwi znajdujące się od strony placu koronacyjnego i pielgrzymkowego. Ile oni musieli mieć czasu, żeby to
zrobić? Przecież mogłam tu wczoraj przyjść
- mówiła zdumiona parafianka. Księżyc tak
jasno świecił, aż dziwne, że stało się to dzisiejszej nocy - mówi inna. Może teraz nowe
korony będzie trzeba kupić? - zastanawiała
się kobieta pytana, co teraz na 8 września
zaplanują Domaniewice.
Próbowali się włamać głównym wejściem, to znaczy że nie wiedzieli, że tam
jest krata. To może nie byli stąd? - snują
przypuszczenia osoby oglądające sanktuarium po włamaniu, mając nadzieję, że
nie zrobił tego nikt miejscowy. Myśleli
śmy, że już nikt nie będzie próbował tu
się włamać - mówi zaskoczony kradzieżą
mężczyzna. Sanktuarium Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach było okradzione przed 20 laty. Zdarzenie to było dość zagadkowe, wtedy zginęły tylko wota wdzięczności.
Biskup Alojzy Orszulik o kradzieży
dowiedział się w środę rano od Nowego
Łowiczanina. Pierwszy komentarz jaki
usłyszeliśmy z jego ust brzmiał: Jest to
okropne świętokradztwo i barbar.zyń
stwo. Biskup uważa, że kradzieży mogli dokonać pospolici złodzieje przekonani, że grabione przez nich przedmioty wykonane są ze złota.

ocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, przypadająca na 1 sier-pnia, stała się dla łowickich emerytów okazją do spotkania się w dość szerokim gronie na ognisku zorganiwwanym na
polanie w Lesie Miejskim. Dzięki temu, że
pogoda dopisała i było słonecznie, na spotkanie przybyło ponad 70 członków Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
działającego w Łowiczu. Przyjechali oni do
lasu na godz. 1O.OO autobusem, którego uży
czył bezpłatnie prywatny przewoźnik Roman Lindner, część osób natomiast dojechała we własnym zakresie na rowerach.

Nieprzytomny
iui dwudziestą dobę
dzisław P„ mieszkaniec osiedla Sta-

Z

rzyńskiego,

który 20 lipca w czasie
nad Łowiczem burzy został najprawdopodobniej porażony piorunem tuż przed klatką schodową nie odzyskał do tej pory przytomności i nadal
przebywa w szpitalu.
szalejącej

Zalany konał naprawczy
uż po raz drugi

w niedługim czasie, woda
naprawczy w bazie Kolumny Transportu Sanitarnego przy ul.
3-go Maja. W wyniku opadów podwyższony
poziom wód podskórnych powoduje zalanie
kanału do wysokości kilkudziesięciu centymetrów. Ze względu na to, że kanał może być
w każdej chwili potrzebny do prac przy naprawiepojaz.du, pracownicy bizy wzywająstrażaków, którzy szybko usuwają wodę. Tak było
(mwk, mak, ljs)
właśnie w miniony wtorek, 7 sierpnia.

J

zalała kanał

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

Takich cen jeszcze nie było I
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Kocierzew

KAPITALNY REMONT WSZKOLE
lipcu rozpoczął się gruntowny remont w kocierzewskiej szkole koszt cał<5ści inwestycji oszacowano na
600.000 zł. W tym roku gmina zaplanowała wydać na nią 350.000 zł, z czego
!OO.OOO zł zostało na ten cel zapisane
w budżecie, natomiast 250.000 jest przewidziane w kontrakcie wojewódzkim.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe z Łowicza.
Zdjęty już został dach, mający ok.
1.200 m2 powierzchni, ponieważ będzie

W

gi będą robione od nowa na całości obiektu (planowane są panele i glazura).
W większości pomieszczeń są zbijane
i wYkonywane od nowa tynki, wiąże
się to z wymianą instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego
ogrzewania, a w wielu wypadkach uła
twia również gruntowne pozbycie· się
wilgoci z pomieszczeń.
Ponadto wykonane od nowa zostaną
4 komplety sanitariatów, przebudowana będzie klatka schodowa i zmieniona
funkcja niektórych pomieszczeń (np.
z dotychczasowych pomieszczeń klasowych na szatnie).
W związku z prowadzonym remontem uczniowie Szkoły Podstawowej
rozpoczną rok szkolny w trudniejszych
warunkach niż zazwyczaj. Jeżeli sierpień pod względem pogody będzie
sprzyjał prowadzonym pracom to przy
wprowadzeniu dorażnych zmian i wygospodarowaniu paru pomieszczeń z zasobów gimnazjalnych, maksymalnym
wykorzystaniu sali gimnastycznej, prowadzeniu lekcji religii na plebanii i znalezieniu lokalu zastępczego dla oddziału
przedszkolnego - uda się uniknąć nauki
na dwie zmiany. Jeżeli mimo wszystko
będzie ona konieczna, to wprowadzona
Fragment przedwojennej części budynku szkoły w Kocierzewie, aktu- zostanie na możliwie jak najkrótszy czas.
alnie w remoncie.
(aj)

Gmina Nieborów

Wakacyine odświeżanie
także wprzedszkolach

P

wymieniana jego konstrukcja i pokrycie, planuje się położenie blacho-dachówki. Również w całości obiektu
wymieniana będzie stolarka okienna
i drzwiowa. Na I i II kondygnacji
w przedwojennej części budynku (ok.
500m2 ) zdjęte zostały również stare
drewniane stropy, w miejsce których zainstalowane będą nowe. W części budynku z lat siedemdziesiątych (ok. 500
m 2) aktualnie trwa wymiana podłoży
i zalewanie posadzek. Posadzki i pociło-

Eko·Serwis równiei
w Nieborowie
E

ko-Serwis, kutnowska firma zajmują
odczas tegorocznych . wakacji
ca się wywozem śmieci, skutecznie
w przedszkolach prowadzonych
przez gminę Nieborów wykony- wchodzi na teren kolejnych gmin nawano prace odświeżające. W przedszkolu szego powiatu. Od sierpnia działa róww Nieborowie pomalowano pomieszcze- nież na terenie gminy Nieborów. Firma
nie kuchenne i jego zaplecze. Onowiono zawarła tam około 600 umów, jednak
również lamperie oraz dokonano wymia- sprawa nie jest zamknięta i wciąż podny wentylacji. Natomiast w bełchow pisywane są nowe. Spora część klienskiej placówce pomalowano dwie sale. tów Eko-Serwisu to dawni klienci ZaWszystkie prace wykonała gminna eki- kładu Usług Komunalnych w Skierniepa remontowo - budowlana.
wicach, który również zajmuje się od(aj) biorem śmieci od mieszkańców tej gminy. Zmienili oni odbiorcę ze względu
na atrakcyjniejszą ofertę cenową.
W kutnowskiej firmie za dzierżawę
120-litrowegopojemnika płaci się3 zł20 gr,

W

poniedziałek,

6 sierpnia,
pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Sobocie obchodzono odpust. Z tej okazji o godzinie 12 odprawiona została msza
święta przed kościołem, a po niej
przez cmentarz poprowadzona
procesja eucharystyczna. Mszę odprawił ksiądz dziekan Tadeusz
Szczęka/ski z Piątku, a kazanie
wygłosił ksiądz wicedziekan Franciszek Urbaniak z parafii w Łękach.
Z okazji odpustu msza święta
o godzinie 9.30 odprawiona została również w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. By tradycji
odpustowej stało się zadość, przed
kościołem rozstawionych było kilkanaście straganów. Kolorowe zabawki, wiatraki, balony przyciągnę
ły wielu uczestników odpustu,
(ljs)
szczególnie dzieci.
ściele

natomiast za odbiór śmieci 4 zł. Na razie
harmonogram wywozu przewiduje odbiór
co cztery tygodnie, ale jest to sprawa do
uzgodnienia z firmą i jeżeli grupa osób
zgłosi zapotrzebowanie na częstszy odbiór, to zostanie on zrealizowany.
Klienci skierniewickiego ZUK wprawdzie pojemniki mają wykupione na wła
sność, ale za odbiór śmieci raz na miesiąc
płacą 12 zł, ci którzy przeszli do EkoSerwisu będą więc uiszczać opłaty jedynie za odbiór śmieci.
Kolejną gminą, która przygotowuje się
do podpisania umowy z Eko-Serwisem
jest gmina Kocierzew Południowy.
(aj)_

Dowódcy

zwycięskich drużyn odbierają

nagrody od wójta Romana

Ła

zińskiego .

OSP

Błędów

nailepsza w gminie

trażacy z Błędowa udowodnili ponow- sku za utrzymanie zabytkowego, zaprzę

S

w gminie Chąśno,
gminne zawody strażackie
jakie odbywały się w minioną niedzielę,
5 sierpnia na boisku piłkarskim w Chą
śnie. Już od trzech lat jednostka ta nie ma
sobie w gminie równych. W klasyfikacji
końcowej drugie miejsce zajęła drużyna
z Wyborowa, trzecie z Karsznic Dużych,
pozostałe miejsca zajęły Chąśno, Goleń
sko, druga drużyna z Błędowa, na ostatnim miejscu były Mastki. Drużyny
otrzymały nagrody pieniężne za zajęte
miejsca i udział w zawodach.
Oprócz tego wójt gminy Roman Ła
ziński wręczył dorocznie przyznawaną
już nagrodę pieniężną dla OSP w Goleńnie,

że są najlepsi

wygrywając

15 lat

więzienia

za zabóistwo oiczyma

ara,jaką Sąd Okręgowy w Łodzi wyKonradowi B., I. 40, mieszkańcowi Bełchowa w gminie Nieborów,
za zabójstwo jego ojczyma, Mariana W.,
I. 56, to 15 lat pozbawienia wolności.
Wyrok zapadł 2 sierpnia' po zaledwie
dwóch rozprawach. Obszernie na temat
tej sprawy pisaliśmy w NŁ 33/2000,
dziś ją tylko przypominamy.
Tragiczne zdarzenia miały miejsce
13 sierpnia ubiegłego roku. Wczesnym
popołudniem między pasierbem a ojczymem wywiązała się awantura. W tym
domu nie było to nowością, jednak teraz
obaj mężczyźni byli pijani i agresywni.

K

mierzył

gowego wozu strażackiego. Edward Boczek otrzymał natomiast złoty medal za
zasługi dla pożarnictwa, medal przyznano mu za wieloletni wkład w rozwój OSP,
odznaczony był bowiem przez wiele lat
członkiem zarządu gminnego straży.
Niestety, zawody nie miały szczęścia
do pogody, w czasie zmagań padał rzęsi
sty deszcz. Popsuło to też plany organizatorom imprezy, którzy zadbali o jej festynowy charakter: były kramiki z balonami, prażoną kukurydzą, a nawet i piwem. Te ostatnie, ze względu na ławki
osłonięte parasolami, cieszyły się największym powodzeniem.
(tb)

Doszło

do rękoczynów, w trakcie których Konrad B. chwycił.ze stołu kuchenny nóż i zadał nim kilka ciosów w klatkę
piersiową Mariana W. Kiedy ofiara upadła na podłogę, Konrad B. wbił jeszcze
kilkakrotnie nóż w jej plecy. Łącznie na
ciele ofiary było dziesięć głębokich ran
kłutytji. Kilkadziesiąt minut po zdarzeniu nieżyjącego już dziadka znalazł wnuczek. Policji udało się też szybko ująć
sprawcę zabójstwa.
Karę l 5 latpozbawienia wolności dla
Konrada B. prokurator rejonowy w Ło
wiczu uznał za słuszną.
(ljs)

12

9.08. 200 I r.

Ruszyla Neti a Tcl~f~~;;~; trwa BEZ

UWAG

eszcze około 40 osób z rejoMożemy dzwonić taniej w ruchu międzymiastowym
nu Bielaw oczekuje na podłą- Inspekcja Handlowa kontrolowała półkolonie
czenie telefonu. Do tej pory w SP 3 i obóz w Walewicach
d wczoraj , tj . od 1 sierpnia, teleko- w godz. od 8.00 do 18.00 kosztują 49 gr, telefony założono wszntkim
munikacyjne usługi międzymiastowe w godzinach 18.00- 8.00- 24 gr. W dni wolne członkom komitetu telefonizacyjez żadnych uwag opuścili półkolo w stanie zapewnić częste kontrole .
oprócz Telekomunikacji Polskiej SA ( 1033) i święta pośrednictwo TPSA włączeniach mię- nego z rejonów Soboty i Oszkonie w Szkole Podstawowej Nr 3 W trójce i w walewickiej stadninie koni
i Niezależnego Operatora Międzymiasto- dzymiastowych kosztuje: w godz. od 8.00 do wie. Teraz pracownicy Telekouni- i obóz sportowo - jeździecki w Stadni- skontrolowane zostało między innymi
wego ( 1044), świadczy w piętnastu stre- 18.00 - 37 gr, zaś w godz. od 18.00 do 8.00 - kacji SA na bieżąco dokonująpod nie Koni w Walewicach inspektorzy ze wykorzystanie tzw. stawki żywienio
fach numeracyjnych w kraju (w tym także 24 gr. Identyczne jak TPSA opłaty za pośredskierniewickiej delegatury łódzkiej In- wej (w tym gramatura podawanych podna terenie województwa łódzkiego) Netia 1 nictwowpołączeniachmiędzymiastowychpo- łączeń w Bielawach, Bielawskiej spekcji Handlowej.
czas posiłków potraw), stan sanitarny
- spółka zależna Netii Holdings SA. Połą- biera Niezależny Operator Międzymiastowy Wsi, Boguminie, Borowie, BorówWizyta przedstawicieli handlówki w pokojach obozowiczów, na korytaku, Brzozowie, Chruślinie, Gaju,
czenie z konkurencyjną dla TPSA siecią (perfiks o nr 1044).
odbyła się bez żadnych zapowiedzi . rzach i w ubikacjach, przygotowanie
Netia 1 będzie można uzyskać wybierając
A zatem, tańsze o 6 gr/ min. międzymia- Gosławicach, Emilianowie, Helinie, Organizatorzy tego typu wypoczynku personelu potwierdzone stosownymi
po zerze i przed numerem kierunkowym, stowe połączenie w dni powszednie, tj. od Janinowie, Marianowie, Marywi- w byłym województwie skierniewickim dokumentami oraz ogólna czystość . Inperfiks o numerze 1055. Aby jednak sko- poniedziałku do piątku w godzinach lu, Piotrowicach, Psarach, Rulicach, mogą być jednak prawie pewni, że tego spektorzy nie mieli tym razem żadnych
rzystać z usług Netii, abonenci będą musieli 8.00-18.00 uzyskamy łącząc się za pośred- Seligach, Skubikach, Trabach, Wa- typu kontrola na co najmniej jednym zastrzeżeń i obyło się bez mandatów karpodpisać z tą fim1ą stosowną umowę. Tak na nictwem Netii. Gdy jednak przyjdzie nam liszewie Dworskim, Starym Wali- z turnusów zostanie przeprowadzona. nych, co dobrze świadczy o organizatorazie stanowi umowa Netii z TPSA. Przypo- dzwonićwdnipowszedniew godzinach szewie, Wojewodzy, Woli Gosław Skierniewicka Inspekcja Handlowa rach wypoczynku. Aktualnie poddawamnijmy, że na razie umowy takie nie są ko- 18.00-8.00, taniej wyniesie nas połączenie skiej i Zgodzie. W praktyce wyglą w rejonie, na którym działa (teren byłe ne są szczegółowej kontroli kolonie
nieczne (aczkolwiek można ubiegać się o ich za pośrednictwem TPSA lub NOM. Zaosz- da to tak, że każdy członek komi- go województwa skierniewickiego) nie i obozy w Rawie Mazowieckiej i w Skierpodpisanie) przy wyborze perfiksu TPSA czędzirny w tym przypadku dokładnie 2 grna tetu, który uiści opłatę w wysoko- ma zbyt wielu form zorganizowanego niewicach. Każdy następny zorganizo( 1033) i NOM (1044). Od poniedziałku do minucie. Rozmowy międzymiastowe w nie- ści 366 zł w ciągu 2 dni może łi wypoczynku dla dzieci i młodzieży, nad wany wypoczynek w łowickiem rówpiątku, w godzinach od 8-18 jedna minuta po- dziele i święta, w godzinach 8.00-18.00 czyć na przyjazd monterów Tele- którymi musi czuwać, więc nawet w se- nież zostanie skontrolowany.
zonie urlopowym pracowników, jest
(mak)
łączenia międzymiastowego za pośrednie- taniej (oszczędzając aż 11 groszy na każdej komunikacji i założenie telefonu.
twem Netii kosztuje 43 grosze brutto, a w go- minucie) zrealizujemy za pośrednictwem Ne(ljs)
dzinach 18-8 rano oraz w niedziele i święta tii, natomiast rozmowy w · dni świąteczne
(przez całą dobę) - 26 groszy za minutę. Dla w godzinach 18.00-8.00 - okażą się tańsze
porównania, połączenia międzymiastowe re- o 2 grosze na każdej minucie o ile skorzystaalizowane za pośrednictwem Telekomunikacji my z pośrednictwa TPSA lub NOM .

J

O

B

TPSA (perfiks o nr 1033), w dni robocze

(rp)

PSL o~ganizuie spotkania wgminach
Najbliższy termin:

w niedzielę w Łyszkowicach

gminach powiatu łowickiego odbywają się spotkania mieszkańców
z kandydatami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatnie takie spotkanie odbyło się
w minioną niedzielę, 5 sierpnia, w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieborowie,
przedtem podobne miały miejsce w Bielawach,
Zdunach i Kocierzewie. W planach sąjuż kolejne, które odbędą się 12 sierpnia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łyszkowicach o godz.
IO.OO, 15 sierpnia w GOK w Chąśnie o godz.
15.00 i 19 sierpnia w Domu Ludowym w Parmie o godz. 15.00. Frekwencja na spotkaniach
ludowców jest spora, zazwyczaj przychodzi
na nie ponad 150 osób, które w czasie około
3 godzin mogą zapoznać się z kandydatami
i ich poglądami . Organizowaniem spotkań

W

zajmują się przewodniczący zarządów

gminnych stronnictwa.

Przewodniczący sztabu wyborczego
PSL na naszym terenie Józef Błaszczyk
powiedział nam: Spotkania te nazywamy
inauguracyjnymi i planujemy aktualnie po
jednym takim w gminie. Później będzie ich
więcej, już we wsiach. Ważne dla nas jest
uświadomienie rolnikom celowości udania
się do urn, przekonania, że od głosu każ
dego ź nich także wiele zależy.
Pod koniec sierpnia stronnictwo planuje duże spotkanie w łowickim kinie Bzura.
Dokładny termin jest w trakcie ustalania.
Wiadomo tylko, że pojawią się na nim
wszyscy kandydaci PSL, znajdujący się
na liście wyborczej w naszym okręgu.
· Myśli się także o zaproszeniu kandydatów z innych list i poprowadzeniu między.
nimi dyskusji .
(tb)

Ekspres Wolności
służy powodzianom

N
ie

doszło do przyjazdu do

Łowicza słynnego

Ekspresu Wolności - specjalnego
autobusu, którym liderzy Unii
Wolności objeżdżają kraj, by spotykać się z mieszkańcami więk
szych i mniejszych miast. Jego
pojawienie się na Starym Rynku
zapowiadaliśmy na minioną sobotę, 4 sierpnia, a jak poinformowało
nas łowickie koło UW, przywieźć
on miał między innymi Bronisława
Geremka. Okazało się jednak, że
liderzy Unii postanowili przekazać autobus do wożenia dzieci
z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi na organizowane dla
nich kolonie w całej Polsce. Nie jest
jednak wykluczone, że pod koniec
sierpnia autobus jednak zawita
do naszego miasta, taką przynajmniej nadzieję mają członkowie koła
UW w Łowiczu.
(tb)

NOWO []]l]J[:łU'@WlIJ[J8
OTWARTA ©rnJ~a@g~&CENY PRODUCENTÓW - NISKIE CENY
WYROBY ARM Atlas, Hommerite, Henkel, Ceresit, Kreisel środki ochronno-dekoraąine
Gipsy, głodzie, kity, szpachle, kleje, pionki,
do drewna
silikony, rozcieńczalniki
BOGATY WYBÓR FARB ftalowych, emulsyjnych, antykorozyjnych,
NARZĘDZIA
IAKCESORIA MALARSKIE fasadowych do eternitu i betonu, chlorokouaukowych itp.
Zapraszamy na zakupy codziennie od 7.00·18.00
Dobry dojazd -2 minuty od dworca PKP wstronę Skierniewic, miejscowość Mysłaków

•

li PKO BANK POLSKI
Szeroki zakres
- Wpłaty i wypłaty oszczędnościowe
- Reali!lacja czeków ROR
• Wpłaty należności za usługi i świadczenia
(czynsz, telefon, RTV. itp.)
- Wpłaty gotówkowe i przelewy ZUS
- Spłaty kredytów
R-406

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

Wakacyine remonty
w gminie Nieborów

W

tym roku wakacyjne remonty
Największy zakres mają prace prowaw szkołach podstawowych na dzone w SP w Bednarach, gdzie planuje
terenie gminy Ńieborów ograniczyły się się odświeżenie wszystkich pomieszniemal wyłącznie do malowania po- czeń . Szkoła w Bednarach została wybumieszczeń . W lipcu 8-osobowągminną dowana I O lat temu i od tego czasu nie
ekipę remontowo-budowlaną w szkol- było tam malowania. Ze względu na dużą
nych przedsięwzięciach wspomagało powierzchnię budynku (jest to najwięk
5 osób w ramach prac interwencyjnych, sza szkoła w gminie) przed końcem waaktualnie ekipa ta samodzielnie kończy kacji nie uda się pomalować wszystkich
rozpoczęte prace.
pomieszczeń i konieczna będzie kontynuacja prac jeszcze we wrześniu.
Ponadto odświeżane są pomieszczenia w szkole w Mysłakowie, gdzie rówminioną niedzielę, 5 sierpnia, mie- nież przeprowadzono wymianę drzwi
i kończone są prace przy budowie ogroszkańcy gminy Bolimów przekazydzenia. Materiały zużywane do malowawali datki pieniężne na powodzian. Pienią
nia będą kosztowały gminę około I O.OOO
dze zbierane były przed kościołami. Ponadzł, jednak ostateczny ich koszt będzie
to w najbliższym czasie wybrana zostanie
można podać dopiero po zakończeniu
konkretna miejscowość, z którą zarząd prac, ponieważ są
one brane w komis.
gminy nawiąże kontakt i do której wysła Narzędzia i rusztowania ekipa remontona zostanie pomoc, tym razem rzeczo- wo-budowlana zabezpiecza we własnym
wa. Zbiórka darów rzeczowych koordy- zakresie. Część środków dokładają szkonowana będzie przez sołtysów.
(ljs) ły z własnych bużetów.
(aj)

Bolimów dla powodzian

W

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

ROREX

O Glazurę, terakotę i gresy firm hiszpańskich i polskich
O Kleje, fugi„ listwy wykończeniowe
O Wanny, brodziki, kabiny, umywali, WC
O Armaturę łaŻienkową
O Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach
Realizujemy

każde

wgodz.: 8° -17°
0

[1!k] ~1g~J~~~IA
OFERUJE PAŃSTWU
• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczkl betonowe
• pustaki zasypowe

bieżących

czynna: pn.- pt. 8.30-15.30

zamówieoie. Transport na terenie

Hurtownia czynna

- Przyjmowanie przelewów z rachunków

Zapraszamy!

www.rorex.nurkomania.pl

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych

usług!

- Udzielanie infonnacji dot. kredytów
- Przyjmowanie wniosków kredytowych
- Przyjmowanie zleceń stałych
- Otwieranie kont osobistych

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

•nadproża
galanterię betonową
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79. 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall : SIB@winkhaus _com .pl;
Internet: http://www.wlnkhaus.eom.pl/slb -o

•

Zapraszamy

w godz. 7.00-17-00

~

o

0
,

Łowicza

-gratis!!!

Sobota 8°0-14°0
R-26

99-400 Łowicz. ul. Kaliska 103,
38,
fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
lnlemet http11www.winkhaus.com.pUsib

teł. (046) 837 32 79, 837 41

/ (

•szyba k=1, 1
• okucia Winkhaus
• wzmocnienia ocynkowane
w ramie, skrzydle, słupku
• transport okien do klienta
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Rol-szansa
w Piotrkowie
ojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach już po rnz dziesiąty organizuje w Piotrkowie Trybunalskim
promocyjno - handlową wystawę rólnicząpod nazwą Rol-szansa 200 I. Na wystawę tę corocznie wybiera się wielu
rolników z terenu powiatu łowickiego.
W tym roku zaplanowana jest w weekend 25 i 26 sierpnia (sobota i niedziela)
w godzinach od 9.00 do 16.00. Wstęp,
podobnie jak w latach poprzednich jest
bezpłatny. Na dwudniowej wystawie
można spodziewać się prez.entacji maszyn i urządzeń rolniczych, urządzeń do
przetwórstwa rolnego, środków do produkcji rolnej itp. Oprócz tego pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego będą
udzielali fachowych porad dotyczących
technologii produkcji, kredytowania rolnictwa. Tradycyjnie będą również kiermasze roślin ozdobnych, występy ze(mak)
społów folklorystycznych itp.

W

W ciągu zaledwie około jednego roku w Łowiczu powstało aż siedem niewielkich kawiarenek internetowych. Taki
wysyp spowodował, że korzystanie z usług tego typu placówek w Łowiczu jest tanie,
dzięki temu coraz bardziej powszechne i cieszy się coraz
większym powodzeniem.
odzina surfowania w sieci w łowic

G

kich kawiarenkach kosztuje zaledwie 3 złote. Jest to mniej niż godzinne
połączenie z Internetem za pośrednic
twem modemu przez numer dostępowy
Telekomunikacji Polskiej SA w godzinach
poza szczytem, czyli w tym przypadku
po godzinie 18.00 oraz w niedziele i świę
ta (33 grosze za impuls trwający sześć
minut, czyli 3,30 złotych za godzinę).
Na pytanie dlaczego kawiarenki internetowe są tak popularne odpowiedzi nie trzeba daleko szukać: godzina
spędzona na modemie przed 18.00 kosztuje aż 6,60 złotych. Największy krajowy operator wciąż tylko obiecuje, że obniży koszty dostępu do Internetu i jak na
razie na obietnicach kończy się. Warto
więc czasami iść do zacisznej kawiarenki internetowej, usiąść przy lepszym
od domowego komputerze i surfować do
woli za znacznie mniejsze pieniądze.
Pierwsza kawiarenka internetowa
w Łowiczu pojawiła się ponad rok temu
w drewnianym pawilonie na łowickim
targowisku (drugi rząd pawilonów stojących wzdłuż ulicy Starzyńskiego). Pomysłodawcą był właściciel sklepu komputerowego Marcom z ulicy Stanisław
skiego. Do lokalu doprowadzone zostało łącze SDI (Szybki Dostęp do Internetu - usługa Telekomunikacji Polskiej
S.A.), pomysłodawcy we własnym zakresie połączyli kilka komputet"ów
w lokalną sieć i skonfigurowali serwer,
pomalowali pomieszczenie i ustawili
sprzęt na biurkach. Okazało się, że już
po kilkunastu dniach, żeby usiąść przed
komputerem w pierwszej łowickiej kawiarence trzeba było mieć sporo szczę
ścia lub zarezerwować sobie odpowiednią godzihę. Młodzi ludzie przychodzili głównie &rać w sieciowe gry, studenci
poszukiwać interesujących ich informa-

WODR

Kolegium Nauczycielskie
W kawiarence internetowej

mieszczącej się

cji - po rozrywkę i do pracy. Uruchomienie i utrzymanie kawiarenki internetowej nie kosztuje zbyt wiele, jeżeli
mamy dostęp do taniego sprzętu komputerowego. Tak się składa, że większość
tego typu interesów w Łowiczu rozpoczęli właściciele sklepów komputerowych, którzy mają dostęp do tańszych
części i są w stanie sami zło.żyć komputer, co kosztuje znacznie taniej niż kupienie markowego sprzętu. Opłata instalacyjna za uruchomienie łącza SDI,
działającego w oparciu o technologięHiS
firmy Ericsson, wynosi 999 złotych.
Kwo tę tę należy wpłacić do Telekomunikacji Polskiej S.A. jednorazowo - nie jest
rozkładana na raty. Potem należy uiszczać comiesięczną opłatę ryczałtową za
korzystanie z łącza w wysokości 160 zło
tych. Żeby kwota comiesięcznej opłaty
zwróciła się, klienci w kawiarence muszą
spędzić i zapłacić za co najmniej 54 godziny spędzotie w sieci. Przy kilku stanowiskach komputerowych działają
cych jednocześnie nie jest to dużo.

w Domu Handlowym „Panorama" przy Nowym Rynku

e względu na coraz większą konkurencję kawiarenki wprowadzają coraz częściej promocje, żeby przyciągnąć
potencjalnych klientów. Na przykład
w lokalu przy ulicy Bolimowskiej osoby
bezrobotne w wybrany dzień mogą korzystać z Internetu w celu poszukiwania
pracy całkowicie bezpłatnie. Mam nadzieję
znaleźć pracę w Warszawie w charaktene
asystentki, sekretarki luh kogoś takiego. Wiadomo, że przez Internet nie będęposzukiwać
pracy w Łowiczu. Odwiedzam strony firm
zajmujązych się rekrutacją orazportale specjalizujące się w pośrednictwie pracy przez
Internet. Swoje dane i CV wprowadziłam
do kilku baz danych takich firm i jeżeli pojawi sięjakaś oferta zostanę o tym poinformowana przez e-mail. Jeszcze w te wakacje zamierzam znaleźć pracę - ma nadzieję Justyna Toporczyk z Bratkowic.
Podobnie zresztą jest w Centrum Informacji i Planowania Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy. Tarn osoby bezrobotne mają darmowy dostęp do Internetu w i komputerów w celu poszukiwa-

Z

nia pracy przez cały tydzień. Przy okazji
osoby niezbyt obeznane z komputerami
i korzystaniem z Internetu mogą liczyć
na pomoc pracowników centrum.
W każdym z lokali - jak na kawiarenki
przystało - można napić się kawy, herbaty, zjeść ciastko, batona czy chipsy.
Napoje alkoholowe nie są podawane.
, Wolę dać synowi 1Ozłotych na Internet
i być pewnym, że nie będzie się włóczył bez
sensu po mieście i rozrabiał. Piwa tam
nie kupi, bo nie ma. Ja zdążyłem nauczyć
się tylko korzystać z poczty elektronicznej
i oglądać jakieś tam strony. Syn ma 1I
lat i potrafi zrobić przed komputerem
rzeczy, o których w ogóle nie słysza
łem. Kiedyś powiedziałem mu, że Internet kojarzy mi się ze stronami www
i pocztą elektroniczną, a on na to, że tak
naprawdę to ja nie wiem co to jest Internet. .. - opowiada Maciej Jezierski, jeden
z rodziców, których odwiedziny w takiej akurat kawiarence nie przerażają.
Kawiarenki są otwarte od godzin wczesnopopołudniowych do póżnego wieMarcin A. Kucharski
czora.

Maluią sale
wykładowe

i pokoie studentów
ześć sal wykładowych i tyle sarno
studenckich pokoi w Kolegium
Nauczycielskim zostanie odświe
żonych do 15 września. Prace remontowe właśnie trwają. Pracownicy techniczni placówki malują sale polonistyczne,
matematyczne, biologiczne oraz pracownię informatyczną. W dalszej kolejności
pod pędzel pójdą pokoje w internacie.
Koszt tych remontów szacowany jest na
15 tys. zł i pokryty zostanie ze środków
własnych szkoły. Natomiast 10 tys. zł na
tegoroczne remonty placówka pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Za tę kwotę w czerwcu wymienione zostały rynny na dziedzińcu szkoły. We
wrześniu planowana jest jeszcze wymiana popękanych i brakujących dachówek
(ljs)
- skutków lipcowych burz.

S

STUDIO Mfl11
KUCHENNYCH
96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), telJfax (046) 832-53-32, Q.601-937-622

·edną ze 150 cennych nagród
rozpoczynamy 25.06 a kończymy 31.08

ł..OWICZANIN
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SAMOCHODOWE
Komis kupi samochody powypadkowe oraz całe - gotówka.
Tel. 0602-705-876.
Kupię Cinquecento, Uno, Poloneza
- do 10.000 zł. Tel. 0602-705-876.
AUTO POWYPADKOWE, USZKODZONE, ZNISZCZONE, EWENTUALNIE CZĘŚCIOWO SPALONE - PILNIE
KUPIĘ. PŁATNE GOTÓWKĄ.
TEL. 0604-412-810.
AUTA POWYPADKOWE - KUPIĘ.
TEL. 0602-157-399.
KAŻDY CAŁY, POWYPADKOWY,

Sprzedam przyczepę campingową
„Wilk 390". Tel. 0604-428-289.

Żuk blaszak i silnik malucha po remoncie
- sprzedam. Tel. 046/837-67-17.

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

Żuk 1984 rok - sprzedam.
Tel. 0604-342-115.

Mercedes 250d 1992 rok, Corsa 1,2
1996 rok, 1994 rok, Punto 1998 rok,
Felicia 1,3 1997 rok - raty, komis.
Tel. 046/835-33-08.

J26p 1994 rok, 50 tsy. km, auto-alarm,
odcil(cic zapłonu, czerwony, stan bardzo
dobry. Tel. 0606-526-143.

Żuk 1985 rok, stan dobry - sprzedam.

Tel. 046/837-68-19.
Syrena Bosto - sprzedam.
Tel. 046/837-73-04 wieczorem.
Opel Kadett 2,0 Osi, 1987 rok - pilnie,
tanio sprzedam. Tel. 0604-067-765.
Tarpana sprzedam w całości lub na
części. Tel. 046/838-47-36.
Audi 80 1,6, 1986/87 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 8-58-46.

NIEPEŁNOSPRAWNY -ZDECYDOWANIE KUPIĘ. PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ!
NAJKORZYSTNIEJSZE CENY!
TEL. 0606-854-452.

Cinquecento 700, XI.1997 rok,
stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-84-46.

KAŻDYPOWYPODKOWY, USZKODZO-

dam. Tel. 046/838-45-33 po 21.00.

NY, ZNISZCZONY, osoeowy, DOSTAWCZV - PILNIE KUPIĘ, GOTOWKA.
TEL. 046/837-46-96, 0600-871-223.

Trabant 1982 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-55-33 po 20.00.
Scat Ibiza 1,5, 1990 rok, powypadkowy
- sprzedam. Tel. 0602-460-843.
Scat Cordoba, rok 1998 - sprzedam.
Tel. 0606-62-67-80.
Polonez 1500, rok 1989 - sprzedam.
Tel. 046/838-66-21.
Sprzedam gospodarstwo rolne,
pow. 6 ha. Boczki, tel. 046/838-64-48.
I 26p 1984 rok - sprzedam. Bełchów 39,
tel. 046/839-65-24.
Daewoo Tico Sx, 1999 rok, przebieg 2
800 km, garażowany. Tel. 0606-381-643.
Sprzedam motorower Romet Kadet.
Tel. 046/830-31-93.
Brava, rok 1996 - sprzedam.
Tel. 046/83 8-12-97.
Polonez 1,5, przejściówka 1990 rok sprzedam. Tel. 0603-32-43-91.
Polonez Caro 1,4, 1996 rok, stan bardzo
dobry. Tel. 046/839-63-72.
Star 200, rok 1990 - sprzedam.
Tel. 046/838-91-28.
Cinquecento 700, rok Xl 1997 - sprzedam. Tel. 046/838-25-33, 0606-506-600.
Renault Clio 1,9 D, rok 1992194, 5-dzwiowy, stan bdb - sprzedam. Tel. 046/837-6566 w godz. 8.00-15.00, 0606-73-51-79.
Fiat I 26p, rok 1989, czerwony sprzedam. Tel. 046/837-32C98.
VW Passat 1,8, 1992/97 rok, benzyna +
gaz, stan idealny. Tel. 046/838-34-58,
0502-919-736 .
Fiat Tipo 1,4, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0609-506-539.

Sprzedam
bagażową.

przyczepką turystyczną

-

Tel. 0606-120-660.

Ford Escort 1,4 1991 rok. Humin 14,
tel. 0602-53 7-628.
Peugeot 309; 1,6, rok 1988,
wiclopunkt, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/863-10-33, Sochaczew.
Skoda Favorit 1991 rok.
Tel. 046/838-48-53.
MERCEDESA NA CHODZIE 406D,
LUB NA CZĘŚCI - SPRZEDAM.
ZDUNY 101, KOŁO STRAŻY.

Żuk A 11, skrzyniowy, 1992 rok - sprze-

Polonez, 1988 rok, instalacja gazowa,
w całości lub na części - sprzedam.
Tel. 046/838-12-00 po 20.00.
VW Jetta 1,6, rok 1988, biały, klimatyzacja, szyberdach, aluminiowe felgi,
stan dobry. Tel. 0604-386-950.
Fiat l 26p 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-21-82.
Fiat 126p - sprzedam tanio. ul. Jastrzl(bska JO, tel. 046/837-11-46. ·
VW Golf II, 1,6, 1986 rok, czerwony,
7.600 zł - sprzedam. Tel. 042/637-11-1 O.
VW Polo l,3 diesel, 1990 rok, cena I I.OOO
- sprzedam. Tel. 046/83 7-56-50.

zł

126p Elx I9'V rok, pierwszy właściciel sprzedam. Tel. 046/830-23-04 po 18.00.
CC 704 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/83 7-5 7-66.
l 26p 1987 rok i rozrzutnik obornika sprzedam. Tel. 046/838-64-02.

Fiat 126p, 1990 rok, cena 1.900
sprzedam. Tel. 0502-750-387.

zł

-

Opel Vectra 1,6 i, 1992 rok, bordo metal ie. Tel. 046/837-07-40, 837-20-40.
Żuk, rok 1980, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-98-55.

Renault 5 Campus, rok 1990 - sprzedam.
Tel. 046/838-83-93.
126 p, 1994 rok - sprzedam. Nieborów
Zachodni 185, tel. 046/838-57-88.
Pontiac Le Mans, amerykańska wersja
Opla Kadetta, rok 1989, 9,6 składak,
benzyna, cena 6300 zł. - sprzedam.
Tel. 0501-29-65-42.
Audi 80 B4, 1,9 TDI, 1992 rok sprzedam. Tel. 0606-161-383.

Auto - Komis Mokra Prawa 127.
Tel. 046/835-33-08, przyjmie do
sprzedaży samochody osobowe
do 10 lat w dobrym stanie.
Kupią Uno I ,O lub Punto 1994 - 1998
rok. Tel. 0602-22-81-11.

J 26p 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-51-36.

Cinquecento 900, 1994 rok, 700 1995
rok. Tel. 0421719-20-77, 719-18-23
0604-392-876.
Cinquecento 900, (1994 rok), 700 (1995,
1993). Tel. 0421719-20-77, 719-18-23,
0604-392-876.
Polonez Caro, rok 1992/93,
centralny zamek, hak - sprzedam.
Tel. 0421719-63-41.

Sprzedam 58 m', os. Starzyńskiego oraz
1/2 Bliźniaka. Tel. 046/837-47-27.

Ford Scorpio, 1991 rok - pilnie sprzedam. Tel. 046/837-66-68.

Volkswagen Golf 1,8 GTI, ! 987/88 rok,
stan bardzo dobry. Tel. 0602-113-621.

Ford Orion 1.8 D, rok 1990 - sprzedam.
Tel. 046/83 7-11-41.

Polonez po wypadku, 1994-95 rok sprzedam na części lub w całości.
Tel. 0607-720-990.

Peugeot 205, 1.6 GTI, rok 1988,
intalacja gazowa, stan bdb, grafit sprzedam. Tel. 0606-41-00-80.
Opel Frontera 2,3 TDI, rok 1993,
_ sprzedam. Tel. 0603-099-809.

Opel Vcktra 1992-94 rok Tel. 0607-720-990.
biała

Wartburga 1984 rok _ sprzedam.
Tel. 046/839-11-52.

kupię.

- Polonez True 1,9D, 1992 rok - tanio
sprzedam. Tel. 042/719-27-29 wieczorem.
Opel Kadett Club 1,6, gaz - sprzedam.
Tel. 0421719-40-82.

Polonez Caro 1993 rok, instalacja gazowa. Tel. 046/838-77-50, 0608-449-289.

Fiat CC 700, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-82-43, 0608-493-866.

Polonez Atu 1,6, 1997 rok, atrakcyjny sprzedam. Tel. 046/837-35-73.

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe, holowanie. Łowicz, ul. Korczaka I O.
Tel. 0604-336-765.

Dorabianie lakierów samochodowych firmy „R-M", sprzedaż szpachli, podkładów,
papierów i lakierów finny „S/A", oraz naprawy samochodów powypadko:wych
wszystkich finn ubezpieczeniowych. Ło
wicz, ul. Ikara 4, tel. 046/837-44-22,
0602-786-412.
Ford Escort 1,4, 1991 rok - sprzedam.
Humin Dz. 14, tel. 0602-537-628.
Łada

2107, 1990 rok, benzyna, gaz sprzedam. Tel.· 0600-149-831.

J26p 1985 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-30-14 wieczorem.
Opel Kadett, rok 1984 - sprzedam.
Tel. 0606-66-18-51.
Renault 19, 1.7 katalizator, rok 1993, niebidki metalik, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0502-332-540, 046/837-15-80.

Fiat 126p 1993 rok, 3.500 zł (do negocjacji) - sprzedam. Tel. 046/837-79-02.

Mazda 323, rok 1981 - pilnie sprzedam.
Tel. 0608-5~-507.

Fiat Uno I ,O 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/832-88-98, 0607-096-730.

Fiat Regata diesel, II właściciel, motorynka - sprzedam. Tel. 0609-06-73-59.

Fiat J26p, 1990 rok, kolor czerwony,
cena 2.000 zł. Tel. 046/837-14-01.

125 p, 1987 rok, stan idealny, garażowa
ny, oryginalny lakier - sprzedam.
Tel. 046/83 8-61-3 8.

Peugeot 205, 1,1, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0607-526-083.

Fiat 125p - sprzedam. Tel. 838-46-31.

I26p 1980 rok, blacha, silnik 1992 rok
- sprzedam. Tel. 0606-382-399.

Skoda Felicia 1,6, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-63-77.

Hunday Accent - sprzedam.
Tel. 0502-648-273.

Profesjonalne klejenie plastików,
lakierowanie motocykli. Łowicz,
ul Korczaka JO. tel. 0604-336-765.

GARAŻE

Sprzedam gospodarstwo z budynkami
gospodarczymi 4 ha wieś Leśniczówka
koło Soboty. Tel. 0608-825-619.
Sprzedam gospodarstwo rolne w powiecie
15 ha z murowanymi zabudowaniami lub tylko budynki. Tel .058/67202-96 tylko w godz. 19.00-21.00.

łowickim

Sprzedam 60 m2 w cegle, nowe, wysoki
standard. Tel. 0608-352-011.
Sprzedam budynek gospodarczy we wsi
Marianka, gm. Chąśno dostosowany
do prowadzenia sklepu lub baru.
Tel. 046/837-60-97.

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

Sprzedam dom 240 m2 z działką 855 m2,
z budynkiem gospodarczym w Domaniewicach. Tel. 046/838-35-58.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel'. 046/837-71-50.
Sprzedam garaż os. Bratkowice,
przy cmentarzu. Tel. 046/837-75-21,
0602-503-418.
Sprzedam garaż murowany' Łowicz,
ul. Kaliska 42. Tel. 046/830-32-22,
0606-381-643.
Wynajmę garaż os. Szarych Szeregów.
Tel. 046/837-00-05.
Sprzedam plac pod garaż os.Bratkowice.
Tel. 0600-972-666.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam M 4, 60 m2, 3 piątro,
os. Bratkowice, cena 1.350 zł/m 2 .
Tel. 046/837-75-93 wieczorem.
os.Dąbrowskiego.

Tel. 0606-592-522

Opel Kadett I ,7d, 1989/96 rok, sedan
czarny _ sprzedam. Tel. 0692-105-463.

I26p 1992 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/839-63-79.

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

Fiat I 26p El - sprzedam.
Tel. 046/839-11-69.

Mercedes 307d, ładowność 1,5 t - tanio
sprzedam. Tel. 046/838-34-58,
0502-919-736.

Scat Ibiza 1,9 D, 5-drzwiowy,
rok 1996, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/837-87-21, 0603-99-30-30.

Hunday Pony Sedan 1992 rok - bezwypadkowy, cena 8.300 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-83-73, 0601-388-465.

Opel Astra 1,4, rok 1998 VII, bordo metalik, 5-drzwiowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/837-58-35, 0602-264-112.

Ford Sierra 1,6 benzyna 1992/93 rok,
115 tys. km, bezwypadkowy, serwisowany, pełna dokumentacja, cena 10.500 zł.
Tel. 046/831-83-73, 0601-388-465 .

Fiat 126p 1987 rok, cena 800
Tel. 046/837-01-91.

Starzyńskiego.

Sprzedam M-3, parter, os. Konopnickiej. Tel. 046/837-67-10 po 18.00.
Okazyjnie 0,88 ha przy trasie Poznań
skiej, Zduny sprzedam. Tel. 837-75-59.
Kawalerką zamienią

być zadłużone).

na większe (może
Tel. 046/837-38-79.

Sprzedam mieszkanie 49 m2, os. M. Konopnickiej, Il piątro. Tel. 046/837-31-88.
M-4 z garażem, os. Starzyńskiego sprzedam lub zamienią na domek,
okolice. Tel. 0604-643-454.
Sprzedam dom niedaleko
Tel. 0501-331-493.

Łowicza.

Do wynającia mieszkanie 35 m',
os. Bratkowice. Tel. 046/837-79-15.
Sprzedam mieszkanie, pokój z kuchnią,
os. Tkaczcw I. Tel. 046/837-80-95.
Sprzedam dom i budynki gospodarcze z
o pow. 2436 m'. Woda ze studni,
nic ma c.o. ul. Łudzka, tel. 837-92-97.
działką

53,5 m2 os. Bratkowice - sprzedam.
Tel. 046/837-45-46.

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

Sprzedam mieszkanie 58 m', os.Bratkowice, I piątro. Tel. 046/837-70-59
wieczorem, 0600-395-348.

Sprzedam działką 4400 m2 z budynkiem
440 m2 w Łowiczu róg ul.Grunwaldzkiej
i Cichej. Tcl."0601-92-65-77.

Sprzedam działką rolno-budowlaną 1,45
ha, trasa Poznańska, Klewków.
Tel. 046/83 7-18-71.

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.

M-4, 75 m', I piątro, środkowe, cegła,
wysoki standard, 1750 zł/m',
ul. Bolimowska - sprzedam lub zamienią
na mniejsze, do 40 m2, najlepiej os.
Tkaczcw. Tel. 046/837-63-29 po 18.00.

Sprzedam M-3, 48 mz, os.Dąbrowskiego,
parter. Tel. 0603-709-299.
60 m', Bratkowice - sprzedam.
Tel. 046/837-74-21'.

126p 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-87-32.

Sprzedam działkę przy trasie
Łowicz-Bielawy. Otolicc 20.

Trabant 1,1, 1991 rok, 1.200 zł sprzedam. Tel. 046/838-06-05.

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

Samara 1500, 1992 rok.
Tel. 024/277-94-57.

Lokatorskie, dwupokojowe, 38 m2,
parter, os. Bratkowice zamienię na
większe. Tel. 046/837-72-98. po 19.00.

Sprzedam M-5 na os.
Tel. 046/837-62-40.

Sprzedam mieszkanie, II piętro, 75 m2 ,
ul. Bolimowska. Tel. 0501-243-176,
046/837-64-42.

Łada

Sprzedam dom 120 m2 z działką 0,42 ha
oraz budynkiem gospodarczym 80 m',
niedaleko Łowicza. Tel. 046/837-56-64
wieczorem.

Sprzedam garaż na os.Bratkowice.
Tel. 046/837-62-40.

Fiat I 26p, 1994 rok, niebieski - sprzcdam. Tel. 0504-730-062, 046/837-11-12.

I 26p do remontu, powyżej 1989 roku kupią. Tel. 0602-27-49-38.

Sprzedam pokój z kuchnią na
os. Kostka. Tel. 046/837-57-40.

Sprzedam mieszkanie 57 m', III piątro,
ul.Podrzcczna. Tel. 0601-28-88-21,
046/837-40-93.

M-3

zł.

Zamienię M-3 na M-4 na os. Konopnickiej. Tel. 046/837-46-26.

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

Dcawoo Tico 2000 rok, zielony, 26 tys.
km - sprzedam. Tel. 0601-34-79-80.

Fiat l 26p 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0602-27-49-38.

piętro.

Cinquecento 704, 1995 rok, czerwony,
garażowany, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0606-670-681, 0421719-21-50 wieczo rem.

Sprzedam przyczepą D-46 S, rok 1978,
stan dobry. Tel. 046/839-61-79.

Sprzedam FSO 1500, rok 1986.
Tel. 046/830-34-74.

Fiat Uno 1995 rok, kolor czerwony sprzedam. Tel. 046/837-39-71.

Sprzedam 60 m2 Bratkowice III
Tel. 046/83 7-71-50.

Sprzedam lub zamienią na Łowicz mieszkanie w Łyszkowicach. Tcl.837-39-13.

CC 700, rok 1995 - tanio, pilnie
sprzedam. Tel. 0600-60-52-25.

2107 1989 rok - bordowa, stan dobry, cena 1.900 zł. Tel. 046/831-83-73,
0601-3 88-465.

Sprzedam działkę budowlaną 1,70 na
Karolewie. Tel. 046/837-75-17.

Ford Fiesta I, I 1990 rok, mały przebieg
- sprzedam. Tel. 0608-520-109.

Sprzedam Nysą, rok 1991, towarowo-osobową. Placcncja 53. Tel. 0502-637-042.

Fiat Punto 1,2 ELX SD, rok 1995, kolor
bordowy metalik, przebieg 88.000 km sprzedam. Tel. 046/863-05-78 po 18.00.

Łada

Tel. 046/837-90-65.

Sprzedam mieszkanie 65 m', os.Tkaczew.
Oferty z ceną proszą kierować pocztą na
adres Łowicz, os.Tkaczcw 8/15.

Renault Safrane 2,1 Tdi, wersja Alizc, 1996
rok, zielona perła - sprzedam lub zamienią
na wana lub busa. Tel. 046/837-45-70.

Renault Clio 1,2 ( 1996), 3-drzwiowy sprzedam; cena 14.300 zł.
Tel. 046/837-32-62.

Zamienią lub sprzedam dwa pokoje na

Fiat 126p - sprzedam.
Tel. 0421719-49-83 po 20.00.

Sprzedam mieszkanie 34 m2,
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-48-79.

Fiat I 26p, rok 1988, cena 700 zł sprzedam. Tel. 046/838-37-70.

Tel. 837-08-07.

Sprzedam części do Fiata J 26p. i do
Zastawy oraz w całości Zastawe, Fiat
126p, rok 1985, rower górski damski.
Tel. 0607-739-548.

Skoda 120, 1989 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0600-651-906.

· 126p,.rok 19n - sprzedam.
Tel. 0600-306-192.

pół bliźniaka.

Motocykl PUCH 250, 1959 rok,
w częściach. Tel. 042/719-84-23,
0503-044-755.

w bardzo
dobrym stanic. Tel. 0502-356-090.

Sprzedam skrzynią ładunkową, wywrot, tylny most od Stara 200. Tel. 046/838-43-01

Sprzedam

Sprzedam mieszkanie 50 m',
po remoncie na os. Kostka, cena
do uzgodnienia. Tel. 046/830-31-40.

Ford Escort 1991 rok - sprzedam.
Tc°J. 046/837-45-46.

Kupię Ładę Samarą 5-drzwiową,

Robur 1986 rok. Drogusza 37,
gm. Bielawy, tel. 0606-237-647.

Sprzedam M-5, garaż, Bratkowice.
Tel. 046/837-77-60.

wiąkszc.

VW WcnkQ, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-71-50.

Peugeot 406, 1,8, 1996 rok, zakupiony w
salonie - sprzedam. Tel. 0600-33-52-77,
046/837-92-37.

Sprzedam dom skanalizowany, siła,
2 garaże, Łowicz, ul. Spokojna 8,
Tel. 0601-25-45-71.

Łowicza.

Dom na wsi, 15 km od Łowicza.
Tel. 0501-851-747 wieczorem.

Sprzedam lub
Łowicz-Łódź,

wynajmę

4 km od
Tel. 046/83 8-90-60.

dom przy trasie
Łowicza.

Sprzedam kiosk drewniany 4m x 6m, nana altanką na działkę/ lub sklep.
Tcl.046/838-67-55, 0608-156-262.
dający sią

Odstąpic lokal na działalność gospodarczą
Łowicz róg Warszawskiej i Gdańskiej I,

w nowym budynku.- Tel. 046/837-63- 15.
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Sprzedam 0,96 ha ziemi III i IV kl., poło-

żonej w Zdunach Wsi. Zduny Wieś 164.
Sprzedam działkQ o pow. 3800 m2 przy
ul. Płockiej. Tel. 0603-741-470.
Sprzedam ziemi<( w Przezwiskach, 6 ha.
Wiadomość: Bogoria Pofolwarczna 6,
tel. 046/838-70-87.
Ccgła

2

Młode małrzcństwo

2

5lm i 83m +garn Tcl.837-49-20

Sprzedam dzialkQ budowlaną o pow. 450m
na ul. ŁQczyckicj 11. Tcl.046/837-06-94.

2

Sprzedam kawalcrkQ.
Tel. 046/837-66-19, 837-61-18.

poszukuje micszkania w blokach. Tel. 0600-33-52-77,
046/837-92-37.
2

Do wynajQcia 47 m , ul.Armii Krajowej.
Tel. 046/837-25-58.

Zamieni<( mieszkanie lokatorskie M-5
na mniejsze. Tel. 046/837-20-06.
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 54m',
w cegle. Tel. 046/837-20-75,
2

Sprzedam komputer Intel Celeron 366
MHz. Tel. 046/838-59-72.

Sprzedam kanap<( 2-osobową.
Tel. 046/838-61-52.

Wież<( Technics, stań bdb. Tel. 046/83732-22 po 15.00. 0608-57-49-58.

Tanio odsprzedam czek hotelowy, dla
dwóch osób, na 2-tygodnic, ważne do
lipca 2002 roku.

Sprzedam eternit 50 szt I, 70 x I, I O m
grubofali°sty. Tel. 0607-065-145.
Sprzedam stroje łowickie dzicciQCC.
Tel. 0609-067-359.
Sprzedam clcmęnty wiaty.
Tel. 046/837-61-09.

Mieszkanie do wynajQcia, os. Reymonta.
Tel. 0601-175-173.

Patio Color - Farby, kleje, lakiery, silikony, pianki, kleje do glazury, akcesorja
malarskie itp. Najtaniej w rejonie t-owicza. Hurt - detal. Mysiaków - wyjazd na
Sicrnicwicc - 2 minuty od dworca PKP.
Tel. 046183 7-61-09.

Przyjm<( na stancje( dwi osoby
Tel. 046/837-33-90.

Sprzedam suknie ślubną i meble swarzC(ckic. Tel. 046/837-25-48 po 20.00.

WynajmQ mieszkanie. Tel. 830-32-07,
046/837-92-54 wieczorem.

Sprzedam działki budowlane.
Tel. 046/837-18-51.

Sprzedam niedrogo dom w Głownie, 220m
- do wykończenia. Tel. 0421719-43-1 O.

2
Do wynajQcia na 2działalność plac 44 oom
i budynek 44 o m • Tel. 0601 - 92 - 65 -77 ·
Do wynajęcia lokal sklepowy
w centrum Łowicza,
pow.110 m 2 , duża wystawa, lokal
po remoncie, wszystkie media.
Tel. 046/837-60-86 lub 0602-118-332.

uczące

si<(.

Pokój do wynajQcia. Tel. 046/837-57-90.
Do wynajQcia lokal ok. 40
Tel. 0502-751-127.

m2•

Sprzedam drewno opalowe, kominkowe,
pociC(tc na krótkie kawałki, grube i cicnkic. Goleńsko 69. Tel.838-15-27 po 22.00.

Sprzedam dom jednorodzinny
w Strykowie. Tel. 0421719-87-02.

Poszukuj<( mieszkania do wynajQcia M-3,
wysoki standard. Tel. 0600-413-095.

Sprzedam bctoniarkQ do pustaków.
Jeziorko 14, gmina Kocierzew.

Sprzedam ziemi<( 2,5 ha pod działalność
gospodarczą. Wyskoki, tcl.042719-63-03.

Do wynajQcia 2 pokoje z kuchnią na os.
Starzyńskiego. Te.I. 042/63 7-62-5 l,
0692-123-705 po 18.00.
Do wynajQcia kawalerka. Tel.0602-74-30-12.

Sprzedam wózek dziccQcy Graco.
Tel. 046/837-21-82.
Sprzedam nową chłodziarkQ, marki
Polar, 220V, l2V i na gaz.
Tel. 046/830-21-19.

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 działkQ 2,5 ha wraz
z budynkiem mieszkalnym. Osiny 109.
Sprzedam 67 m' Sikorskiego, 2 piQtro.
Tel. 0421719-17-65.

Poszukuj<( pilnie do wynajQcia· mieszkania
2_3 pokojowego w Głownie lub w Stryko- Sprzedam skrzynki, uniwersalki drewniawie. Tel. 0421710 _98 _16 , 0609 _481 _1 02 _ nc. Tel. 046/837-06-08, 0600-91-88-75.

KUPNO „ RÓŻNE

Sprzedam domek w Głownie na ul.
Mickiewicza 4A. Tel. 0421719-18-27,
0602-553-59 l.

Skup metali kolorowych. Łowicz,
Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.

DziałkQ budowlaną w
Tel. 0502-438-196.

Skupujemy złom kolorowy po najwyż
szych cenach. Tel. 0601-297-790.

Głownie

sprzedam.

Sprzedam działkQ budowlaną
1000 m2 • Głowno, ul. Jesionowa,
tel. 0421719-48-1 l lub 0504-936-809.

SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH, USZKODZONYCH, ZNISZCZONYCH. TEL. 0604-412-810.

Pilnie sprzedam gospodarstwo rolne
3, 11 ha. Tel. 046/874-75-23.

Przyjm<( ziemi<( i gruz. Tel. 0605-370-050.

Atrakcyjne M-4 w Głownie - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 719-18-23,
0604-392-876.
Sprzedam M-4, 60 m' w Głownie, na
os.Kopernika. Tcl.7 l O-70-92, 719-33-32.
Sprzedam M-4, 60 m 2 lub zamieni<( na
mniejsze. Tcl.04217 l O-70-92, 719-33-32.
Sprzedam mieszkanie 49 m2, z garażem
na os. Kopernika. Tel. 0607-910-533
po godz. 19.00.
Działki budowlane (fudamcnty) 1100 m 2

w

Głownie

- sprzedam. Tel. 0609-518-257.

Dom piQtrowy l 60m 2 powierzchni użyt
kowej, działka 1450m2 (ul. Bielawska, Głow
no) - sprzedam. Tel. 719-41-62 po 20.00.
Warsztat blacharki budowlanej, pełne
wyposażenie - w całości sprzedam.
Tel. 0421719-20-73 po 20.00.
Budynek mieszkalny 1Om x 9m, garaże
Bm x 20m, działka 26 arów, budynek gospodarczy 12m x l2m. Piaski Rudnickie
4, tel. 0421719-40-94 po 20.00.

KupiQ telefon komórkowy.
Tel. 046/839-61-18.
Kupi<( stC(plc. Tel. 046/837-92-92.
Przedwojenne, stylowe meble, mogą
być do renowacji i inne przedmioty.
Atrakcyjne ceny. Tel. 046/833-41-95
lub 0605-365-377.

SPRZEDAŻ • RÓŻNE
Sprzedaż

kantówki budowlanej, desek,

łat na zamówienie. Tel. 046/837-17-07,

0602-633-667.
Kotły miałowe, węglowe - niskie ceny.
Domitcch, ul. Klickiego "66
(obok punktu skupu złomu, metali
kolorowych), tel. 046/837-61-09.

Sprzedam Keyboard Mcdeli MC-68A.
Tel. 046/837-26-77 po 18.00.
Sprzedam: wież<( ELTRA (4 czC(ści),
wież<( Technics (SA-EX320, SL-PG490 gwarancja). Tel. 0602-105-871.

Tanio sprzedam M-4
Tel. 0605-31-60-42.

(Głowno).

Sprzedam lad<( chłodniczą, regały,
uchylną. Tel. 046/838-12-97.

Działki

Głownie

udźwig

budowlane w

miQdzy

ulicami Sowińskiego, Jabłońskiego
Cybcstowicza do sprzedania. Media
w ulicy. Tel. 042/719-10-55.

Sprzedam działkQ ponad 4000 m2 przy
obwodnicy. Tel. 0604-336-765.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Lokal Iiandlowy lub posesje( z lokalem
(tylko centrum). Tel. 0600-676-678.

wagę

Sprzedam wózek widiowy bułgarski,
l t, bez akumulatorów, oraz
grzejnik żeliwny 21 żeberek, kosiarkQ
spalinową. Tel. 0603-32-43-91.

Sprzedam pustaki 9, 400 sztuk.
Tel. 046/839-63-72.
Wciitgarka budowlana. Tcl.046/838-91-28.
Rury ocynkowane.

Tąl.

046/839-11-50.

Sprzedam większą ilość skór z rudych
lisów oraz kanarki. Tel. 046/837-62-40.

Sprzedam tanio zestaw Duron 800 Mhz,
·256 RAM, 20,4 GB, GcForcc 256, DVD 12
Kupi<( gospodarstwo z budynkami lub bez x, karta muzyczna,
głośniki (subwoofer), mona wsi JastrzC(bia. Tel. 046/837-14-42.
nitor Samtron 17 cali. Tel. 0600-394-297.
Kupi<( dom w Łowiczu lub okolicy.
Sprzedam pralkQ Wiatkę. Tel.837-34-49.
Tel. 046/837-86-31 (wieczorem).
Kupi<( w Głownie domek parterowy
do 100 m2 na działce do 1000 m2 •
Tel. 06.05-030-469, 0609-119-602.
Kupi<( nieduże gospodarstwo lub samą
ziemi<( (okolice Lubiankowa, Rudniczck). Tel. 0603-819-284.
5-lOha kupi<(. Tel. 0421719-10-22 po 21.00.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wynajQcia lokale handlowo-usługowe,
centrum. Tel. 0606-592-522.
Do wynajQcia M-2, 34 m' Łódź (Czerwony Rynek). Tcl.042/643-25-01 wieczorem.

„Drewno Trak" - sprzedaż: krokwie. łaty,
kantówka, deski, usługi, cięcia drewna,
sprzedaż trocin - rachunki VAT. Kalenice
177, tel. 046/838-80-?3.
Sprzedam Pentium 166 MHz
CD x 52, WIN 98), drukarka
monitor Kolor 15 cali - cena
Tel. 0605-283-893, 17.00. -

(64 RAM,
HP 600,
1.600 zł.
19.00.

Sprzedam Nokia 331 O, Sicmans A36,
Sicmans C25. Tel. 0607-772-542.
Sprzedam wózek Dcltuś mało
400 zł. Tel. 0421719-18-27.

Betoniarkę sprzedam. Tel. 0502-132-906.

Sprzedam walec rC(cznc, nożyce
elektryczne ręczne, słupki metalowe do
siatki. Tel. 0421719-17-31.
Żuka

skrzyniowca 1992 rok i krowC( na
ocieleniu - sprzedam. Tel. 0601-052-435.
Sprze da m kos·1ark"" sadowni·czą, szer. 3
m. Tel. 04217 l 9-60-38.

Odzyskujemy podatek. Tcl.071/385-20-18.

Tel. 0602-679-236.

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

Przyjm<( chałupnictwo stC(bnówkQ,
overlock, dwuigłówka drabinkowa.
Tel. 0503-057-339.

Tanio - usługi hydrauliczne, fachowa
pomoc. Tel. 0609-158-772.

Oriflamc poszukuje konsultantów.
Tel. 0600-25-59-1 O.
Absolwentka technikum podejmie
Tel. 0609-399-060.
Zaopiekuj<(

się

BctoniarkQ 1501, 2001. Tcl.046/837-38-81
Rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-38-81.

Układanie
pracę.

dzieckiem. Tel. 837-64-90.

zagraniczna poszukuje
przedstawicieli handlowych z dzia-

Młoda,

dyspozycyjna, licencjat
z zarządzania, obsługa komputera,
prawo jazdy, praktyka - szuka pracy.
Tel. 0606-311-949.

Studentka podejmie sprzątanie.
Tel. 046/837-63-7 l.
Elektryk, grupa Set - poszukuje pracy.
Tel. 0241277-94-94.

Towarzystwo
Ubezpieczeniowe zatrudni agentów.
Tel. 0601-052-054.
Zatrudnię studenta, studcntkC( do pracy
w barze. Tel. 0504-513-805.

Zatrudni<( do szycia bielizny z możliwo
ścią przyuczenia do zawodu. PPHU
"Venus" Collcction, Głowno,
ul. Kościuszki 22. Tel. 0421719-36-34.

Sprzedam kuchnie węglową, nową i
używaną. Tel. 046/837-36-72 po 15.00.

Zatrudnimy do szycia
„krzyżaków". Tel. 0421719-36-34,
719-02-52, 0601-255-338, Głowno,
ul. Kościuszki 22.

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

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

Sprzedam szaf<( dużą z lustrami, pojemnik
na pościel, biurko. Tel. 046/837-26-11.

Zatrudni<; fryzjera damskiego w
Tel. 0421710-71-48 po 12.00.

Sprzedam komputer Pentium lll 500 na
gwarancji. Tel. 046/830-31-76.

Cukiernia w Głownie zatrudni absolwenta
szkoły cukierniczej. Tel. 042/719-28-41.

Perkusja Amati. Tel. 0606-66-18-51.
Bojler emaliowany 80 I z
Tel. 046/839-11-50.

WC(żownicą.

Układanie kostki brukowej.
Tel. 046/838-36-1 O, 0606-113-228.

Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Tel. 046/832-75-22.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie
parkietu, mozaiki, lakierowanie.
Popów 48. Tel. 0604-334-891.

Profesjonalne instalacje alarmowe, systemy dozoru telewizyjnego, instalacje telefoniczne (centralki). Tel. 0601-207-689.

Amerykańskie

Sprzedam komputer PISO.
Tel. 0607-883-547.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 046/837-78-38.

Zatrudni<( profesjonalnych fachowców
do prac na budowie. Tel. 0504-936-670.

Sprzedam RTV Japonia. Tel. 830-22-76.

Sprzedam komp. wypoczynkowy 3+2+1.
Tel. 046/837-78-27 po 18.00.
Sprzedam suknie ślubną w kolorze ceru.
Tel. 046/837-80-65.

Domofony, systemy alarmowe,
autoalarmy, montaż, naprawa.
Tel. 046/837-72-12, 0603-24-55-24.

Cyklinowanie, układanie parkietu,
mozaiki, paneli. Tel. 046/837-07-90.

Kierowca A, B, T, z uprawnieniami na
kombajn zbożowy - podejmie prac<(.
Tel. 046/838-24-62.

Sprzedam dwa komplety mebli pokójowc
+ lawy. Dywan 3x4 m, używany w dobrym
stanic, wózek inwalidzki używany.
Tel. 046/837-92-97.

glazury, terakoty, tapetowanie. l'cl. 046/838-20-56.

Zatrudnię kierowe<( z prawem jazdy kat.
C + do innych prac. Tel. 0600-262-693.

WicrtarkC( stołową na 220 V (gwarancja),
migo-mag 220 V. Tel. 0602-36-65-64.

Tanio stQplc budowlane. Tcl.601-498-942.

Malowanie, tapetowanie, gładź
gipsowa, panele. Tel. 0461839 _62 _30 ,
0606-428-162.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603-787-353.

łalnością gospodarczą, najchętniej
małżeństwa. Tel. 0608-57-57-16.

200 tysiQcy dukatów - sprzedam po kursie
I grosz - 20 dukatów. Tel. 046/837-31-36
wieczorem. Andrzej.

Wideofilmowanie Kasia, kamery cyfrowe,
analogowe, CD-rom. Solidnie, tanio.
Tel. Ol 03346/837-87-68, 0606-662-878.

ścianki

Spółka

Webster's New Dictionary and Thesaurus, wyd. amerykańskie - oddam
kolekcjonerowi. Tel. 046/837-31-~6.

Wideofilmowanie, 4-godzinnc nagranie
DY - 750 zł (+ 2 kopic gratis).
Tel. 0501-836-550.

INSTAL.-BUD.-REM.

Pracowałeś - Niemcy, Europa Zachodnia.

Tanio sprzedam okap kuchenny (pochła
niacz pary), nowy. Tel. 046/837-79-55.

Sprzedam Nokia 3210. Tci. 0607-772-542.

Wideofilmowanie Studio ROMA - montaż
cyfrowy, płyta wcltclna CD. Tel. 046/83750-64, 046/83 7-79-78, 0606-605-698.

USŁUGI

PRACA

Do funduszu emerytalnego,
z najwyższą prowizją - zatrudnię.
Tel. 0607-677-584.

Sprzedam sukni<( ślubną, stan idealny,
pilnie. Tel. 046/838-72-69.

Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.

Wideofilmowanie - Andrzej Bcjda.
Tel. 046/837-40-11.

Sprzedam drzwi wcwnC(trznc,
szklone 80x 2.00 szt. 3; 70x2.00 szt 6.
Tel. 046/838-57-95.

Sprzedam płyty drogowe.
Tel. 0501-627-317.

Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tanio. Tel. 046/837-52-23.

Sprzedam pustaki, 2000 sztuk i połówki
2000 sztuk. Tel. 0606-105-4 76.

Zatrudnię księgową.

Opony l O R 22,5, Pirelli - 4 szt. - sprzedam. Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

Profesjonalnie, komputerowo, tanio, solidnie. Tel. 0601-157-630.

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

Sprzedam drzwi z drewna machoniowcgo, pełne, 80 cm. Tel. 046/838-36-60.

Silnik 1,6 D, skrzynia biegów Audi i 80.
Tel. 0604-342-115.

Wideofilmowanie. Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie - cyfrowo, komputerowo, tanio. Tel. 046/838-85-16.

Kredens antyk - sprzedam.
Tel. 0421719-19-04.

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

Sprzedam tunel foliowy, ocynkowany
30 x 6. Tel. 046/838-59-83.

używany

Pustak max 250 sztuk, łaty
300 metrów bieżących tanio sprzedam.
Tel. 0421719-84-23, 0503-044-755.

Wózek dziecięcy spacerowy.
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.

Pentium MMX 166 , komplet,
cena 800 zł. Tel. 0502-750-387.

Wideofilmowanie „Klaps" - tanio,
solidnie. Tel. 046/838-74-51.

Głownie.

Przyjm<; do pracy mC(źczyzn w odlewni szlifierni. Tel. 0421719-31-48.
Zatrudni<( pizzcrmana, mQźczyzn do pracy w kuchni (Głowno, Pizzeria „Italia").
Tel. 0421710-72- 72, 0607-45-25-65.

USŁUGI

Sprzedam wózek Pcgpcrcgo w bardzo
dobrym stanic.Tel. 046/837-74-53 .

Kiosk gastronomiczny przenośny
sprzedam. Tel. 046/837-33-80.

Sprzedam zestaw satelitarny, komplet
wypoczynkowy, sharp sony 28", 2 odkurzacze, dwa fotele skórzane, kosiark«, ław<(,
rower mC(ski, damski i dzieciQcy, wież<(,
żyrandole, huśtawkę, kr~sła ogrodowe,
radio, frytkownic<(, mikrofal<(, żelazko.
Tel. 046/838-56-09.

Sprzedam tanio mcblościank<; i wózek
inwalidzki. Tel. 046/837-73-68.

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

Sprzedam fotelik samochodowy.
Tel. 046/837-20-75.

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

WIDEO

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, domofony, automatyka. Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura,
terakota, gładź, panele, płyty G/K, stolarka, poddasza. VAT. Os. Kostka ·21 /28,
tel. 046/837-50-84, 0601-303-858.
Układanie

glazury, terakoty, gładzic
gipsowe. Tel. 0605-384-684.

Więźby, pokrycia dachowe.
Tel. 046/863-31-74, 0604-645-981.

Ocieplanie - siding, tynk stmkturalny.
Tel. 046/863-31-74, 0502-228-972.
Sufity podwieszane, gips.
Tel. 046/863-31-74, 0502-228-972.
Alarmy, domofony, bramy i drzwi'
napQdów).
Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.
garażowe (montaż

Tynki, wolne terminy. Tel. 0503-077-863.
Pokrycia dachowe, wykonywanie podbitki okapowej. Solidnie, tanio. Tel. 046/83746-06 po 19.00, 0608-816-579.
Ogrodzenia, balustrady na balkony,
tarasy i schody, kraty ozdobne i zwykłe,
kute elementy ozdobne oraz inne usługi
kowalsko-ślusarskic. Świcryż II Sa,
Tel. 046/833-78-31.
Słupki, tralki tóczonc i porC(czc - wykonuj<(. Tel. 0600-376-825, 0421719-27-45.

Remonty -

wykończenia.

Tel. 839-63-33.

Gładź, płyta gipsowa, syfity podwieszane, malowanie, boazeria, glazura,
terakota, podłogi, parkiety, siding,
podbitki. Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Układanie

kostki brukowej - szybko, solidnie. Tel. 046/838-68-95, 0602-487-320.

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0602-743-012.

Panele ścienne i podłogowe, płyty GK,
sufity podwieszane, terakota, schody.
Wysoka jakość usług . Tel. 046/837-91-70.
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Ogrodzenia, bramy i drzwi garażowe,
automatyka (montaż napędów) .
Tel. 046/837-15-85 , 0603-709-316.

Fundusze inwestycyjne, karty kredytowe bez żyrantów do 30 tys ięcy.
Tel. 0605-086-796 .

USŁUGI BRUKARSKO-MURARSKIE,
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ,

Kamaz - przewóz żwiru, pisku; wykopy.
Tel. 046/837-10-38, 0606-690-631.

WJAZDY, PARKINGI, TYNKI CEM-WAP IEN NE. TEL. 024/285-83-15 PO
21.00., 605-931-317.

Zespół muzyczny
okolicznościowe.

Profesjonalne usługi fryzjerskie,
kosmetyczne i solarium Ultra Turbo
z klimatyzacją. Głowno, ul. Łowicka 2,
tel. 042/710-73-55 .
·

Usługi ogólnobudowlane: budowy domów,
glazura, terakota, słupki ogrodzeniowe z
cegłyklinkicrowcj. Tel. 046/839-63-72.

Malowanie dachów. Tel. 0603-406-393.
Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Tel. 0502-478-440.
Zabudowy wnętrz: szafy wnękowe,
garderoby, eurokuchnie, łazienki ,
glazura, terakota, podbitki, podłogi
panelowe. ;rei. 046/839-11-50.
Gładź

gipsowa, malowanie, glazura,
terakota, sufity podwieszane, ścianki
dziłowe z płyt GIK. Tel. 0606-91-24-47.
Płyty gipsowe, gładź, malowanie.
Tel. 046/837-08-07.
Usługi budowlane, murowanie, tynkowanie, posadzki. Tel. 837-11-44.
Cięcie

betonu, ściany, stropy, wyburzenia. Tel. 046/838-68-45 .
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy. Tel. 046/837-30-52, 0600-764-11 O.
Artystyczne brukarstwo I pełen
zakres robót .drogowych.
Tel. 0602-460-843, 046/838-68-94.
„Vertal" - żaluzje aluminiowe, drewniane,
Verticale - materiałowe antystatyczne,
PCV oraz do pracowni komputerowych
(atesty). Rolety - tekstylne, zaciemniają
ce oraz antywłamaniowe. Produkcja, montaż. Tel. 0602-726-692, 0602-297-257 .
Remonty łazienek.
Tel.046/837-19-29
Cyklinowanie, układanie mozajki
i parkietu. Tel. 046/837-84-19.
Pokrycia dachowe każdego rodzaju, montaż płyt KG, paneli ściennych i podłogowych. Tel.0601-703-244, 0601-58-77-58.

- bale, wesela, imprezy
Tel. 046/837-79-73,
0503-135-450, 046/838-11-74 ,
0608-43-31-99, 046/837-76-08 .
Twoje oczy, twój optyk. Realizacja
wszystkich recept na okulary. Zniżki,
rabaty. Łowicz, os . .Dąbrowskiego 24.
Zapraszamy. Tel. 046/837-57-93 .

Twoje oczy. Twój okulista + Twój optyk
- lepiej widzisz. Łowicz, os. Dąbrowskiego 24. Tel. 046/837-57-93.
Zespół _ wesela, bale. Tel.04 6/8 38-66-4 6.

Tel. 0501-319-480.

Układanie kostki brukowej.
Tel. 0609-107-737.
Układanie kostki brukowej, ogrodzenia
betonowe. Rachunki Val.
Tel. 0600-329-781, 046/830-22-51.

Malowanie mieszkań,
Tel. 046/839-60-12.

gładź

gipsowa.

Profesjonalne przepisy~anie prac magisterskich, adiustacja tekstu, wykresy,
skanowanie. Pracownia KALDRUK.
Tel. 046/837-61-61, 0606-755-034.

Kredyty bez poręczyciela .
Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.
Przewóz towarów do I t, bus.
Tel. 0608-446-953 .

Przepisywanie prac magisterskich tanio, szybko, na prefesjonalnym
sprzęcie. Tel. 0603-198-690.

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe,
wznawiam działalność, zapraszam. Popław
ski Andrzej, Zduny 12, tel. 046838-76-45.

Komputeropisanie, dekoracja sal weselnych, drukowanie zaproszeń i ulotek, wizytówki, pieczątki. Tel. 0502-639-425.

PIT, VAT, ZUS - ceny konkurencyJ-ne. Biuro Rachunkowe, ul. Browarna 10A. Tel. 046/837-60-80.
Naprawa pralek automatycznych, lodówek, zamrażarek. Tel. 046/837-49-19.
Renowacja mebli, tapicerstwo. Łowicz,
ul.Radziecka 10. Tel. 837-53-76 po 20.00.
Dachy, konstrukcje i pokrycia, naprawy,
konserwacja i malowanie. Tel. 839-18-37
po 20.00, 0603-879-721.

BHP - szkolenia, ocena ryzyka
zawodowego, protokoły wypadkowe.
Tel. 046/837-51-94, 0600-394-201.
Naprawa

sprzętu

AGD, lodówki, pralki
(zwykła i automatyczna), zamrażarki,
ogrzewacze· przepływowe i inny sprzęt
AGD, termy elektryczne. ul. 3-go Maja
3. Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.
Odchudzanie - Herbalife.
Tel. 0602-461-825 po 15.00.
Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerki meblowej
i samochodowej u klienta. Szczepanik Bratkowice 19/9, tel. 046/837-73-07.

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura, terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładź, malowanie, podbitki.
Tel. 046i838-98-40 po 20.00, 0609-861-588. Nauka gry na organach oraz zespół muzyczny - wesela. Tel. 046/839-11-24 po 15.00.
Roboty remontowo-budowlane.
Kredyt odnawialny, bez poręczycie
Tel. 0604-78-36-51.
l i, z zabezpieczeniem w postaci
Profesjonalny montaż paneli podłogo
ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Tel. 046/837-19-26, 837-96-26,
wych, malowanie, tapetowanie 0600-897-805.
solidnie, tanio. Tel. 046/837-10-33.
Tynki, tanio - wolne terminy.
Tel. 0503-077-863 .
Murowanie, tynkowanie. 0603-24-44-93.
Terakota, glazura, gipsy - montaż, remonty, wykończenia . Tel. 0605-385-489.
Instalacje elektryczne - tanio, szybko
i solidnie. Tel. 0600-108-894.
Glazura, terakota, gładź gipsowa - ceny
do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43 .
Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 0600-614-490, 0607-196-356.
Gładź gipsowa metodą bezpyłową,
malowanie, tapetowanie, terakota,
ścianki działowe. Tel. 046/838-34-18.

Usługi

elektryczne, instalacje, automatyka, naprawy, pomiary,..Piotr Wójcik,
tel. 046/837-77-05, 0608-124-443.
Elektryk - wykonam, przerobię,
zmodernizuję, instalację - tanio.
Głowno, tel. 0609-119-572.
Monter płyt GK, gładzie
(malowanie gratis), panele.
Tel. 042/710-73-64, 0600-519-899.
Profesjonalny montaż płyt gipsowych,
paneli ściennych, µpdłogowych, glazury,
terakota, zabudowy, szafy, malowanie,
gładż, siding. Tel. 0608-810-953.

INNE USŁUGI
Usługi

transportowe - Renault Master,
faktury VAT. Tel. 046/837-55-36,
0607-406-024.

Komputeropisanie - tanio, szybko.
Tel. 046/830-35-19, 0501-021-591.

Transport towarowy do 2,5t - kraj, zagranica. Tel. 046/837-02-57, 0606-634-482.

Usługi

Zawiślak,

Komputerowe przepisywanie - szybko,
solidnie. Tel. 046/837-46-85 .

Komputerowe przepisywanie prac.
Tanio, szybko, solidnie.
Tel. 046/837-78-71 lub 0-604-182-776.

Wykonuję

Usługi wykańczania wnętrz.

KOMPUTERO
·PISANIE

Przewozy krajowe - Mercedes
Sprinter, 15 osób.
Tel. 046/837-02-57, 0606-634-482.

RTV - naprawa. Tel. 0600-282-827.

Piotr

Kredyty! Kredyty! Kredyty! Biuro
kredytowe „Tara" Targowica Miejska, tel . 830-21-61.

Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe badanie wzroku - niezrównana
dokładność. Łowicz, os. Dąbrowskiego
24. Tel. 046/837-57-93 .

Glazura, panele, malowanie, tynki
tradycyjne, prace dodatkowe.
Tel. 046/837-62-69 wieczorem.
tynki, roboty remontowe.
Tel. 0600-831-849.

Pożyczę IO.OOO zł na 5% miesięcznie zabezpieczenie dom. Tel. 0421710-70-83.

Dyplomowany bioenergoterapeuta także skutecznie pomagam w najcięż
szych schorzeniach. Tel. 0607-463-994.
Ciechocinek - pokoje przy deptaku.
054/416-27-40 Anna.
Przewóz piasku, żwiru . Kamaz, atrakcyjne ceny. Tel. 0604-285-326.
Unieważniam zaświadczenie o wpisie
do ewidencji prowadzonej działalności

gospodarczej, nr ew. 6820 na nazwisko
Lucjan Gorący, zamieszkały Łowicz.

Matematyka - korepetycje.
Tel. 046/837-51-94, 0609-506-573.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

bioenergoterapeutyczne. Głowno,
Sikorskiego 7 m 5, tel. 0421716-11-44,
0502-517-427 między 10.00-16.00.
Makijaż okolicznościowy.

Tel. 042/719-44-47, 0608-256-691.

Sprzedam ciągnik „Ukrainę" oraz
Fiat 126p. Urzecze 43.

Sprzedam gorczycę i
Tel. 046/838-74-29 .

Sprzedam prasę Z-224.
Tel. 046/838-90-06, 0601-346-552.

Kupię owies. Tel. 046/838-72-77 .

Dealer - schładzalników na mleko nowych
i używanych za gotówkę i na raty, pierwsza
opłata 0% bez poręczycieli. Serwis gwarancyjny i odpłatny, dowóz za darmo, ul. 3-go
Maja. Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.

Sprzedam C-330 M, 1990 rok, 900 Mth
- jak nowy. Tel. 0608-420-169,
046/838-90-56.

Kuplę ciągnik

C-330, C-360, MF 255.
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.
Srzedam prasę do słomy Z-224, 1987 rok.
Tel. 0608-420-169, 046/838-90-56.
Sprzedam jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-48-38 .
Sprowadzam prasy kostkujące, zwijające
- Class, Vcrgel, Farth, Jonh - Dire.
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.
Głębosz jednirzędowy
1700zł - sprzedam.

wy

Sprzedam „Cyklop", rozrzutnik
obornika, siewnik „Poznaniak", Orkan,
lej do nawozu, kosiarkę rotacyjną.
Tel.046/838-87-51.

Sprzedam słomę belowaną z pola.
Tel. 046/838-58-54.
Kupię przetrząsaczo-zgrabiarkę.

Sieczkarnie do kukurydzy I-rzędowe
firmy Class, Puttingcr: Mengele, Krone,
P. Z. Tel. 046/837-15-35.

Sprzedam dużą ilość sadzonek czarnej porzeczki
Benlomand
i
Ojcbyn.
Tel. 046/837-53-0 I.

Sprzedam kultywator ciągnikowy 12
zębowy, cena 500 zł. Bobrowniki 41.

Sprzedam agregat uprawowy 2, IO m
Tel. 838-79-09 wieczorem.

szerokości.

Sprzedam łąkę w Mariwilu, zbieracz pokosów T072. Tel. 024/356-16-33 po 19.00.
Sprze'dam mieszankę
Tel. 046/837-94-52.

zbożową.

Sprzedam kombajn Bolko.
Tel. 0421719-55-83.
Sprżedam żrebicę,

Sprzedam tanio opony 825 x 20,
Tel. 046/837-12-06 po 19.00.

Sprzedam

przyczepę.

wykę poplonową.

Tel. 046/838-64-19.

Sprzedam ciągnik C-330, pług 3skibowy, konwie od dojarki, tokarnię,
silnik Stara 28 i Lejland.
Mszczonów 185, tel. 0603-403-418 .
Chłodziarkę do mleka 160 I - niedrogo
sprzedam. Tel. 046/838-1,7-32.

Klacz zimnokrwista, siedmioletnia sprzedam. Tel. 0421710-83-78.
Sprzedam agregat uprawowy 2,8 m mało
Tel. 042/719-48-86 po 20.00.

używana .

I. I OOzł, dwurzędo
Tcl.024/285-39-73.

Sprzedam suche wysłodki, granulowane.
os. Górki, Jasna 18,
II 43. Tel. 046/837-12-02.

Łowicz,
Chąśno

15 miesięcy. Zawady 11.

Sprzedam 2 krowy po wycieleniu z
cielakami i dojarkę. Tel. 046/838-14-61.

ZWIERZĘTA
-~---

Ratlerki, szczeniaki 5 tygodni sprzedam. Tel. 046/838-89-18.

Owczarki niemieckie, szczenięta,
ukontowane - sprzedam.
Tel 0241285-25-21.
Pawie królewskie do ogrodów - hodowla,
sprzedaż. Tel. 046/861-25-36.
Szczeniaki z dużych psów - oddam.
Tel. 046/1138-99-93.
Sprzedam owczarki podhalańskie.
Tel. 0606-220-768.
Oddam 4 szczeniaki 3-miesię~zne
rasy sznaucer duży - mieszaniec. ·
Tel. 0501-763-578.
Sprzedam owczarki niemieckie I O-tygodniowe. Tel. 046/837-31-24 po 20.00.
Sprzedam szczenięta owczarek niemiecki
z rodowodem. Tel. 046/837-11-87.
Sprzedam Dalmatyńczyka 4 m-ce.
Tel. 046/837-31-81, 046/837-67-26.
Sprzedam szczeniaki rotwailery.
Tel. 046/837-93-99, 0600-651-906.
Suczka 8-tygodni, owczarek niemiecki sprzedam. Tel. 0504-53-77-81.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy Deutz-fahr. Tel. 0609-506-552.
Sprzedam jałówki wysokociclne.
Tel. 0609-506-552.
Sprzedam ciągnik MF-255, rok 1988/89.
Tel. 0604-078-564.
Usługi sieczkarnią Claas Jaguar 690 SL,
kukurydza. Tel. 0604-078-564.

Sprzedam przctsząsaczo zgrabi arkę (7),
kosa do nawozów. Tel. 046/838-79-59.
Sprzedam rozrzutnik obornika, stan
bardzo dobry. Tel. 046/838-79-59 .

Cńciałbym

poazięf(ować

wszystkim funksjonariuszom ~w Łowiczu
oraz osoóom z nimi wspóEpracującymi,
Zaa11fiaiowanieipro.fesjonali.zm
w ustaleniu sprawców przestępstwa
cfol(Jmanego na moim tlziec/(y waniu 1.08.2001r.
Wdzięczny Marek

Sprzedam kopaczkę ciągnikową.
Tel. 024/277-96-29.
Sprzedam

skrzynię zawieszaną

do

Sprzedam schładzarkę do mleka przerobioną na zamrażarkę. Tel. 839-11-74

Usługi

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Tel. 046/838-79-82.

Spm;dam śrutowniki, żmijki, dmuchawy
do zboża. Tel. 046/838-46-19.

Transport Bus, 2 tony. Usługi
na cały kraj. Tel. 046/831-28-86,
0501-093-887.

Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy.
Tel. 046/837-05-22.

Sprzedam wóz, wierzby na drzewo opało
we, 40 arów lasu, żyto . Reczyce 134.

Tel. 024/277-93-73.

Sprzedam dmuchawę do siana.
Tel. 046/83 8-80-93 .

Śluby - białe Au.di - zawiozę.
Tel. 046/874-11-68.

używane .

Nauka gry na gitarze. Tel. 0461 837-32-98.

Salonik ślubny. Łowicz, Nowy
Rynek 18 - konkurencyjne ceny.

Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-3i-82.

Kupię rozrzutnik obornika dwuosiowy.
Tel. 046/86-112-42 wieczorem.

Sprzedam kopaczkę do ziemniaków,
siewnik Poznaniak. Tel. 046/838-36-04.

Sprzedam krowę na wycieleniu, 7 lat.
Tel. 046/838-87-39.

muzyczny - tanio. Tel. 837-91-83.

Sprzedam dwukółkę ciągnikową.
Tel. 0421719-95-79.

Sprzedam młocarnię MZC UB i
dmuchwę pionową. Tel. 046/838-27-29.

nię ślubną z gorsetem - zadzwoń.
Tel. 046/837-83-88.

Zespół

Sprzedam kombajn zicmniaczan Anna.
Tel. 046/837-15-78.

Policealne Studium Farmaceutyczne,

Łódź, ul.Tarnka 12. Tel. 042/678-93-55.

ciągnika. Tel. 0600-953'-269 po 16.00.

Spycharko - koparka. Tel.046/837-10-21.

- tanio. Tel. 024/277-94-27 po 21.00.

Sprzedam zbiornik do mleka Alfa
Lawa! 430 I, 4-letni. Świeryż II 11,
Tel. 046/838-99-60.

Sprzedam rozrzutnik obornika, stan
bardzo dobry. Tel. 046/838-79-59.

Jeśli chcesz sprzedać swoją suk-

Wypożyczanie, sprzedaż betoniarek i rusztowań warszawskich. Tel. 0603-072-751 .

Sprzedam kopaczkę do buraków
dwurzędową z podajnikiem na przyczepę

Sprzedam sieczkarnię I-rzędową do kukurydzy, śrutownik bijakowy ssąco - tłoczą
cy IOkW, 7,5kW. Tel. 0602-725-118.
S
d
.
d · k.
prze am uzywane
OJar 1 przewo d owe
Alfa Lava!, Westfalia. Tel. 0602-725-118.
Sprzedamsadzonki czarnej pożcczki
Ojebyn, Ben Tiran, Ben Alder - odporne
na choroby oraz kombajn zbożowy
Claas, Dominator IOO heder 4,60 - duża
wydajność lub kupię heder do kukurydzy.
Tel. 046/837-45-70.
Sprzedam krowę
Wyborów IO.

wysokociclną.

Sprzedam: opony 750x20 - nowe,
kolumnę kierownicy C-355, motocykl
Honda 250, Panonia 250, Mińsk 125.
Tel. 046/837-45-70.

O.
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Kardas załatwi· sprawę
Na przystankach MZK nie można naklejać plakatów
Zbliżające się

wybory parlamentarne zaczyna
na zadaszonych przystankach
autobusowych komunikacji miejskiej MZK
w Łowiczu. Jako pierwsza naklejona na przystankowej wiacie pojawiła się wyborcza podobizna
kandydata z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciecha Olejniczaka. Dwa kolorowe plakaty - jeden obok drugiego. Natomiast kilka dni
wcześniej tuż obok, na tym samym przystanku,
ktoś nakleił plakat zachęcający do wzięcia udziału w VI Łowickiej Pieszej Pielgrzymce Młodzie
żowej na Jasną Górę. Przez kilka dni wszystkie
trzy plakaty wisiały obok siebie.
MZK, będący właścicielem przystanków, nie
zezwala na korzystanie z nich, jak z powierzchni
reklamowej. W Warszawie i wielu innych miastach
za reklamę na przystankach autobusowych trzeba płacić słone pieniądze, jest to bowiem miejsce,
w którym ludzie czekają często nawet kilkanaście
minut i mają czas, żeby zapoznać się z reklamą
lub ulotką - a przecież o to chodzi.
W ubiegłym roku sprawą plakatów i innych
nielegalnie naklejonych na przystankach reklam
zajmował się pracownik Wydziału Spraw Komunalnych w ratuszu - były policjant - Stanisław
Kardas. Podobnie ma być również w tym roku.
W stosunku do osób, które będą nagminnie ła
mały zakaz naklejania reklam na przystankach
komunikacji autobusowej MZK, będą kierowane
wnioski o ukaranie przez kolegium do spraw wybyć widać również

kroczeń.

Co roku odnawiamy przystanki i nie życzymy
sobie ich zaklejania. Będziemy zrywać i dzwonić
do odpowiednit:h osób ... - usłyszeliśmy w łowie-

KURSY

JĘZYKÓW

OBCYCH
Zbliża się nowy rok szkolny
pomyśleć o nauce
języków obcych.

- czas

ZAPRASZA!

PROWADZIMY KURSY JĘZVKA
• ANGIELSKIEGO
• FRANCUSKIEGO
Zajęcia z języka angielskiego
prowadzi rodowity Anglik.

Plakaty na jednym z
autobusowych.

łowickich

kiej placówce MZK. Nielegalnie naklejane reklamy? - pan Kardas załatwi sprawę - usłyszeliśmy
krótko w Wydziale Spraw Komunalnych. (mak)

f®l@:Q). Łowicz,

ul. Zgoda 16
R-858

15 sierpnia wŁowiau
roczysta msza św., której głównym celebrantem będzie bp. Alojzy Orszulik zostanie
odprawiona o godz. 12.00 w bazylice katedralnej. Przed nabożeństwem zostaną złożone
kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Zbiórka pocztów sztandarowych na ul. Podrzecznej planowana jest o godz. 11.00. Po zakończeniu
msz św. o godz. 13.30 w katedrze odbędzie się
koncert organowy w wykonaniu Wiktora Łyjaka.
W tym roku dożynki w katedrze odbędą się
w terminie późniejszym - 2 września, z uwagi na
późniejsze żniwa oraz uroczystości państwowe
Dnia Wojska Polskiego, odbywające się 15 sierpma.
(mwk)

Centrum

ul.

Zduńska

Z6

B
KAT.
KURS10.08.
godz. 16.00

rozpoczęcie

Informacje i zapisy:
tel. 837-77-05; 831·12·88 R-935

Szkół

Prywatnych

IRADIX

U

Łowicz,

R-930

••

przystanków

OSK „Droga"

Zapisy na nowy rok szkolny
pod numerem telefonu (0-46) 830-20-25
w godz. 9.00-16.00,
lub (0-46) 837-32-90 po godz. 18.00.
Zapraszamy: ul. Wełniana 6

ir830-20-91

To

Nie zwlekaj
- już niedługo
prawo jazdy od 18 lat

Dobra znajomość języka
to najlepsza inwestycja.

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

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

Posiadamy uprawnienia

szkoły. publicznej

Ogłaszamy

nabór

na rok szkolny 2001/2002 do szkół zaocznych:
• Liceum Handlowe (3-letnie)
• Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
• Policealne Studium Zawodowe
kształcące w kierunkach:
- pracownik socjalny (2,5-roczne)
specjalność rehabilitacja
- technik ekonomista (2-letnie)
- technik informatyk (2-letnie)
- technik administracji (2-letnie)
- technik obsługi ruchu turystycznego (2-letnie)

.

!"'l

. ...}

W okresie wakacji sekretar.iat czynny codziennie
OFERUJEMY:

1

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

.-.. ,
_

~

/~

I
.
~
....

.
fi/ szansa
. jl' dla Ciebie
!'}~„.

RTV i AGD, oraz meble pokojowe i kuchenne. Naj niższe ceny, korzystne rabaty, bezpłatny transport
PPH U •

I•

31[:>

Q! Q

N

I~ C

® Realizujemy indywidualne zamówienia. Tanio! Szybko!. Efektywnie!
~

·

1--1

t OJ„+ Wylot
V
n...rzysz

Mikrofale już od 299 zł

Zamrażarki już od 899 zł
Kuchnie już od 499 zł

Wieże już od 599 zł

Okapy już od 179 zł

~

•-

~

Regały J~ ~d

zł

899
Wypoczynki JUz od 1299 zł
Sypialnie już od 2249 zł

Telewizory już od 599 zł

?~dzla9c9ze ł

JUZ o

z

p I.ki . . d 799 ł Lodówki już od 499 zł
Zestawy kuchenne już od 899 zł
z
ra JUZ 0

ZAPRASZAMY: Łowicz, ul. Zduńska 4a, tel. (0-46) 830-31-29, Iłów. ul. Płocka 3, tel. (0-24) 277-50-85, Sochaczew, Kuznocin 102. tel. (0-46)

ORIONTECH .- kupujesz i nie żałujesz!

863-60~74

--=
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OKNA ZPCV
DREWNO

HURTOWN
, IA

ROWEROW

Al.UMINlJM
RobołV

-

-~

.g,IIJ
~

D

Naiwięksi

producenci
Nainiższe ceny

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

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

SPÓŁDZIELNIA

2001

wiśnia

met.

36.800

8.250 km

2001

wiśnia

met.

28.000

1.250 km pakiet EL

4.

SIENA 1,6HL

1998

biały

21.000

5.

PUNTO 1,2 60 S 5d.

2000

czerwień

30.000

10.100 km immobilizer, szyby aterm.

6.

PUNTO 1,2_55 S

1997

czerwień

15.000

97.310 km immobilizer

13.000

101.940 km

szyby aterm.

9.500

132.000 km

MultLock

7.

UNO 1,4

1995

zieleń

UNO 1,0 Van 3d.

1996

biały

9.

CC0.7YOUNG

1997

czerwień

12.800

56.260 km

12.400

53.100 km

met.

10.

CC0,7YOUNG

1997

czarny

11.

CC0.7YOUNG

1997

wrzos met.

9.800

12.

126

1979

zieleń

1.100

93.500

13.

FSO POLONEZ Caro Plus 1,4

1997

czerwień

9.900

64.330

met.

Ośrodek Szkolenia Kierowców~

Anna Kierus

Łowicz,

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

PROWADZI ZAPISY

NA KURS
PRAWA JAmv·
WKAT. A, B, C, C+E, B+E·
•

Bliższych informacji udziela
Dział Zaopatrzenia i Administracji

Rozpoczęcie

kursu
13.08.2001 r. o godz. 16.00

\...R-921

(0-42) 640-70-43

- R-88C

~

Firma ciepłownicza
POKRYCIA1~1
POSZUKUJE
DA..CH<>V VE
http://www.interwistcom.pl

R-aa

1

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

oferuje

„ KOPER"

GWARANTUJEMY:
jakość

../

../

fachowość

bezpieczeństwo

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

~ ._~~~~~~~~~~~--R-..-8

.AR.MA CIEPkOWNICZA

POSZUKUJE łłtłodego,
kołłtuttikaływ"ego

.

-

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

../

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
CENACH: .

s.c.

pracow„ika

dachówki cementowe BRAAS
dachówki ceramiczne ~
•·· ....
dachówki bitumiczne fsolf. ~
blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskle
- blachy trapezowe i płaskie .Aluzink"
- rynny PCV l!IP!astiiiO 9!M-1Wi1
- folie dachowe I fundamentowe
- okna dachowe Qf:AKRo·
- łaty I kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
i konserwacji drewna

:OKNA PCV~:

tta słat1owisko hattdlowca I
bttlejsce pracy l.owicz lub Sldentlewice> 1
Wvmagania:
- wykształcenie średnie techniczne
- obsługa komputera

Oferty należy składać w siedzibie
firmy „Ecotherm" Sp. z o.o.
w Łowiczu przy ul. Jana Pawła 11173/175
R-919

(1465 x 1435) już od 550 zł brutto ~
(okucie ROTO

Kuńer 2 - oksydowane}

I

oKNA niIBWNIANli ~,
I DRZWI,
0

WITRYNY ALUMINIOWE ~I

I ROLETY ALUMINIOWE

~I

ROLETKI MATERIAŁOWE

SKI

I SIATKI PRZECIW OWADOM

EI

I ZALUZIE

I

I ZAPRASZAMY Tenno FASADA

~I
lowlcz, ul. Wojska Polskiego 1 (róg Stanlslawskleg9) N
1 ~~~:!!:0~1~ _ _

wi

~~?:o i~~~~~;
~~karslwf
!.
Sławomir
Zie/en, ogrodzenia
. Jakubowski

99-400 Łowicz, ul. Południowa 16
r 'f'P~
telJfax (0-46) 830-31-95
$Lj§ł tel. kom. O602-38-06-61
R-897

tel. 0461837-82-56, 0605-346-385)
0502-824-283
R-884

•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.

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

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

TANIE NAGROBKI
-GRANITOWE

Wymagania:
•prawo jazdy kat. li, ADR
• komunikatywność

Łęczyca,

proszę kierować

ul. Jana Pawła 111731175
99-400 Łowicz
biuro@ecotherm.com.pl

r-------- --1

GAZU PROPAN·BUTAN
DO ODBIORCY

KIEROWCY

na adres:
„ECOTHERM" Sp. z o.o.

R-857

n
GAZ

SPRZEDAŻ I DOSTAWA

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski

C. V.

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

102.490 immobilizer

Edyta i Piotr Schlucker

Zapraszamy

tel. (0-46) 837-66-93, (0-46) 83!-35-75 w. 213

pakiet HL

41.000 km pakiet HL, radioodtwarzacz

8.

RADAR

1200.x 1200 mm
1200 x 1000 mm
1200 x 800 mm
i nietypowe wymiary.

300 km komputer pok!. ABS, klimat.. zamek
zamek centr.,elektr. szyby,
lusterł<a, alu. felgi, relin~i dachowe,
lakier, zderzaki

PALIO Weekend 1,2 HL

MAGAZYNÓW

posiada w ciągłej sprzedaży
używane palety drewniane
o wymiarach:

59.800

SIENA1,2EL

~ „ ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz

i fax (0-46) 837-43-48.

stalowy met.

3.

MLECZARSKA
w Łowiczu

•
•
•
•

2001

2.

r

WYPOSAŻENIE

OKRĘGOWA

MULTIPLA
1,616V SX

1.

R-911

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

•Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.

•Kompletny nagrobek z tablicą
już od 1.800 zł.
•Montaż i transport gratis.
Tel. (0-24) 721-36-00
0~01-588-385, 0605-452-056

ZJAZD MIESZKANEK
INTERNATU
SIÓSTR BERNARDYNEK
WŁOWICZU
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE
w internacie w dn. 25.08.2001 (sobota)

Prosimy o kontakt telefoniczny:
(046) 837-53-11, 837-02-67

S1.Jgerowany rozmiar

BARUM

135
R 12
16570R13
175 70 R 13
175 65 R 14

85,145,155,180,-

DĘBICA Passio

85,135,·
150,175,-

RATY
.

ZAGIE
FVAT
•

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

DO MIŁEGO ZOBACZENIA
R-90

Opony ZACHODNIE UŻYWANE
IMPORT z NIEMIEC

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

godz. otwarcia: pn. - pt. 9.00 -17.0
..-. I • sb. 9.00 - 14.00
ed
W
_sp~~m.n„

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

HUll'I' !

IH~'l'AI„

!

• przewody
- ;tarówkl
• bezpieczniki

- baterie
- gwotdzle
- parapety
- narzędzia
- slllkony, kleje

CENY HURTOWE I DETALICZNE
Łowicz,

ul. Mostowa 28, tel. (046) 830-34-30
{dawny budynek „Łowiczanki")
R- 932

19
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

KAZIMIERZ SZYPULA u92a-2oon
azimierz Szypuła urodził się w Ło
wiczu, w niezbyt majętnej i prostej rodzinie robotniczej. Jego ojciec pracował przy
budowach i naprawach dachów, matka zajmowała się praniem i naprawianiem odzieży. Był najstarszy z trójki rodzeństwa, siostra Krystyna była o dwa lata młodsza, zaś.
brat Janusz miał aż pięć lat mniej. Ze wzglę
du na to, że ojciec lubił zaglądać do kieliszka,
obowiązek zarabiania pieniędzy szybko
spadł również na młodego jeszcze Kazimierza Już w wieku 6 lat zbierał grzyby i jagody, żeby sprzedać je w mieście. Dzięki temu
. zapoznał się z zamożniejszą rodziną państwa Kopińskich i ta znajomość póżniej zaowocowała dla Kazimierza możliwością
zdobycia lepszego wykształcenia . Rodzice
Kazimierza sami nie byli wykształceni i nie
czuli potrzeby kształcenia swoich dzieci.
Gdyby nie znajomość z rodziną Kopińskich,
nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy ro-

K

dzeństwa Szypułów.

im wdzięczny i żarto
to może by nawet nie
nauayłs~porządnie liczyć i czytać. Nie mówił
tego z wyrzutem wobec rodziców - oni sami
nie byli wykształceni, to i nie myśleli, że to
może być w życiu takie potrzebne„. - wspomina siostra Kazimierza - Krystyna
Dzięki pomocy finansowej i przede
Kazik zawsze

był

wał, że gdyby nie oni,

trzeba,

ponieważ

wcałkiem doroZe znalezieniem pracy nie miał
problemów, szybko został mistr{.em w zakładzie metalowym w Skierniewicach, potem miał zostać kierownikiem, ale„: nie
chciał. Powiedział, że do biura to on za skarby świata nie pójdzie, bo nie ma pojęcia
o popierkowęj robocie. Tłumaczyli mu, że
poradzi sobie, że jest zdolny, że się szybko
uczy.„ a on swoje, że chłopaków z hali nie
zostawi i nigdzie nie pójdzie„. - opowiada
siostra.
Pan Kazimierz ożenił się w wieku 34 lat.
Z małżonką poznali się podczas imienin
u znajomych. Niestety, nie było im dane
długo cieszyć się małżeństwem. Dwa lata
po ślubie żona Kazimierza - Maria zachorowała na raka trzustki i zmarła. Państwo Szypula nie mieli dzieci. Jak przychodziłam do
Kazika po śmierci żony, to czasami mówił,
że to może i lepiej, bo sam by ich nie wychował takjak trzeba. Nie dlatego, że był niedobrym człowiekiem, tylko dlatego, że dzieci
potrzebują matczynego ciepła - wspomina
siostra Kazimierz Szypula zmarł samotnie
w pustym mieszkaniu. Jego nieobecnością
na ławce przed blokiem w ciepły dzień zaniepokoili się sąsiedzi i weszli do otwartego
mieszkania. Pan Kazimierz zmarł podczas
(mak)
snu w środę, 2 maja

dzie to procentowało w dorosłym życiu,
cała trójka rodzeństwa skończyła szkoły.
Proces kształcenia przerwała Kazimierzowi druga wojna światowa Alejuż wtedy pisać i czytać umiał płynnie i miał wyrobione
zdanie na wiele rzeczjJ - tłumaczy siostra
W chwili wybuchu II wojny światowej Kazimierz miał 11 lat, nie brał więc udziału
w działaniach wojennych. We wrześniu 1939
roku zginął w niewyjaśnionych okolicznościach jego ojciec. Matka zmarła cztery lata
później, prawdopodobnie na zapalenie płuc.
Wtedy Kazimierz przejął całkowitą opiekę
nad rodzeństwem. Pomimo młodego wieku
był odpowiedzialnym chłopakiem i zdarzało się, że pracował bardzo ciężko, żeby tylko rodzeństwo mogło właściwie się odży
wiać. Ludzie widzieli, że porządny z niego
chłopak i doceniali to. Jak ktoś miał do zleceniaja~ robotę, to nawet czekał.jak Kazik
skończy u kogoś innego, żeby mógł przyjść.
Lubili go i dawali mu zarobić, bo wiedzieli,
że nie wyda na niepotrzebne rzeczy - opowiada siostra Krystyna Kazimierz pomagał w polu, porządkował posesje, pomagał
w pracach budowlanych, pomagał nawet
w stawianiu pieców. Podczas takich prac
wiele się nauczył i mógł potem wykorzy-

JANINAMAKOWSUu,19.2oon
abcia była pogodna, spokojna, zawsze
cichutka, zajęta swoim szydełkowa
niem, od kJórego odrywała sięjedynie po to,
by nałożyć nam przygotowany obiad. Bez
babci nasz dom stal się obcy i pusty- mówi
Iwona, wnuczka pani Janiny.
Janina Makowska urodziła się w Łowi
czu i w tym mieście sp<(dziła całe życie. Kiedy miała 17 lat, wyszła za mąż za Stanisła
wa Makowskiego. Ze Stanisławem znali się
od dziecka, byli sąsiadami z podwórka i od
zawsze darzyli się sympatią. Początki
wspólnego życia były trudne i biedne. Pań
stwo Makowscy mieszkali najpierw ,,ką
tem" u rodziców Stanisława, później, kiedy
jego młodsza siostra wyszła za mąż, przenieśli się do babci Janiny. Kiedy udało im się
wynająć mieszkanie i mogli pomyśleć
o dziecku, wybuchła wojna,a Stanisław został powołany do wojska. Czas wojny to
dla Janiny najgorszy okres w życiu. Troska
o męża i ciągła niepewność o jego zdrowie
i życie nie opuszczały jej ani na chwilę, tym
bardziej, że nie otrzymywała od niego żad
nych wieści. Okazało się, że podczas walk
pod Sochaczewem trafił do niewoli niemieckiej, został przewieziony do Bawarii, gdzie
u niemieckiego chłopa pracował do końca
wojny.
Jeszcze podczas wojny Janina wróciła
do mieszkania swojej babci, która bardzo
podupadła na zdrowiu i wymagała opieki.
Kiedy Stanisław szczęśliwie wrócił z niewoli, zamieszkali tam razem, również tam

B

przyszła na świat

ich jedyna córka Aldona
Janina była osobą bardzo oszczędną i pracowitą. Wiosną, latem i jesienią po zakoń
czenu pracy w sklepie (była ekspedientką)
jeżdziła rowerem na wieś gdzie pomagała
rolnikom. Najczęściej pomagała przy piele·
niu i zbiorach warzyw, najbardziej lubiła pracować przy cebuli, do której czasami jeżdzi
ła jeszcze zimą, kiedy to pracowała przy
sortowaniu i obieraniu. Dzięki oszczędno
ściom pomogła córce i zięciowi wybudować
dom, w którym po śmierci męża razem z
nimi zamieszkała Po przejściu na emeryturę całe jej życie skupiło się na wnuczkach:
Katarzynie i Iwonie, którymi się opiekowała. Pani Janina pomagała córce w prowadzeniu domu, gotowała obiady-jej specjalność
to pierogi z nadzieniem serowo-jajecznym,
które przygotowywała w każdy piątek. Zajmowała się kwiatami w domu i przed domem, prowadziła warzywniak - to była jej
pasja wiosną, latem i jesienią. Zimą natomiast zajmowała się szydełkowaniem, najcz,ęściej robiła serwetki do koszyczków wielkanocnych, którymi obdarowywała rodzinę i znajomych. Była osobą ciepłą, zawsze
spokojną, doskonale znajdującą się w każ
dej sytuaqji. Tworzyła prawdziwy domowy
klimat. Jej śmierć była dla nas ogromnym
ciosem i zaskoczeniem - mówi wnuczka
Iwona. Czwartego stycznia gorzej się poczuła,· wzięła aspirynę wypiła herbatę z cytryną i położyła się spać wcześniej niż zwykle. Niestety była to ostatnia noc jej życia.

Przegląd

Dlaczego dobrze
wynik badań socjologicznych przeprowadzonych kilka miesięcy temu, z których wynikały bardzo dobre oceny dekady Gierka.
Najprawdopodobniej na tej opinii zaważył względny dobrobyt, który ludzie
wtedy odczuli. Szczególnie po okresie
wcześniejszej, gomułkowskiej biedy. To
była epoka - krótka zresztą, bo skończy
ła się gwałtownie w latach 1977-1978 zaopatrywania się w kolorowe telewizory, wprowadzania do M4, przesiadania
do polskiego fiata, wyjazdów zagranicznych, głównie zresztą do Bułgarii. Ludzie
wyraźnie odczuli awans, nowe możliwo
ści. Każdy indywidualnie poprawił swój
byt. Korzystali z tego także robotnicy.

Z

askoczył mnie

wspominają

z Ostrowa

słym życiu.

warto i bę
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22 lipca: Stanisława WiQCek, 1.70,
Bobrowniki, Krystyna Ptasińska, 1.70,
Jesienna. 23 lipca: Zofia Zwolińska,
I. 84, Jasionna. 24 lipca: Józef
Śnieguła, 1.81, Wrzcczko; Jan
Pietrzkiewicz, I. 80, Łowicz; Stefan
Konopczyński, I. 100, Bolimów.
25 lipca: Stanisław Ptasiński, 1.45,
Gągolin Północy; Marcin Wojciechowski, 1.22, Gaj Duży; Jan Guz, 1.69,
Wyborów; Tadeusz Klimczyński, 1.62,
Dzierzgówek; Janina Kołodziejska,
1.85, Łowicz. 26 lipca: Zofia
Adamka, 1.83, Bobrowniki; Stefania
Janina Cicha!, 1.75, Bobrowniki; Leon
Lisiewicz, 1.83, Łowicz. 27 lipca:
Jadwiga Rode, I. 65, Stryków; Tadeusz
Kuciński, I. 65, Stroniewice.
28 lipca: Hcruyk Domińczak, 1.75,
Osiny. 29 lipca: Zofia Hejna, 1.56,
Głowno; Walerian Kamiński, 1.67,
Osiny; Stefan Kuciński, I. 75,
Stroniewice. 30 lipca: Aniela
Rodosicwicz, I. 88, Zawady; Marianan
Antczak, 1.88, Głowno. 31 lipca: Jan
Szymajda, I. 63, Grudzc Nowe.
1 sierpnia: Helena Myssura, I. 75,
Łowicz. 2 sierpnia: Józef Kuciński,
I. 54, Gzinka; Stanisław Skomiał, I. 84,
Skowroda Piel 3 sierpnia: Józef
Kaźmierczak, I. 69, Mastki ..
4 sierpnia: Robert Wojciechowski,
I. 37, Łowicz. 6 sierpnia: Barbara
Białczak, I. 57, Głowno.

wyrazy współczucia

składa

Zarząd Powiatowy i Miejsko-Gminny
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łowiczu

R·944

· Wyrazy

głębokiego współczucia koleżance

GRAŻYNIE PRZEKOPOWSKIEJ
z powodu

„

śmierci

MATKI

składają współpracownicy

z Oddziału Fizjoterapii

i Rehabilitacji w

R-940

Stanisławowie

Pani mgr GRAżvNIE PRZEKOPOWSKIEJ
i Panu Dr. STANISŁAWOWI PRZEKOPOWSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

,

MATKI I TESCIOWEJ
R-924

składają pracownicy Poradni Zdrowia Psychicznego,
Poradni Rehabilitacji i Poradni Uzależnień w Łowiczu

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu
naszej drogiej MAMY

ś.P. GENOWEFY

StOMSKIEJ

nauczycielom, przyjaciołom,
sąsiadom i bliskim znajomym
składa

R-939

Wyrazy współczucia

rodzina

koleżance

BARBARZE LATOSZEWSKIEJ
z powodu

śmierci

MATKI

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
RUCH S.A. Zespół w Skierniewicach

składają:

R·925

Se~deczne podziękowania sąsiadom,
przyjaciołom,

dobrej prasv

Gierka?

Polityka zamieniła się w administrowanie - budowano z rozmąchem koleje (m.in.
na Śląsku i w Trójmieście), drogi (słynna
szosa ze Śląska do Warszawy), pojawiło
się więcej samochodów.
Ludziom zostało w pamięci to, co
dobre. Zresztą to pozytywny objaw, że
pamięć ludzka skupia się na tym, co
dobre, bo inaczej bylibyśmy niezwykle
sfrustrowani.
Mało jest znany fakt, że do dziś pła
cimy za tamten okres względnego dobrobytu - lwia część spłaty zadłużenia
zagranicznego to spadek po Gierku.
W 1976 roku pojawiły się ścieżki zdrowia, a w latach 1977-1978 zaczęło się
wszystko walić. Wtedy już powstał
gnmt pod ruchy takie jak KOR, ROP-

zmarłego

ś.p.TADEUSZA KURCZAKA

stywać swoje umiejętności

wszystkirń ciągłym przekonywaniu do tego,
że uczyć się

Rodzinie

CiO, kluby inteligencji katolickiej.
Ludzi spędzano na stadiony, gdzie tłu
maczono im, że ci, co się buntują w Radomiu, to warchoły. Upokorzono robotników. Zaowocowało to ruchem takim
jak „Solidarność" - ludzie nie chcieli, by
dłużej za nich ktoś decydował.
Dlaczego jeszcze dobrze wspominamy Gierka? Bo III Rzeczpospolita budowana jest na kłamstwie, na zaciemnianiu tego, co było . Nie nastąpiło symboliczno-polityczne rozliczenie z tamtym okresem. Nikt nie powiedział, nie
napisał, że było źle.

„Ludzie wyraźnie odczuli awans"
Ireneusz Krzemillski, socjolog,
„ Rzeczpospolita", 31. Vll.2001

znajomym oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

,

ś.p. JANA KAMINSKIEGO
składa żona z dziećmi

R-948

Firma H. Skrzydlewska
ul. Łowicka 7111
tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
(czynne całą dobę)
GŁOWNO,

tel. w ŁODZI (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne

„

całą dobę)

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSHM POZIOMIE
'

całość usługi

pogrzebowei 1 trumną d9bowq iui od 700 zł

Nieodpłatny

~

przewóz osób

zmarłych

do

chłodni

-

:

.
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Wakacyiny konkurs
fotograficzńy trwa

GMINA PRZEG

APELI

rzypominamy, że przez całe wa:kacje cy otrzymają nagrody i wyróżnienia. Główną
trwa ogłoszony przez dyrekcję szkół nagrodąjest aparat fotograficzny.
W konkursie przewidziano dwie katepijarskich w Łowiczu konkurs fotograficzny
dla dzieci i młodzieży wszystkich szkół gorie tematyczne: I. Ja i zabytek, Il. Przypodstawowych i gimnazjów Łowicza roda w obiektywie. Należy wykonać 3 foi powiatu łowickiego. Każdy kto chciałby tografie z wybranego przez siebie tematu.
wziąć w nim udział, powinien podczas trwa- Można również wykonać fotografie dotySąd Okręgowy w Łodzi podtrzymał wyrok sądu Rejonovtego w Łowiczu w sprawie jących wakacji samodzielnie wykonać 3 foto- czące obu tematów. Koperta z przekazygrafie z miejsc, które odwiedził. Równie do- wanymi na konkurs fotografiami powinna
kocierzewskich nauczycieli. Gmina będzie żądać pieniędzy od ministerstwa.
brze jak daleki wyjazd, mogą to być najbliż być opatrzona dopiskiem Konkurs fotograsze okolice. Prace powinny zostać podpisane ficzny, natomiast na odwrocie każdej fotoąd Okręgowy w Łodzi, vn Wy- zł wraz z naleźnymi odsetkami Gest dego ze składników wynagrodzenia i do l O września dostarczone do sekretariatu grafii powinny znajdować się następujące
~
dział Pracy, 27 lipca powtórzył to suma, na którą składają się kwoty i stosować zmiany tylko w tych przy- szkoły pijarskiej, bądź przesłane na adres or- dane o jej autorze: imię, nazwisko, klasa,
swoją decyzję z 18 czerwca i po raz wyliczone do wypłacenia poszczegól- padkach gdy jest to korzystne dla pra- ganizatora: Pijarska Szkoła Podstawowa i Pi- rok urodzenia oraz tytuł pracy.
drugi podtrzymał w mocy wyrok nym pozywającym). Dopłata do wy- cownika.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
jarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowi
Sprawa nauczycieli nauczyła nas, czu, 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 2. Zwycięz- w terminie do 30 września.
Sądu Pracy w Łowiczu z dnia 15 stycz- równania została przyznana w przy(aj)
nia br. w sprawie pozwów wniesio- padku 37 pozwów, ajej poszczególne że do »ytycznych MEN należy podchonych przez nauczycieli pracujących kwoty ~ieściły się w przedziale od dzić z dystansem, niestety bardzo utrudw szkołach prowadzonych przez gmi- 0,43 gr do 454,72 zł. W uzasadnieniu nia nam to pracę. Po raz kolejny utwiernę Kocierzew Południowy przeciw- podano: Sąd nie podziela stanowiska dziliśmy się w przekonaniu, że kontroko dyrektorom tych szkół. Sprawy Ministra Edukacji Narodowej co do wersje wokół naliczania wyrównań są
ziecięciu członków grupy AA „Prze- nie, zdrowienie i rozwój duchowy - mówi
dotyczyły apelacji wyroków dla szko- sposob11 naliczania »yrównań, do któ- »ynikiem decyzji Ministerstwa Edukaminęło z wiatrem" z Domaniewic Janek, lider grupy AA z Domaniewic.
cji Narodowej, natomiast samorząd uczestniczyło w tegorocznej pielgrzymce do
Abstynenci uczestniczyli w Licheniu
ły w Łaguszewie - czerwiec i w Kocie- rego odwołuje się strona pozwana.
Gmina Kocierzew Połudn.iowy naszej gminy, ani dyrektorzy prowa- Lichenia. W dniach 28 - 29 lipca odbywały w drodze krzyżowej, odwiedzili miejsce obrzewie - lipiec. Wydany w tych sprawach przez Sąd Okręgowy w Łodzi w)'rok sądu I instancji przedstawiła dzonych przez nas placówek szkolnych się tam IX Ogólnopolskie Spotkania Trzeź jawień w lesie grąblińskim, uczestniczyli
• wyrok nie podlega kasacji.
MEN, skąd z Departamentu Płac nie popełnili tutaj żadnego błędu - po- wościowe Licheń 200 I, na które przyjecha- w koncercie muzyki religijnej i trzeźwościo
Przypomnijmy: W październiku otrzymała potwierdzenie o słuszno wiedział NŁ Zbigniew Żaczek, pro- ło około 15 tys. osób uzależnionych oraz wej. Dla dzieci, które przyjechały do Licheczłonków ich rodzin. Program spotkań jest nia, przygotowano festyn. W drodze po2000 roku do Sądu Pracy w Łowiczu ści i zgodności z prawem powziętych wadzący sprawy oświaty w gminie
praktycznym wyrazem powrotu osoby uza- wrotnej do domu, zwiedzili też nowo wy41 nauczycieli pracujących w szko- decyzji co do naliczania wyrównań, Kocierzew Południowy.
leżnionej do norrhalnego życia. W czasie piel- budowane Sanktuarium Maryjne w Mąko
Wyroki ze sprawy apelacyjnej wraz
łach na terenie gminy Kocierzew Po- w związku z czym zdecydowała się
grzymki spotykają się trzeżwiejący alkoho- licach koło Głowna. Pielgrzymka ta była dla
z uzasadnieniami zostaną przekazane licy oraz członkowie ich rodzin, ponieważ to nas wielkim przeżyciem duchowym - podłudniowy wniosło pozwy przeciwko na apelację.
Sąd w Łodzi powtórzył argumenta- do Ministerstwa Edukacji Narodowej
swoim pracodawcom (dyrektorom
(mwk)
właśnie w rodzinie odby.wa się ich trzeżwie- sumowuje Janek.
cję Sądu Pracy w Łowiczu. W uzasad- i będą one podstawą do ubiegania się o
... poszczególnych szkół).
Pozywający wnioskowali o zobo- nieniu wyroku podano, że organ pro- kwotę, którą gmina wypłaciła nauczyGmina Łyszkowice
wiązanie dyrektorów do naliczania wadzący ustalając nauczycielskie cielom w związku z zastosowaniem
i wypłacania wyrównań (wraz z przy- wyrównania kierował się wytyczny- się do wyroku sądu w Łowiczu i zamierza naliczyć (na tych samych zasługującymi odsetkami) naleźnych im mi Ministerstwa Edukacji Narodowej
z tytułu znowelizowanej Karty Na- poddając wyrównaniu globalną kwo- sadach) i wypłacić także nauczycieowołany w pierwszych dniach lipca Spo- runków i ceny badań mammograficznych. Rozuczyciela - Sąd ustalił, że wymagane tę wynagrodzenia. W opinii sądu mi- lom, którzy nie złożyli pozwów do
ważane są dwie możliwości - organizowania dołeczny Komitet do Walki z Rakiem Piersi
w tej kwestii terminy zostały dotrzy- nister źle sformułował wytyczne nt. sądu. Uważamy, że wszystkich nauczyw Łyszkowicach szybko rozpoczął działalność. jazdu na mammografię do Skierniewic gminnym
mane, w związku z czym żądanie to naliczania wyrównań i wskazana przez cieli należy traktowaćjednakąwo, dla- Fizycznie nie wpłynęły jeszcze wprawdzie na autobusem lub przyjazdu lekarzy ze sprzętem
niego metoda jest niezgodna z zapi- tego zasady wskazane przez sąd za- jego konto pieniądze od sponsorów, ale udało się do Łyszkowic i przeprowadzenia badania na miejzostało cofnięte.
Sąd jednak zakwestionował sposób sem konstytUcyjnym i zawartą tam mierzamy odnieść do »ynagrodzenia już znaleźć pierwsze firmy chętne wesprzeć dzia- scu. W tym roku członkowie komitetu chcieliby
naliczania nauczycielskich wyrównań definicją wynagrodzenia. Więc gmina każdego nauczyciela bez względu na łanie komitetu. Jednocześnie wójt gminy Łysz-· objąć badaniem około 200 kobiet- czy uda im się
i zasądził stronie pozwanej do natych- naliczając wyrównanie powinna roz- to czy sldadal pozew czy nie - dodaje kowice Włodzimierz Traut prowadzi rozmowy to zrealizować zależy przede wszystkim od ilo(aj) w skierniewickim i łódzkim ZOZ na temat wa- ści pieniędzy, jakie zgromadzą na koncie. (mwk)
miastowego wypłacenia kwotę 3.300 patrywać oddzielnie wysokość każ- Zbigniew Żaczek.
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Abstynenci wrócili z Lichenia
D

Komitet do walki z.rakiem negociuie cenę
P

Rabaty Renault
Twingo

~

29 900 zł

Thalia

~

30 950 zł

Kangoo

~

31 600 zt•

·JJ.-400'" 37 750 zł•

Espace

!00-<tttf 95 OOO zr

Rabaty obejmują

Last

także inne. modele.

INFORMUJEMY
ŻE OD DNIA 06.08.2001 r. SIEDZIBA

AGENCJI IV INSPEKTORATU
PZU S.A. W GŁOWNIE
MIEŚCI SIĘ PRZY ULICY
ŁOWICKIEJ 40 (RÓG DWORSKIEJ)

www.renaultcom.pl

ZAPRASZAMY!

GR-101

„

(

Firma MUTECH

ZATRUDNI
do atrakcyjnej pracy

•cena netto. dla wersji osobowo-ciężarowych

Filia WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice,
uLBuczka2

Tel. (o-46) 833-26-90,
833-27-90, 833-33-90

WIERNICKI s.c.
99-400 ŁoWi~,
ul„ Poznańska 120
Tel. (0-46) 837-93-63

laboratoryjno-warsztatowej:

OFERUJE:

- wykształcenie wyższe (techniczne • automatyka,
fizyka, elektrotechnika lub podobne);
wvmaqania: obsługa komputera,
jęz. ang. (podst.), prawo jazdy B.
·technik mechanik •
obsługa komputera, prawo jazdy B.

• pustaki „ALFA", nadproża
•stropy „TERIVA",
• kostkę brukową, gazony
• kręgi, przepusty,
• płyty parkingowe,
• usługi ślusarskie i zbrojarskie
95-010 Stryków, ul. Batorego 23

.,.

tel. (0-42) 719-94-23, fax (0-42) 719-94-33 ~

PHU „MUTECH" Łowicz, ul. Mickiewicza 31
Tel./fax (0-46) 837-04-44; (0-46) 837-01-00
http://www.mutech.lowicz.pl
e-mail: finna@mutech.lowicz.pl

„

REKLAMA

9.08.200 I r.

ZSR CKV w Łowiczu ul. Blich 1O
• oferuje dla absolwentów

• dla absolwentów liceów i techników:

szkół zawodowych:

Policealną Szkołę Kadr Samorządowych
Liceum Ogólnokształcące
Policealne Studium Informatyczne Liceum Ekonomiczne
• dla absolwentów szkół podstawowych
Liceum Handlowe
Zasadniczą Szkołę

zapewniamy praktyki

Ponadto organizujemy odpłatnie:
- kurs na prawo jazdy - kursy komputerowe - kurs agenta ochrony - kursy BHP

\eg ~~~aac:IS\'f<'C'

\ 'łl ~ge'('(\\e '2.l

R-882

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Borówku (OPS)
99-423 Bielawy, pow.

OGŁASZA

łowicki,

woj.

łódzkie,

~ LAWEX

1

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY:

.,/ Dokumentację przetargową o wartości zamówienia do 30.000 Euro można otrzymać
w sekretariacie OPS w Borówku w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
.,/ W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych i warunki zawarte w dokumentacji przetargowej.
.,/ Oferty należy składać w sekretariacie OPS w Borówku do dnia 17.08.2001 r. do godz. 12.00.
.,/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2001 r. o godz. 12.15 w sali narad w DPS.
.,/ Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
.,/ Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

OKULISTA
Lek. spec. MARIA WRO IECKA
Łowicz. "· Nt1kowskie9t 1/ł?
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15~30

R-923

na prowadzenie dowolnej
gospodarczej
- powierzchnia ok. 200 m2
oraz pomieszczenia biurowe
w piętrowym budynku
o powierzchni ok. 300 m2
w Łowiczu, ul. Katarzynów 49
działalności

DERMATOLOG

od poniedziałku do soboty w godz. 16.30-18.00

SPRZEDA SAMOCHÓD
Nysa Tawos 522
nr rej. SKS 4031, rok prod. 1991

tel. 0-601-226-862, (CU2) 719-19-56
Głowno, ul. Wojska Polskiego 10

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
ul.

Wyspiańskiego

• .Iza Smitalem!

BIOEnElłGOTE~APEOTYczrtY
Głowno,

W KflŻDff ŚRODĘ

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

specjalista-ginekolog-położnik

let. storn. ELŻBIETA SIYMAJDA
lek. stom.
RENATA OIRÓŚCELEWSKA
,

czynny: od poniedziałku do piątku
8.00-11.00, 15.00 -19.00
soboty - wcześniejsze zapisy telefoniczne.

•
ul. Wojska PoJsklego 1/5, ł.OWICZ:
•
(róg StanJsławsklego)
:
tel. 83()..20-62

33:

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~;~.1

LEWl~ATAN

MARKET
przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW

PIOTR CZYZ

od 11.00 do 19.00
Zmiana adresu na:
Łowicz, ul. Stary Rynek

17 li

piętro,

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

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

dr nauk medycznych

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

MAREK
NALEWAJKO

PRACOWNIKÓW OCHRONY
w Skierniewicach ul. Kilińskiego 16
tel. 0-603-225-618 lub (0-46) 832-54-53

organizuje na terenie Łowicza ··

kurs na pracownika
ochrony fizycznej 1111 stopnia

specjalista ginekologii i położnictwa
GABINET CZVNNY:

Możliwość zapłaty

w poniedziałek 17.00-19.00

!

w siedzibie GS „SCh" ·
Łowicz, ul. Katarzynów 49
tel. kontaktowy 837-57-18, 830-20-18

w ratach

AlU-PlAST S.C.
•

R-a7,

~

MONTAZ OKIEN
PCV I ALUMINIUM

Dr nauk medycznych

JOLANTA
PIETRZAK

porady, pomiary,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

„

Łowicz,

os. Dąbrowskiego 20139
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90
tel. kom. 0-603-506-931, 0-504-765-212

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

c:

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

R-741

Łowicz, Stary Rynek 16 li p
tel. (042) 672 98 08, kom. O601 202 788

~

•

Gabinet czynny w piątki

"'';er

GABINET LEKARSKI

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmyMILEX,

•PODŁOŻA ORGANICZNE
włókno

lekarz medycyny

Oferty prosimy składać

ul. Sikorskiego 7 m 5

aynny od 10.00 do 18.00

JANUSZ
MALARSKI
R-917

„

Gr-83

GABlłlET

Tel. 0-602-276-728 R-11

ij~11 mMAmoomY1

•

ZAPRASZA NA
• kręgarstwo • rehabilitację
• terapię naturalną

Głowno.

...

I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

.............................•.........•....•

baru „Katarzynkan ·

...

1~

poniedziałki 9.00·11.00czwartki15.00-17.00

poniedziałki 9.00-11.00, czwartki 15.00-17 .OO

WYDZIERZAWI LOKAL

5 9 5 , 0 0 zł* „

GABINET
MEO'IC'IN'I NATURALNEJ

Głowno.Id. WyspiańskJeao 8 lzłsipta!On!

JEŚli clłcESZ:
Tracfycyjnie już
-1 tanio wyposażyć twoje dziecko w artykuły szkolne wśród ~aszych Klie~tów
k · · · b tł k
b , · k
rtyk ły
rozlosujemy atrakcyjne
, spo 01me 1 ez o u wy rac cie awe a u
niespodzianki!
-1 zaopatrzyć dom i firmę w tanie artykuły biurowe
Zapraszamy

•

MY

„

NIE MUSISZ CHODZIĆ,

PROPONUJEMY TAKżE TANI MONTAŻ ORAZ SERWIS

ZAczyNAMY Nowy Rok szkolNy 2001 /2002 z fiRMĄ EKO!

WŁOWICZU

~

OKNOR/UR034

• kotły C.O. na węgiel, miał, olej, gaz • bojlery, podgrzewacze wody
• grzejniki, pompy, zawory • rury i kształtki z miedzi i tworzyw~
• kominki grzewcze • szaf~i do rozdzielaczy i rozdzielacze
'
• kominki i rury kwasoodporne • zbiorniki
na olej

ltwlu. "· Nukewskie91 1/J9
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 16.00-18.00

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA"

i

1465

Zapraszamy: PHU DOM/TECH, ul. Klickiego 66 (obok Punktu Skupu Metali Kolorowych) a.

1. węgla orzech li w klasie nie niższej niż 29 05 06 w ilości ok. 200 ton na rok
2. miału w klasie nie niższej niż 2118 08 w ilości ok. 80 ton na rok

KoNiECZNiE odwiEdź NASZE plAcówki:
EKO ;' Łowicz, ul. KsiĘiAckA 5
GRosik ;' Łowicz, ul. SrANisłAwskiEqo 20

_,, ,

FIRMA DOMITECH OFERWE TANIE:

tel. 0-46 839-21-14, fax 0-461838-26-61

Agnieszka Nawrocka - kierownik działu administracyjno-gospodarczego, tel. 0-461839-21-14
Zofia Kostusiak- inspektor, tel. 0-46 839-21-14.

~o~~

~ ~PRZEDAZ MONTAZ RATY =~~=~~BIB

"Me 'łl~'5'""'"

kadrę pedagogiczną

C)""„,a I. -z:>~a#UI.

•

~"°'
~au~a
C\ -dJl..d\aC\
...rt"'\e.~a~"ł
~"

• bardzo dobre warunki lokalowe
• nowoczesne pracownie • miłą atmosferę

•

Kom.0503·130·556

Informacja: tel. 837-6.2-78, tel kom. 0-604-986-3.21
Zapewniamy:
• bardzo dobrze przygotowaną

OKNA PCV I ALUMINIUM
~
s„. ~ "·"·
Łowicz ul. Stanisławskiego 3
ii19 (046) 837-22-12

Wielozawodowq

21

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce 16, 99-400 Łowicz, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH !

.WVOAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE ·KAS CHORYC~

kokosowe, TORF, SUBSTRAT

• NAWOZV OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab
Ceny producenta!
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO ·FOL
oo
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

R. 1

i:::

;t

22

9.08.200 1 r.
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Wakac~na ,ro ot
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Siena

Palio

Uno

Panele

Brava
a rea

•

Barbata i Włodzimierz Łuczakowie

podłogowe

AC 3 37,50 (brutto)
montai
• dowóz do klienta

·
Gu,15

„

.....

...c:

ClO

w

Gwarancja 10 lat

Q.

w
..J

ClO

~

RATY~

lC:
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HURTOWNIA:

ŁOWICZ,

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

~Mten~mw•~~bu~

Przy domoai

ust przy ziu

o

I

icento

Przyjdź - Policz „ Naprawdę

Pll

Poleet1 po 0/1/tlch t1~1th: .
• Glazurę i terakotę firm polskich i zagranicznych
• Kleje, fugi, listwy wykończeniowe
• Farby, lakiery, rozpuszczalniki
• Art. sanitarne: wanny, kabiny, baterie, umywalki, zlewy itp.
• Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych

war.to

Nii TERENIE MlllSTll TllllNSPOllT fJllllTISI

R

Oszczędność

do 50°/o
kosztów eksploatacji
samochodu
·
POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837-61-70 ~

o:'.

FI AT

'llB!iJIJ

FI AT

_

Badania techniczne samochodów,
ciągników i przyczep ·
,

STACJA KONTROLI POJAZDOW
czynna 7.00·21.00
Sobota 7.00·13.00
„

POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837-61-70 ~
FIRMA BIELIŹNIARSKA KRIS LINE

OGŁASZA NABÓR

R-a

BRAMY HORMANN
i inni producenci

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY, DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

WYKWALIFIKOWANYCH
SZWACZEK
DO SlYCIA BIELIZNY
Tel. (042) 719-43-15 •
Głowno, ul. Łowicka 89 a

o:'.

„

I INNE SZLABANY I MARKIZV TARASOWE
Dostawa pod wskazany

adres . montaż,

Okna I drzwi firmy LINDA
Bramy Ecotherm
Bramy ELPU
Bramy przemysłowe
Napędy do bram ga..Uowych.
9

samochody osobowe,

serwis

•
•
•
•

~ul. Kubusia Puchatka (96-100 Skierniewice tel. (0-46) 833-56-51

Łowicz,

Targowica Miejska, pawilon 219
tel. (046J 830-20-26, 0-604-19-23-18 ·
czynne: pn. -pt. 8.00-1 7.oo,
Sobola 8.00 • 13.00
R.e87

Łódź,

ciężarowe

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

CZĘŚCI VW BlJS T„4

BLACHY, LAMPY I INNE U?
o:'.

23
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Wakacje w amerykańskich parkach narodowych (Ili)

•

R

ze

ozciągający się ze wscho-

du na zachód północnej
Arizony Grand Canyon,
czyli Wielki Kanion Rzeki Kolorado, jest obowiązkowym punktem na trasie podroży po zachodnich stanach. Uważany powszechnie za ósmy cud świata, na
listach wielu znajduje się na jeszcze wyższym miejscu. Przez wieki znany jedynie Indianom i hiszpańskim konkwistadorom, Wielki Kanion znalazł się na mapach
białego człowieka po niezwykle
dramatycznej wyprawie majora
Powella, który w 1869 roku przepłynął po raz pierwszy burzliwymi wodami rzeki Kolorado.
Obecnie przyciągający rocznie blisko pięć milionów ludzi taką liczbą nie może poszczycić
się żaden inny park narodowy
na świecie - Wielki Kanion Rzeki Kolorado zamyka w sobie
piękno, moc i potęgę. Długi na
prawie 450 kilometrów, szeroki
na 29 i głęboki na ponad półtora
kilometra, jest największym
i najgłębszym naturalnie stworzonym kanionem świata.
Wyżłobiony przez rzekę i wspomagający ją wiatr i deszcz, kanion
ten mości na s~oim dnie jedną z
najstarszych skał świata, datującą
się na blisko dwa miliardy lat Nic
dziwnego zatem, że prawdziwe tłu
my przyjeżdżają na spotkanie z tym
cudem natury, zwielokolorowąskałą
i ledwie widoczną w dole rzeką,
od której wszystko się zaczęło.
Wielki Kanion Rzeki Kolorado
obejrzeć można z jego dwóch
stron: południowej - cieplejszej,
suchej, potwornie skomercjalizowanej i niezmiennie zatłoczonej,
za to dostępnej przez okrągły rok,
lub z północnej - gdzie jest chłod-

niej, zielono, mniej tłoczno i skąd
widoki na kanion są, przynajmniej
moim zdaniem, dużo lepsze.
Strona północna jednak przyjmuje turystów tylko od wiosny
do jesieni, zimą leżąc pokryta cichymi pokładami niczym nie zabrudzonego śniegu. Tylko dziesięć
procent odwiedzających widzi
Kanion właśnie z tej strony. Ja zaliczam się do tej szczęśliwej grupy. Piszę szczęśliwej, bo uwatam,
że strona północna zachowała
jeszcze atmosferę dziewiczości,
jaka sto lat temu otaczała park, atmosferę obcowania z pięknem bez
tłoku i przepychania się łokciami
o lepsze miejsce. Na stronie pół
nocnej znajduje się tylko jeden hotel, który przez swoją drewnianą
konstrukcję wspaniale ~tapia się
z otaczającym okolice lasem. Aby
dojechać do północnej strony trzeba przebyć długą drogę biegnąca
wśród sosnowego lasu, przecinanego gdzieniegdzie malutkimi
oczkami błękitnych jezior i stawów. Nic z mijanego krajobrazu
nie zdradza, co nas czeka na koń
cu tej drogi. Grand Canyon jest
potężną dziurą w ziemi, którą widać dopiero z bliska. Wrażenie zatem jest spotęgowane przez niecierpliwą wyobrażnię, która wyszukuje w pokładach naszej pamię
ci widziane wcześniej obrazy, zasłyszane historie, i w ten sposób stara
się przewidziee to, co za chwilę na
własne oczy zobaczymy.
le Wielkiego Kanionu nie
można sobie wyobrazić.
Wrażenie ogromu jest
przytłaczające. I to nie głębokość
a szerokość, to całkowite pokrycie ziemi aż po horyzont skalnym tworem, wywiera najwięk
sze wrażenie. Potęga kolorowych

A

•

l

labiryntu wyrzeźbionego
odbiera na chwile
mowę. Gdy stoi się nad krawę
dzią,jak okiem sięgnąć - do przodu, w lewo czy w prawo - jest
tylko Wielki Kanion.
·
Kiedy byłam tam po raz pierwszy, wiosną 1998 roku, obok mnie
przeszła umorusana trójka, tak na
oko czterdziestolatków, z potęż
nymi plecakami. Zapytałam, czy
przyszli z południowego brzegu.
Odpowiedzieli, że tak. Szli trzy dni,
z dwo-ma noclegami na dnie kanionu. Największym problemem była
woda, którą musieli nieść, bo po
przekroczeniu rzeki Kolorado na
dole nie ma już innego źródła wody.
A latem temperatura na dnie kanionu dochodzi do +50"C. Oszczędza
li wodę na myciu. Nie dziw, że byli
tacy zakurzeni.
Bo Wielki Kanion Rzeki Kolorado można przeżyć różnie, w zaleźrzekę,

KRUS

Internet

Czy mniei wypadków
w rolnictwie?

Lokalne
dyskutowanie

T

oraz więcej e-mailowych
grup dyskusyjnych zwią
(
zanych z lokalnymi społecznościami powstaje na pierwszym polskim i co ciekawe darmowym serwerze grup dyskusyjnych http://www.hydepark.pl
Od blisko miesiąca działa tam grupa dyskusyjna związana z Łowi
czem i powiatem łowickim, oprócz
tego jest grupa dla mieszkań
ców Głowna i okolic, Skierniewic,
Kutna itp. Inną grupą dyskusyjną związaną z tym co dzieje
się w Łowiczu jes.t grupa
tip es to pes@hydepark. p I
Dotyczy ona projektu cyklicznych spotkań muzycznych organizowanych w Łowickim Ośrod
ku Kultury pod wspólną nazwą
Tipes topes. Żeby zapisać się do
dowolnej grupy utworzonej na
serwerze hydepark.pl należy
wysłać ze swojego konta e-mail
bez treści i tematu pod adres:
nazwa grupy-sybskrypcja@
hydepark.pl, np.: lowicz-subskrypcja@hydepark.pl. Potem
wystarczy odpowiedzieć na
e-mail potwierdzający chęć subskrypcji i można dyskutować za
pośrednictwem poczty elektronicznej do woli.
(mak)

akie pytanie zadają sobie
specjaliści do spraw prewencji zatrudnieni w łowickiej
placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po tym,
jak w lipcu bieżącego roku zgło
szonych zostało tylko 12 wypadków. W latach ubiegłych liczba
zgłaszanych w lipcu wypadków
podczas prac w gospodarstwie
i innych bezpośrednio związa
nych z rolnictwem wahała się
w granicach 20. W tym miesiącu
nie został zgłoszony żaden poważniejszy wypadek. Większość

z nich zakwalifikowana została
do kategorii upadków. Zdarzały
się złamane kończyny oraz dotkliwe potłuczenia i skręcenia
kończyn.
Specjaliści· do spraw prewencji na razie wstrzymują się od interpretowania faktu zgłoszenia
mniejszej liczby wypadków niż
w latach poprzednich. Być może
ze względu na prace polowe
i w gospodarstwie część osób odwleka w czasie zgłoszenie wypadku i starania o odszkodowanie.
(mak)

Szprycha w trasie
wzdlui Wisły
O
d minionej soboty, 4 sierpnia członkowie Klubu Turystyki Kolarskiej „Szprycha"
odbywają podróż wzdłuż biegu
Wisły. Rozpoczęli ją od Bielska
Białej i przez Szczyrk, Wisłę,
Ustroń, Cieszyn, Goczałkowice,
Kraków, Sandomierz, Dęblin,
Warszawę zmierzają do Wyszogrodu. Podróż zaplanowano na
siedem dni, bierze w niej udział

siedmiu członków klubu. W sumie przebędą oni blisko 500 kilometrów na swych rowerach. Jak
powiedział nam Eligiusz Pietrucha jest to odcinek zaplanowany
do zrealizowania w tym roku,
w przyszłym natomiast „Szprycha" będzie kontynuowała rozpoczętą podróż i wyruszy w dół
biegu Wisły - do samego Gdań
ska.
(tb)

•

anion

ścian,

przez

ro w drodze powrotnej czeka nas
długa wspinaczka powrotna, na pół

ności od upodobań i możliwości finansowych. Można, jak trójka którą spotkałam, odbyć kilkudniową
wycieczkę, przechodząc

brzegu

południowego

na

pieszo z
północny,

można chodzić górą wzdłuż krawę

dzi, z dala od ubitych tras i w ten
sposób doznać pewnego sarn na sarn
z potęgą, można też wybrać się na
przejażdżkę helikopterem lub popłynąć na kilkudniowy spływ po
białych odmętach rzeki Kolorado.
Można wreszcie spędzić noc w luksusowym, historycznym hotelu El
Tovar lub spać w namiocie na zwy-

kłym polu kempingowym. Każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie, choć wielu będzie przeszkadzała potężna
ilość turystów zjeżdżających tutaj
ze wszystkich stron świata.
ajbardziej popularnym
szlakiem parku jest pięt
nastokilometrowa (w jedną stronę!) droga wiodąca na dół
kanionu, do brzegu zimnej rzeki Kolorado. Zejście w kanion pozwala
nam zobaczyć skalnego molocha z
zupełnie innej perspektywy, ale
szlak ten jest bardzo zwodniczy:
najpierw schodzimy w dół, a dopie-

N

tora kilometra. Trudno na takiej trasie właściwie ocenić swoje możli
wości i wiele osób ma problemy
z powrotem. Tą trasą chodzą równieźosiolki,niosącenaswoichgizbie

tach turystów spragnionych przygody, ale nieskorych do wysiłku fizycznego. Wyprawy na osiołkach,
podobnie jak spływy rzeką Kolorado są tak popularne, że trzeba na nie
dokonywać rezerwacji z rocznym
wyprzedzeniem.
O tym, jak bardzo zatłoczonym
parkiem jest Wielki Kanion dowiaduje się każdy, kto odwiedza jego
brzeg południowy, oblegany przez
turystów każdego dnia roku. Miejsca hotelowe i kempingowe rozchodzą się błyskawicznie, a na parkingach przy punktach widokowych •
trudno jest zaparkować samochód.
Aby obejrzeć zachód słońca, malujący ściany kanionu wszelkimi odcieniami czerwiem, trzeba przejechać
kilka kilometrów specjalnymi autobusami wraz z setkami innych ludzi, aby póżniej stać w wielojęzycz
nym, wielokolorowym tłumie, patrząc na odwieczny spektakl natury. Wielki Kanion zmienia się niemalże codziennie. Rzeka Kolorado,
regulowana przez człowieka od
1963, wygląda dzisiaj inaczej niż za
czasów pilllnierskiej podroży Powella. Również zanieczyszczenia powietrza z wielkomiejskich molochów docierają aż tutaj, ograniczając
widoczność w parku często do 32
kilometrów, podczas gdy w dni
„wolne" od zanieczyszczeń widoczność poprawia się do 160 kilometrów. Mimo, iż położony na uboczu cywilizacji, otoczony przez te- ~
reny chronione i indiańskie rezerwaty, Wielki Kanion Rzeki Kolorado
nie jest wolny od swoich problemów.
Ania Kubica
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Salon Meblowy Black Red White
Łowicz, ul. Magazynowa 4
tel. 046 837 97 37
R"-887
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Pogotowia:

INFORMATOR

Pogotowie ratunkowe 999
998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy (dla osób mających problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie w godz.I6-22, poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-I6-16, 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
Warsztat konserwa!. ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48,
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24
Straż pożarna

ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Uu.ąd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91 -11
Uu.ąd 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-% od 17.00 do 9.00 dnia
następnego;

Uu.ąd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
· Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4), tel.
837-66-92, czynny: codziennie w godz. 15.0021.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
• (siedziba RKA „Pasiaczek'', Łowicz, ul. Stanisławskiego 31 ), czynny: pn„ czw„ pt.
w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma
mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w czwartki godz. 18.00
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

o

Informacje:

...

Informacja PKP 837-63-1 I
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach;
tel. międzynarodow11< 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów -9224
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usłu
gach, produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w
Filia Powiatowego

Głownie:

Dyżury

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

Msze

święte

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

.Filia Powiatowego

Ceny

święta:

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w Głownie:

nocne:
czw. 9.08. Armii Krajowej 2tel. 837-64-41
pt. 10.08. Stary Rynek 14 tel. 837-40-91
sb. 11.08.Stary Rynek 17 tę!. 837-42-93
tel. 837-51-32
ndZ-12.08. os. Kostka I
pon.13.08.Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
wt. 14.08.Bonifiaterska 2 tel. 837-45-55
śr. 15.08. Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
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 „.M alwa", ul. Nowy Rynek 36,
czynna w sobotę 8.00-20.00,
niedzielę 8.00-14.00.
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00;
czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 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: RynekKopemika 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

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

Cmartek. 9 sierpnia:
• godz. 1O.OO - „Strzeż się dziewiątego syna" bajka dla dzieci; wstęp wolny
Piątek - niedziela. I 0-12 sierpnia:
•godz. 17.00 - „Pytanie do Boga" - film USA

• godz. 19.00 - „Przyczajony tygrys, ukryty
smok" - film prod. USNChiny; "
Nagrodzony wieloma Oscarami film jest widowiskową historyczną opowieścią o mędrcu
cudownie władającym mieczem. Marzenia bohatera o przekroczeniu praw natury są zarazem
marzeniem o przezwyciężeniu śmierci.
Poniedziałek,

13 sjerpn}a:
kino nieczynne
Wtorek - środa. 14-15 sierpnia:

Wakacje w LOK:
Piątek.

I Osiemnia:

•godz. IO.OO - zajęcia plastyczne dla dzieci·
Sobota, 11 siemnia:
•godz. l O.OO - wycieczka do ivuzeum w Łowiczu
Poniedziałek. 13 siewnia:
• godz. IO.OO - wycieczka rowerowa do Walewic
Międzynarodowy

Festiwal Organowy J.S. Bacha:
Piątek.

10 sierpnia:

• godz. 19.30, Bazylika Katedralna - występ
Thomasa Sauer' a z Berlina,
Wtorek. 14 sierpnia:
• godz. 19.30, Bazylika Katedralna - występ
Marco Limone'a z Turynu

aptek w

Głownie:

tel. 719-24-84
tel. 719-24-84

0

sob. 11.08. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

ndz. 12.08. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

energetyczny 719-80-1 O

pn. 13.08. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

Dyżury

wt

14.08. ul. Zgierska 27

tel. 719-24-84

śr.

tel. 719-24-84
15.08. ul. Zgierska 27
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00

Dyżury

przychodni w Strykowie:

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

(dane z 7 sierpnia) w

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

-

państwu Kaźmierskim z Łowicza
państwu Kutkowskim z Błądowa
państwu Wójcikom z z Bogorii
państwu Koziełom

z Łowicza
Mrozowiczom z Łowicza
państwu Adamus z Rogóźna
państwu

śfu6owali sobie:
- Monika Chachaj z Brzozowa
i Zbigniew Skrzypc~ński z Piotrowic
- Marzena Gala z Popowa
i Dariusz Ptasiński z Bochenia
- Mariola Wojda z Chruślina
i Dariusz Hauk z Łodzi
- Agnieszka Andrzejczyk z Joachimowa
Mogiły i Robert Młynarski z Mizerki
- Anna Tryngicl z Bobrownik
i Bogdan Gać z Bobrownik
- Monika Rcczulska z Uchańia
i Jacek Wawrzyn z Grudz
- Agnieszka Korzeniewska z Domaniewic
i Konrad Stajuda z Domaniewic
- Emilia Gajewska ze Strzcbicszcwa
i Ireneusz Zakrzewic z Domaniewic
- Aneta Czubak z Osicka
i Mariusz Ambroziak z Łowicza
- Beata Kołodzińska z Łowicza
i Krzysztof Grabarczyk ze Starego
Szwarocina
- Urszula Pabian z Wygody
i Andrzej Popiński ze Skierniewic
- Marzena Koza z Łowicza
i Piotr Dratwa z Łodzi
- Dorota Tarkowska z Białej Podlaskiej
i Mariusz Wiśniewski z Łowicza
- Katarzyna Kryściak z Łowicza
i Piotr Sumiński z Łowicza
- Monika Górczyńska z Ostrowa
i Sylwiusz Marczyk z Łowicza

następnego

ROLNIK SPRZEDAJE

Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie
czynne: ul. Kolejowa 11:
ul. Targowa 14:

Głownie

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

iw Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

Żywiec wieprzowy:
• Ziewanice (7.08); 4,50 zł/kg+ VAT;
• Domaniewice (6.08); 4,40 zVkg;
Żywiec wołowy:
•Domaniewice (6.08); byki 3,10 zł/kg;
krowy 2,30 zł/kg; jałówki 2,60 zł/kg;

OFERTY PRACY
w

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela w zona
mleko tłuste w folii
masło extra
masło śmietankowe

•szwaczka

15,20

13,00

18,30

14,10

11,50
18,80
6,10
8,30
9,80
6,70
4,70
3,20
6,90

7,70
18,60
11.00

2,49
1,90

2,40
1,90

0,55

1,35
0,70

13,90

9,90

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

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 7.08.2001 r.)

Łowiczu

• sprzedawca w markecie
•sprzedawca w kwiaciarni

ASORTYMENT

cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
marchew
schab
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)

•

~

CÓRECZKI

SYNKOWIE

10.08. ul. Zgierska 27

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

w Łowiczu
i w (jfownie:

- państwu Kardasom z Łowicza
- państwu Kosiorkom z Krąpy

pt.

719-80-24

się

• godz. 19.00- ,,Przyczajony tygrys, ukryty smok"

Straż pożarna

zwierząt

uroazili

• godz. 17 .OO - „Pytanie do Boga"

Dyżury

pogrzebowy 719-86-16

MILO~NYCH

Młody ksiądz (w tej roli występuje Antonio
Banderas) zostaje wezwany przez Watykan w celu
zbadania sprawy zmartwychwstania, Chrystusa.
Główny bohater wyrywa się, jak sam twierdz, by
„bronić wiary". Następuje konflikt.

9.08. ul. Zgierska 27

719-82-95; 998 alannowy

KRONIKA
'
WYPADKOW

Kino Bzura:

czw.

przychodni ZOZ
w Głownie:

Pogotowia w Głownie:

• Wszystkie imprezy sportowe zamieszczamy
w Łowickim Informatorze Sportowym nas. 32.

Policja 719-80-07; 997 alannowy

Zakład

Naprawa telefonów 924

Imprezy sportowe:

Pogotowia w Strykowie:

Lecznica dla

Informacje
w Strykowie:

żywności:

Apteki:
Łowicz· dyżury

Zakład

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

Urzędu

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

w niedziele i

• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00,
8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, I O.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.3 0, 11 .00,
12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 18.00·
• Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30

4 ,10
0,39
7,72

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

7,60
11,00
19,30
9,90
8,60
10,50
7,90
6,60
3,20
6,30
15.00

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

7,95
20,00
6,50
9,00
12,00
7,50
4,50

14.50
1,40
2,00

3,00

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

16,00
1,29
2,07
1,70
3,86
0,40
7,81

9,80
1,29
2,15
1,49
1,70
3,86
0,40
7,99

8,90

10.30
7,00
4,90
3,20
6,60
16,00
9,80
1,29
1,70
1,58
3,86
0,40
7,81

18,98
7,83
8,82
7,10
5,98
3.90
5,90

21,00
8,80
11,90
7.40
4,60
3,40
5,79

14,50
13,00
8,5-10,0
12,50
19,40
6,50
9,70
7,40
5,00
3,00
6,20

2,36
2,00

2.29
1,85

9,20
11,60

7,15

7,80

6,89

4,50

9,00
17.00
7,00
8,50
7,90
7,70
3,70
3,00
6,20

12,86

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

1,65
3,20
0,35
7,90

2 ,20
1,80
0,40
0.80

3,55
5,89

1,35
2,10

2,50
2,00

1,20

8,29

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

1,29
2,15
1,56

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

2,90
0,29
8,60

0,33
7,79

2,00
2,00
1,60
3,30
0,25
8,20

15,20
6,80
8,20
7,60
5,40

18,00
7,20
10.30
9,00
6,40
4,95

5,80
14,40

5,50
15,40

1,20
2,00

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

1,60
4,00
0,30
8, 1 o

•fryzjerka
• przedstawiciel handlowy
• murarz -tynkarz
• sekretarka szkolna
•sprzedawca
• kierowca autocysterny adr z upr.
• nauczyciel biologii
• nauczyciel wychowania fizycznego
• murarz -glazurnik
• glazurnik, tynkarz, murarz
• automatyk, fizyk, elektronik
• technik mechanik
•handlowiec
• szef z miany, operator komputerowej
wagi samochodowej
• operator sterowni z upr. elektroeneretycz.
•operator spycharko-koparki
• sprzedawca w sklepie z armaturą łazienkową
• piekarz ciastowo-piecowy
•dziewiarz-pończosznik

•sprzedawca w sklepie spożywczym
• piekarz-ciastkarz
• specjalista ds. wyceny usług
• kierowca kat. D
1-::1,00
8,80
1,25
1,60
1,75
1,55
2,80
0,30
7 ,80

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

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 7.08.2001 r.
Głowno:
•ślusarz (praca krawędziowa)
• ciastkarz • piekarz

9.08.2001 r.
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• DOPtATY DO ZBOZ
WEDtUG NOWYCH ZASAD

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODR BRATOSZEWICE
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 1.08. 2001 r.

pszenica
żyto

ziemniaki młode
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czereśnie

czosnek
fasolka
jabłka

jagody
kapusta czerwona
kapusta gl. młoda
kalafior

q
q
kg
mendel
mendel
kg
kg
kg
szt
kg
kg
I
kg
szt
szt

60,00
40,00
0,50
4,50
5,50
0,80
1,00
3,50
0,70
1,20
1,50
5,00
2,00
1,00
2,00

kapusta kiszona
koper
marchew
ogórek krótki
pieczarki
pomidory
por
seler
sałata
wiśnie
włoszczyzna

miód wielokwiatowy
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta

kg
szt
kg
kg
kg
kg
szt
szt
szt
kg
szt
0,901
kg
kg
kg

2,40
0,50
1,00
0,80
7,00
2,00
1,50
1,00
1,50
1,50
1,50
22,00
5,00
3,00
4,00

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon,
na którym chętni mogą wpisać treść życzeń, jakie z róż
nych okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, c_zy też tak po
prostu „od serca" - chcą komuś przekazać. Zyczenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ. Aby się ukazały, należy.;. - wypełnić kupon, uży
wając 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 prŹyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w
stopce redakcyjnej), a w Głownie. do redakcji „Wieści z Głowna i Strykowa", ul. Swoboda 4. UWAGA: Zyczenia zamieszczane są bezpłatnie,
przyjmujemy je do poniedziałku, do godz. 13.30.

URODZINOWE
Łukaszowi Jędrzejczykowi

INNE

z okazji 18 urodzin, moc
marzeó i wiele radości życzą ro-

Joli i Krzysztofowi Uzarek z Bednar w 15 rocznicę ślu
bu, dużo zdrowia, samych pięknych chwil w dalszym
życiu Ż)\'.:Zą mama i siostry z rodzinami z Łowicza.

Wszystkiego najlepszego 7 okazji 18 urodzin Łu
kaszowi Jędrzejczykowi składają chrzestna z ro-

Z ok:vj i IO-lecia Baru Piwnego „Pod J abłonią"'.
życia w milej almosferze i sukcesów życzą Panowie
S.. J.,M. i W

życzeń, spełnienia

dzice i bracia.

dziną.

Kochanemu Mareczkowi z okazji 18-tych urodzin
najlepsze życzenia składają dziadziuś i babcia.
Z okazji urodzin Oli Sitkowskiej dużo zdrowia szczę
ścia, pomyślności fyczą rodzice i rodzeństwo.
Kochanej siostrze z okazji 18-tych urodzin dużo
zdrowia, szcz~a pomyślności i wiele łask Bożych
życzy Kamila.

Z okazji szóstej rocznicy ślubu kochanej żonie Malgorzacie życzenia wielu wspólnych szczęśliwych lat ży
czy Jakub.
Wszystkiego najlepszego na nowtj drodze życia Dorocie i Januszowi Sosnowskim życzy Agata Małaszek
Basi i l.ri<owi Kowalskim z okazji drugiej rocznicy ślu
bu dużo zdrowia ipociechyzsynkażyczymatka c/rrzesl
na z rodziną

/~GROS

L<!:oRTUNA
Jesteśmy

renomowanym koncernem spożywczym, zatrudniającym w Polsce
ponad 1600 osób w kilku zakładach produkcyjnych i w centrali firmy pod
Warszawą. Wychodząc napizeciw potrzebom Klientów, poszukujemy
osoby na stanowisko:

sięgowy ds.

Rozrachunkó
z Kontrahentami

Od Kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia co najmniej średniego
• majomości zasad rachunkowości i prowadzenia zapisów
w systemach komputerowych
• zdolności interpersonalnych: wysokiej kom~katywności
w mowie i piśmie, umiejętności pracy w stresie
• zdolności w zakresie planowania czasu pracy, zorganizowania
• umiejętności analizy i aktywnego rozwiązywania problemów
• rzetelności i odpowiedzialności w pracy
• biegłości w pracy z komputccem (Word/Excel/Outlook)
Osoba pdni!ca te funk.de będzie odpowi~alna za:
• księgowanie wyciągów bankowych
• dokonywanie rozrachunków na kontach
• prowadzenie ewidencji i rozrachunków z uwzględnieniem
dokonanych kompensat
• sporządzanie bieżących raportów określonych przez przełożonego

ostatniej stronie „oświadczenia producenta" zawierającej potwierdzenie dostaw,
- wypełnić „wniosek o wypłatę
dopłat do zbóż ze zbiorów w 2001
roku" lub rachunek na wypłatę dopła
ty, w zależności czy jest rolnikiem
ryczałtowym czy podatnikiem VAT.
Wzory tych dokumentów można otrzymać w urzędzie gminy łub u przedsię
biorców prowadzących skup z dopła
tami,
- wykonać kserokopie wszystkich
faktur VAT lub faktur VAT RR oraz na
każdej z nich napisać „za zgodność
z oryginałem" i podpisać się czytelnie,
- wykonać kserokopię „oświadcze
n ia producenta" (wszystkich stron,
łącznie z potwierdzeniami dostaw) i zatrzymać ją dla siebie.
• Rolnicy z terenu województwa
łódzkiego i mazowieckiego podlegają
pod ARR Oddział Terenowy w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa i tutaj powinni dostarczyć wszystkie dokumenty bez względu na to, gdzie
dostarczyli zboże .
• Nie później niż do 15 listopada
2001 r. należy wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru lub dostarczyć osobiście do
oddziału ARR komplet następujących
dokumentów:
- oryginał „wniosku o wypłatę dopłat do zbóż ze zbiorów w 200 l roku"
lub oryginał rachunku - w zależności
od tego czy rolnik jest ryczałtowcem,
czy też płatnikiem podatku VAT,
- kompletny oryginał „oświadczenia
producenta" zaświadczonego przez
urząd gminy,
- wszystkie kserokopie faktur VAT
lub faktur VAT RR potwierdzone za
zgodność z oryginałem.
• Dopłata zostanie jednorazowo
przekazana przelewem bankowym na
rachunek wskazany we wniosku
i „oświadczeniu producenta".
Po terminie wskazanym w oświad
czeniu, tj. dacie zakończenia sprzedaży zbóż z dopłatami oraz odesłaniu
kompletu dokumentów do ARR, producent nie może wznowić sprzedaży
zboża w systemie dopłat.
Aby usprawnić przebieg sprawdzania dokumentów w „oświadczeniu producenta" należy wpisać numer telefonu, pod którym można wyjaśnić ewentualne wątpliwości związane z dostarczonymi dokumentami.

w piątek szukaj go
w tym rejonie miasta:

Oferujemy:
• prace; w dui:ej, prc;:żnej linnie o przyjamym środowisku
• atrakcyjne wynagrodzenie, odpowiednie do posiadanych umiejętności i
kompetencji
• możliwość rozwoju zawodowego
Osoby zatnl.eresowane prosuny o przesyłanie ofert: CV,
list.u mocywacyjilego na adres
Agros-Fortuna Sp z o o
05-555 Tarczyn
tel.. (0-22) 7 17-17-59 fax (0-22) 717-17-73

ogłoszeme dotvczv pracy w Agros-F-ortUna Sp. z o o - Zakład w Łow iczu
Na aph!Olq1prosimy o dopisarueklaU2l..lli. \.\lyrażam zgo dę na przetwarzame moich danych osobowych
za"6rtyc:h WffiDJeJ orerae pracy da potrzeb ne:zbędnych do reabzagi procesu rekrutag1
(zgidrue z U stawą z drua 29.08.97 o ochronie <ilnych osobowych, Dzienruk Ustaw Nr 133 Poz. 883).

d tego roku zmieniły się nieznacznie zasady starania się o dopłaty
Agencji Rynku Rolnego w skupie zbóż.
Poniżej przedstawiamy szczegółową
informację dla rolników uczestniczą
cych w skupie zbóż z dopłatą ARR dla
producenta. Informacje na ten temat
uzyskaliśmy w Izbie Rolniczej województwa łódzkiego.
•Najpierw należy zgłosić się do urzę
du gminy, gdzie otrzymamy „oświad
czenie producenta" składające się
z trzech stron. Oprócz tego urzędnik
gminy powinien wpisać i potwierdzić
wielkość użytkowanych gruntów na terenie danej gminy. Uwaga! Należy zgło
sić się do każdego urzędu gminy, na terenie którego użytkujemy grunty (wła
sność, dzierżawa itp). W „oświadcze
niu przedsiębiorcy" należy wypełnić
dokładnie i czytelnie wszystkie rubryki i posługiwać się numerem NIP. Podczas sprzedaży zboża obowiązuje tylko i wyłącznie jeden oryginał oświad
czenia.
„Oświadczenie producenta" można
również otrzymać u przedsiębiorcy,
z którym ARR podpisała umowę.
• Co zrobić po dostarczeniu zboża
do magazynu przedsiębiorcy, który ma
podpisaną umowę z Agencją Rynku
Rolnego?
Każda dostawa zboża musi być potwierdzona na odpowiedniej stronie
„oświadczenia producenta". Należy
zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich rubryk (podpisy i pieC'Zątki). Gdyby zabrakło miejsca na kolejne wpisy,
można dodatkową czystą stronę otrzymać w magazynie.
Przy każdej dostawie zboża (która
nie może być mniejsza niż 3 tony)
przedsiębiorca skupujący ma obowią
zek wystawić „dowód dostawy" oraz
fakturę VAT RR - w przypadku producentów ryczałtowych (fakturę VAT
wystawia producent prowadzący ewidencję księgową), na których powinien
znaleźć się napis „Skup z dopłatą ARR
dla.producenta".
Zapłata za zboże (przy parametrach
określonych przez ARR) w cenach netto
nie niższych niż 5 I O zł/t pszenicy
i 355 zł/t żyta powinna nastąpić przelewem w ciągu 14 dni.
• Rolnik, który jest pewien, że ostatecznie zakończył sprzedaż zboża w systemie skupu z dopłatą ARR powinien:
- wpisać datę zakończenia sprzedaży zbóż oraz czytelnie podpisać się na

O

~

a:

Ceny pszenicy za tonę: 5 I O zł + dow lipcu/sierpniu 90 zł, wrześniu
I OO zł, październiku I I O zł.
Ceny żyta za fonę: 355 zł + dopłata
w lipcu/sierpniu 65 zł, wrześniu 70 zł,
październiku 80 zł.
·
Kompletny wykaz przedsiębiorców,
którzy podpisali umowy na skup zbóż
z dopłatami ARR do cen skupu w województwie łódzkim dostępny jest
w urzędach gmin. W Łowi<:zu skupem
z dopłatą zajmuje sięAGROKORN Sp.
z o.o. przy ulicy Nadbzurzańskiej.
Oprócz tego rolnicy mogą oddawać zboże i liczyć na dopłaty do Zakładu Mły
narsko-Zbożowego ROGÓW, Kutnowskich Zakładów Młynarskich, Lesława Jarzębowskiego w Ziewanicach Sopel 54, Zakładu Młynarskiego Andrzeja Kowalczyka w Słup ii, PPH ROLPUCH w Kutnie, PPHU WOJTPOL
w Głuchowie itd.
(mak)
płata

Nowe komputery

dla urzędników

O

siem nowych stanowisk komputerowych na potrzeby łowickiego
Urzędu Miejskiego ma być zakupione jeszcze w tym roku - taką decyzję podjął zarząd miasta na swoim ostatnim posiedzeniu we wtorek, 31 lipca.
Komputery mają być wyposażone
w procesor Intel Celeron o zegarze taktującym z prędkością co najmniej 800
Mhz, twarde dyski o pojemności l OGB,
pamięć operacyjną 64 MB SDRAM
100 Mhz, karty sieciowe oraz system
operacyjny Windows i pakiet programów biurowych Office 2000. Do każ
dej stacji roboczej dołączony ma być
kolorowy monitor o przekątnej monitora 15 cali. Pozostałe podzespoły
i parametry komputerów mają być standardowe.
Oprócz tego na potrzeby Wydziału
Spraw Lokalowych zakupiona zostanie drukarka laserowa. Jest ona potrzebna ze względu na częstą potrzebę drukowania dokumentów związanych
z dodatkami mieszkaniowymi. Ze
względów bezpieczeństwa systemów
komputerowych i urzędowej sieci komputerowej konieczne również będzie
kupienie .sześciu zasilaczy, tzw. UPSów, które pozwolą na dokończenie pracy i zamknięcie dokumentu i systemu
po wyłączeniu napięcia sieciowego.
W urzędzie wymieniane są komputery najstarsze i najbardziej wysłużone
- jeszcze z procesorem PX 486 i minimalną ilością pamięci operacyjnej. Wymiana ta jest konieczna ze względu na
fakt, że pracujące w starym systemie
operacyjnym Windows 3.XX komputery nie mogły edytować wszystkich
dokumentów stworzonych w nowszych
komputerach oraz np. dokumentów
rządowych i ministerialnych. Kłopotli
we było również w nieb korzystanie
z urzędowej sieci LAN.
Na potrzeby komputerów, w których przechowywane s ą dane o dowodach osobistych kupiony został przełącznik sieciowy, który spowoduje oddzielenie tych komputerów od urzędo
wej sieci i zablokowania prób dostępu
do nieb. Łączny koszt komputerowych
zakupów wyniesie około 40 tys. zł.
(mak)
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ZEBY NIE TRAFFIC
DO TEGO SWIATA„.

I

~

....

ie ukochany przez szeroką
ale mający
swoich fanów. Za formę, za
treść i za problematykę. Przeraził
mnie ten obraz bardzo i od tej pory
staram się unikać filmów o tej tematyce. Czasami jednak po prostu nie
wypada nie iść na jakiś film. Nawet
jeśli wiadomo, że to, o czym traktuje, raczej wpływa na Twoją psychikę destrukcyjnie.
Tak właśnie było z niżej podpisanym i filmem pt. „Traffic". Wiedziałem, o czym jest najnowszy obraz Stevena Soderbergha, alenie
mogłem sobie odmówić zobaczenia
w akcji takich gwiazd,jak Michael
Douglas, Dennis Quaid czy Catherina Zeta - Jones. Ale przede
wszystkim chciałem sprawdzić, za
co Oscara otrzymał Benicio Del
Toro , którego od czasu filmu „Las
Vegas Parano" gorącym wielbicielem jestem.
Wybrałem się więc do naszego filmowego jedynaka, żeby pogrążyć
się Judzkimi słabościami i nieszczę
ściami. Oczywiście nie spodziewałem sie tłumów. W końcu upalne

Javier Rodrigez (Del Toro) od lat
walczy z kartelem. Jest nieprzekupny, twardy i oczywiście samotny.
Odnosi sukcesy w nierównej walce
z bogatymi przemytnikami. Ale
tych, których on łapie, ktoś inny
wypuszcza na wolność. Ma dość.
Po drugiej stronie granicy widzimy piękną panią Ayalę (Zeta - Jones), której męża właśnie aresztuje
policja Kobieta nie wiedziała, skąd
j ej mąż ma fortunę ( te naiwne kobiety !), ale mimo, że nie może się
pogodzić z profesją ślubnego, przyzwyczajenie do dobrego życia każe
jej stanąć za nim.
Trzeci wątek to historia ambitnego i zdolnego sędziego Roberta Wakefielda. Właśnieobjąłeksponowane stanowisko - będzie szefem departamentu do walki z narkotykami. Tyle tylko, że musi zacząć od
własnego domu. Jego córka, której
niestety nie poświęca tyle czasu, ile
by chciał, jest narkomanką.
Film jest zrobiny peńekcyjnie.
Dzięki oświetleniu wiemy, którego
z bohaterów będziemy teraz podglądać - żółć meksykańskiego upapopołudniewwakcyjną niedzielę ka- łu, pastele wygodnego życia Ayzało raczej wybrać inną ofertę roz- alów,intensywnośćbarwświatanarrywki, ale miałem nadzieję, że mini- komanów. Dużą rolę spełnia rówmum widzów będzie, aby seans do- nież muzyka odpowiednio przypiszedł do skutku. Jakież było moje sana do poszczególnych scen. Czy
zdziwienie, kiedy okazało się, że na oglądając tę momentami reporterską
sali jest całkiem przyzwoita liczba opowieśćjesteśmy mądrzejsi? Przespektatorów głodnych artystycz- cież każdy o zdrowych zmysłach
wie, że narkotyki są szkodliwe i że
nych doznań.
„Traffic" to historia kilku osób raczej należy trzymać się od nich
związanych w różny sposób z nar- z daleka. Jednak zawsze znajdą się
kotykami. Meksykański Halski - chętni, żeby spróbować. Z ciekawo-

N

... .

~L~~~~u
0s

-- -- ---

''

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

zachowanie Anki, która, wymachui przybierając dziwne
pozy, starała się z całych sił wytłu
maczyć coś Izie. Przyglądał się im
przez chwilę, po czym wraz z opadaniem napięcia rozmowy odwrócił uwagę od pokłóconych .
- Kto to jest? - zapytał siedzące
go bliżej Radka.
- Skąd ja mogę wiedzieć, nie znam
jej dobrze.
W końcu nad bajorkiem zapanował spokój. Odczytać to można
było z tego, że Iza i Anka już wspólnie przenosiły butelki w głąb sadu.
Starały się robić to jak najciszej, aby
nie zwrócić zbytnim hałasem niczyjej uwagi. Cały ten czas Adam poświęcił na rozmowę z kolegami
o nowo poznanych dziewczynach.
Właśnie mieli ją skończyć, kiedy
do stolika podeszła Iza. Rozłożyła
szeroko ręce:
- Nie ma, piwo się skończyło zatrzymała się obok Adama, ale nie
siadła kiedy odsunął się robiąc wolne miejsce.
- Jak braliśmy dla· siebie jeszcze
było - zdziwił się Marek.
,
- Ale teraz nie ma - powtórzyła
dobitniej.
- ,,Dwie dziurki w nosie, skoń
czyło się" - powiedział Radek pokazując prawie pełną butelkę-masz,
napij się.
- Dziękuję, nie chcę.
- To może ode mnie - Marek
puścił oczko, po czym z Radkiem

jąc rękoma

ści, w chwili życiowego niepowodzenia, dla ,,.szpanu". Jak stwierdził
jeden z bohaterów filmu, nigdy nie
uda się pokonać dealerów. Choćby
dlatego,żezarabiająstrasznepienią

dze.
Aktorskofilmwypadabardzodobrze. Douglas, początkowo ugrzeczniony, wbity w garnitur, znakomicie
pizeobraiasięwwalczącegooswoje

dziecko ojca. On jeden wie, jak dale· ko od teorii do praktyki.
Równiedobrzepre7.e11tJ.!iesięZeta

- Jones. Jej bohaterka nie może pogodzić się z procederem, w który
:zamieszany jest mąż. Ale nie potrafi wyzbyć się luksusu. Nie umie żyć
sama. Jej wrażliwość przegrywa
z cynicznym umiłowaniem luksusu. Kiedy uwięziony mąż nie może
prowadzić ,,interesu", sama się nim
zajmie. W trosce o siebie i swojąro
dzinę.
Niewątpliwie najzacniejszym
człowiekiem w całym tym towarzy-

wybuchnęli śmiechem.

stwie jest kreowany przez Del Toro
- To wcale nie jest śmieszne.
meksykański glina. Del Toro
W tej chwili do stolika podeszła
oszczędny w środkach wyrazu, Anka.
- Wiecie, że właśnie skończyło
powściągliwy i nieufny. Jego Javier
wrealiachmeksykafiskiejdegrengo- siępiwo?-powiedziała tonem przelady jako jedyny nie sprzedał się. sadnie zmartwionym.
- Wiemy - odpowiedziała nieco
Został człowiekiem.
zrezygnowana Iza.
Jak wspominałem, ciężko mi oglą
- Trzeba pójść kupić, najbliżej jest
dać filmy o takiej tematyce. Smutno na stację benzynową, kto się zgła
i źle robi mi się, gdy widzę, jak lu- sza na ochotnika. Nikt? Dobrze, ja
dzie sarni robią sobie krzywdę. Może pójdę, a ty pójdziesz ze mną - wskajednak kiedyś będzie świat bez dra- zała na Adama.
- Zdaje mi się, że nie mam ochogów, złodziejstwa i wszystkich brudów XXI wieku? Naiwne? Wiem, ty ani na piwo, ani na spacer - zwróale też mam dziecko, które bardzo cił się do Izy
- ldź, proszę, przynieś mi jedno,
kocham„.
Bogusław Bończak

ja muszę zadzwonić - mówiąc to wy- Nie, ale wszyscy czekają - po
ciągnęła z kieszeni spodni telefon
czym dodał po chwili - A zresztą
zostańmy. Studiujesz?
i odeszła na bok.
- No cóż, chodźmy - powiedział
- Tak, botanikę, wzdłuż ulicy
Adam.
rośnie dużo niezapominajek. ZaW milczeniu mijali kolejne la- uważyłeś? Masz dziewczynę?
tarnie. Ciszę nocną mąciły nieznoAdam popatrzył na nią zdziwiośne o tej porze ujadania psów.
ny.
- Jesteś zły - zaczęła w końcu
- Nie, filozofom trudno się zaAnka.
kochać, za dużo filozófują, bota- Słucham? - został wyrwany nikom w tych sprawach na pewno
z kręgu własnych myśli.
lepiej się układa. Myślę, że zbyt
- Pytałam, czy nie jesteś zły?
dużo zadajesz pYtań.
- Czemu miałbym być zły?
- My wolimy zajmować się tyl- Nie chciałam z tobą zatańczyć. ko szlachetnym zielem.
- Myślę, że to nie jest wystarczaZnowu milczeli. Z daleka dojący powód, żeby się złościć.
chodzil)r odgłosy muzyki.
Do stacji doszli w milczeniu, ku- Chyba powinniśmy już pójść
pili cztery butelki piwa i zawrócili. podniósł się.
- Tak, wszyscy czekają - powoAdam wydawał się być zajęty myśleniem, co i rusz to zatrzymywał li ruszyli.
się, to spoglądał na Annę, to znowu
Adam spoglądał co chwila na
ruszał.

Annę przyglądając się dokładnie

- Czemu Iza nie poszła z nami? - jej twarzy. Spod opadających na
nie wytrzymał w końcu. czoło włosów zerkały na niego cie- Musiała zadzwonić do narzeczo- kawie śliczne oczy. Jej urodę podnego. Zawiedziony?
kreślał nieduży nos idealnie złożo
- Nie - machnął w powietrzu ręką. ny óo pary z ustami, na których
- To dobrze - uśmiechnęła się.
pojawiał się uśmiech, jak tylko ich
- Śmieszy cię to - zareagował spojrzeńia spotykały się.
dość ostro.
- Czemu mi się tak przyglądasz?
- Ja się nie śmieję z ciebie, tylko - zapytała nieco onieśmielona.
się do ciebie uśmiecham. Masz na
- Ja, ja się nie przyglądam - odimięAdam?
wrócił głowę w przeciwnym kierunku.
- Skąd wiesz?
-Jest wiele rzeczy na świecie, które
Szli dalej w milczeniu. Kiedy dosię nie śniły naszym filozofom - od- szli do następnego przystanku,
powiedziała, szczególnie podkreślając: Anka siadła na ławce i przez chwi,,naszym filozofom".
lę patrzyła w niebo.
· - Skąd wiesz, że studiuję filozofię?
- Ładna noc.
- Już odpowiedziałam.
- Tak - odpowiedział Adam - Śledzisz mnie, czy jak?
wyjeżdżasz na wakacje?
- Nie śledzę, ale wiem.
- Nie, spędzam je w domu z ro- Może wiesz o mnie więcej niż ja dzicami, stęsknili się trochę za
mną, więc chciałabym pobyć
sam? - zapytał poirytowany.
- Może - uśmiećhnęła się tajem- z nimi.
niczo.
- Ja też zostaję w domu, czasa- Siądziemy? - zaproponował mi wybieram się za miasto na wieś,
podchodząc do ławki na przystan- do rodziny, ot i wszystko.
ku autobusowym
- Ładnie tu - odezwała się Anna
-Dobrze.
po chwili milczenia.
Adam rozejrzał się dookoła.
Warszawska pogrążona była we
Gwiazdy roiły się na niebie, które- śnie. W oknach domów już dawgo ciemność rozjaśniało blade świa no pogasły światła i tylko latartło księżyca. Siedzieli w milczeniu,
nie rozgarniając mrok przypomion patrzył do góry, a ona przed sie- nały, ż~ toczy się tutaj życie.
bie.
Nawet psy czujne na odgłosy
- Pójdziemy? - w końcu się ode- nocy zmorzył sen tak, że nie
zwał.
mogły dosłyszeć kroków space- Spieszy ci się? Tu jest przyjem- rującej pary.
nie.
c.d.n.

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

POD PELIKANEM tł
• lokalizacja:
Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6

Z PODGRZEWACZEM
_firmy VIESSMANN ·
OTRZYMUJESZ OD NAS DODATKOW01

•wygodne mieszkania

1.850,- zł m2

./ ZATORY ./ FILTRY
./ KSZT Al TKI ./ YKlAD KOMI MA

1. 750,- zł m2
• teren ogrodzony
•

zostało

• raty,

mało

ich

Montaż kotłowni I utucbomlenle

książeczki,

współpraca

IZAHOvrHY KLIENCIE
KUPUJĄC KOCIOŁ

• dogodna cena

--

rozejrzał się, żeby odnaleźć ją
wzrokiem. Nagle zauważył obie

dziewczyny, które zdawały się prowadzić sprzeczkę. Zaintrygowało go

Nie mogę chodzić na filmy, gdzie głównym bohaterem są naroktyki. Pamię
tam przed laty, kiedy poszedłem w stolicy na film pt. „ Zły porucznik" Abla
Ferrary przeżyłem to fizycznie. Patrząc na bohatera kreowanego z niesamowitą realnością przez znakomitego Harveya Keitela, przeżywałem cielesne
katusze razem z tytułowym porucznikiem. Był to film wybitny.
publiczność,

za nie wracała dość długo, Adam

(II)

GRATIS

PEKAO SA Łowicz

~

R-865

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM PLUS

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

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, (0-46) 837-14-~3
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Sport w gminie Zduny- podsumowanie/ ligi Zduńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

SUKCES OLDBOYA, SPADEK.DST I PROMILA
Piłkarze z gminy Zduny rozpoczęli
zmagania 14 czerwca i potrzebowali 6
tygodni aby wyłonić najlepsze drużyny
w siódmej edycji Zduńskiej Amatorskiej
Lidze Piłkarskich Szóstek. Po raz trzeci
walka toczyła się w dwóch ligach, tak więc
było ciekawie ponieważ zawodnicy nie
tylko walczyli o tytuł mistrza, ale także
o utrzymanie się w lidze i o awans do
grona najlepszych zespołów. Po raz
pierwszy w tym roku wystartowała liga
dla nieco starszych piłkarzy. Wśród Oldboyów rywali7'0wało ze sobą siedem ekip.
Po zakończeniu rozgrywek można pokusić się o kilka słów podsumowania i ocenę
poszczególnych drużyn, których w sumie grało aż 25. Liczba ta jest na prawdę
duża i dlatego można śmiało stwierdzić,
że jest to największa amatorska liga
w powiecie łowickim, a może i nie tylko„.
Mistrzem I ligi w sezonie 200 Izostała
drużyna Oldboy Złaków Borowy, która
nie dała najmniejszych szans swoim rywalom i wywalczył tytuł nie tracąc nawet jednego punktu. Pierwszą ligę zmuszone opuścić były zespoły: DST Ers 58
Strugienice i Promil Złaków Borowy.
W 45 spotkaniach, które rozegrano na
boisku w Jackowicach, padło 213 bramek,
co daje średnią 4, 7 na mecz.

2. ASTRA JAZZ. ZDUNY

5. FC PHU GAJEK BĄKÓW

W ubiegłym roku JAZZ WET zajęli dopiero ósmą lokatę, ale w tym sezonie zaszły
spore roszady. Oprócz zmiany nazwy odmłodzony został skład i drużyna ta wymieniana była wśród faworytów do tytułu mistrzowskiego. Większość spotkań wygrywali bardzo wysoko, lecz remisy z PHU
Gajek i Startem Złaków Borowy pozbawiły ich szansy walki o pierwsze miejsce
w ostatnim meczu ligi z Oldboyem. W przyszłym roku mogą na pewno poważnie myśleć o ,,mistrzowskiej koronie''.
Bramki: Artur Białas 15, Mariusz Ochmań
ski 11, Rafał Zapisek 9, Marcin Guzek 3, Wojciech Masłowski 3 i Dawid Białas I.

Ta młoda ekipa powtórzyła swój wynik
sprzed roku, choć na pewno apetyt był więk
szy. Już po pierwszej kolejce, kiedy to zremisowali z Astrą, wiadomo było, że mogą
wygrać z każdym, lecz zabrakło trochę
szczęścia Przegrali minimalnie z liderem O: I
i chyba trochę się po tym załamali, bo doznali dwóch kolejnych porażek z Huraganem Łaźniki I :2 i z Robo/Cwak 0:2 i szansę
na czołową lokatę prysły. Brakowało im trochę zawodnika, który potrafiłby wykorzystać sytuacje str7.eleckie. Zdobyli zaledwie
13 bramek i pod tym względem wyprzedzili tylko ekipę Promila.
Bramki: Marek Myszkowski 3, Przemysław
Grzegory 3, Piotr Kociak2, Konrad Szymański 2,
Robert Wielemborek I iMariuszJędu.ejewski l.

3. START ZŁAKÓW
BOROWY

Nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego zawodnikom Startu. Już w drugiej
kolejce doznali zaskakującej porażki z Są
siadami 2: I, co nie wróżyło im końcowego
sukcesu. Do tego po drodze przytrafiła się
jeszcze jedna przegrana z SGGW 2:3 i już
było wiadomo, że zwycięstwa ligi nie uda
się powtórzyć. Przed rozgrywkami na pewno liczyli na wyższą lokatę, ale gra im się nie
układało i w kilku meczach zaprezentowali
słaby poziom. Obok PHU Gajek mogą poszczycić się tym, że stracili najmniej bramek
1. OLDBOY ZŁAKÓW
w tegorocznych rozgrywkach.
BOROWY
Bramki: Michał Bluszcz 7, Mariusz Gać 4,
Zespół, który w ubiegłym roku zdo- Wojciech Głowacki 3, Maciej Dubiel 3, Wojbył tytuł wicemistrzow~ki, może być ciech Dubiel 2 i Artur Kołaczyński I.
bardzo zadowolony z tegorocznego wy4. ROBO/CWAK BOGORIA
stępu. O miano najlepszych musieli ryDrużyna ta poprawiła swą lokatę w
walizować z nieco młodszymi ekipami i
chyba udowodnili, że doświadczenie w porównaniu z poprzednim sezonem. W roku
piłce odgrywa dużą rolę. Ta solidna i równo 2000 zajęli dopiero 7 miejsce, a w tym roku
grająca drużyna nie pozwoliła sobie na uplasowali się na4 pozycji mając jeszcze w
odebranie punktów w żadnym spotka- ostatnim meczu szansę na podium, ale przeniu do czego potrzebne było też trochę kreśliła ją porażka z Sąsiadami I :2. W przyszczęścia. No ale nie zapominajmy, że szłorocznych rozgrywkach mogąpowalczyć
o pierwszą trójkę, ale na pewno nie będzie
szczęście sprzyja lepszym„„
Bramki dla zespołu zdobywali: Andrzej łatwo.
Bramki: Wojciech Jaros 8, Wojciech SzczeWorkowsk:i 12, Krzysztof Pełka 9, Paweł Wię
cek 8, Witold Workowsk:i 3, Wojciech Grzego- śniak 4, Piotr Masłowski 2, Grzegorz Wiechno 2, Dariusz Wróblewski I iKrzysztofJaros I.
ry 2 i Mirosław Witkowski 2.

6. SGGW

Tak Oldboye cieszyli

Solidnaekipa,którajednakgraładośćnie

równo, dlatego dopiero szóste miejsce. W
ubiegłym roku stanęli na podium, zajmując
trzecie miejsce, dlatego też na pewno nie są
zadowoleni z tegorocznego występu. Najlepszy mecz rozegrali ze Startem pokonując
ich 3:2, ale myśląc o wyższej lokacie trzeba
rozegrać takich meczy w lidze nieco więcej.
Bramki: Mariusz Gajewski 4, Mariusz Surma 4, Andrzej Górczyński 3, Wiktor Wierzbiń
ski 3, Józeflgnaczak I i Andrzej Rybus I.

7. HURAGAN ŁAźNIKI

się

ze zdobycia mistrzostwa gminy Zduny

czwarte miejsce, a w tym roku musiała się
bronić przed spadkiem. Na pewno nie
przypuszczali, że będzie tak ciężko,
szczególnie po zwycięstwie nad Startem
2: I w 2. Kolejce. Byt ligowy zapewnili
sobie dopiero w ostatnim spotkaniu,
wygrywając z RobolCwak 2: 1. Stać ich
chyba na lepszą lokatę i mogą to udowodnić, ale dopiero za rok.
Bramki: PawełJankowski 5,LukaszGuzek
5, Artur Jaros I, Jarosław Seuda I, Artur Siurek
I, Sylwester Jaros I, Mariusz Olszewski I
i Cezary GuŻek I.

Beniaminek rozgrywek miał bardzo do9. DST ERS
bry początek ligi. Po dwóch kolejkach zasiadali nawe9na fotelu lidera, jednak kiedy
STRUGIENICE
nadeszły spotkania z mocniejszymi rywaNiestety ekipa ze Strugienic musi opulami zajęli swoje miejsce w szeregu. Najboleśniejszą była na pewno porażka z mistrzami ścić szeregi pierwszoligowców. Do szczę
czyli Oldboyem, który zaaplikował im aż ścia zabrakło im tylko jednego punktu.
11 bramek. Był to rekord tego sezonu. 35 Gdyby zdobyli 1O punktów, tyle samo
straconych goli w lidze to chybajakaś wska- co Sąsiedzi zostaliby w lidze, ponieważ
zówka co do przyszłorocznych rozgrywek. w bezpośrednim pojedynku pokonali druBramki: Wojciech Dzik 8, Rafał Wojtysiak żynę z Jackowie 3: I. Patrząc na poziom
7, Cezary Gajda 5, Roman Ścibor I i Daniel drugiej ligi mogą mieć nadzieję, że szybko
Kwiatkowski I.
powrócą do najlepszych zespołów gminy Zduny.
8. SĄSIEDZI JACKOWICE
Bramki: Mariusz Węgierek 4, Robert IgnaDrużyna ta w poprzedniej edycji mi- czak 4, Wiktor Guzek 4, Piotr Ignaczak 3,
strzostw gminy Zduny zajęła wysokie Krzysztof Węgierek I i Adam Papuga I.

1O. PROMIL ZŁAKÓW
BOROWY
Wejście Promilado pierwszej ligi ,,kuchennymi drzwiami" okazało się nieporozumieniem. Drużyna ta była pewnym dostawcą
punktów dla swoich rywali. Sami niestety
nie zdołali zdobyć nawet jednego honorowego punktu. Miejsce w tabeli w pełni odzwierciedla poziom gry ekipy Promila W Il
lidze będzie im się grało lepiej i na pewno
będą się mogli cieszyć z odnoszonych tam
zwycięstw. Choć kto wie?
Bramki: Piotr Majer 5, Grzegorz Siekiera I
i Wiktor Workowski I.
I. Oldboy Złaków Borowy 9 27 36: 11 9 O O
2.AstraJazzZduny
9 20 42:17 6 I 2
3. Start Złaków Borowy
9 16 20: IO 5 3 1
4. Robo/Cwak Bogoria
9 13 23: 14 4 4 I
5. FC PHU Gajek Bąków 9 13 13: IO 4 4 I
6.SGGW
9 13 16:19 4 4 1
7. Huragan Łaźniki
9 IO 22:35 3 5 I
8. SąsiedziJackowice
9 IO 17:24 3 5 I
9.DSTErs58Strugienice 9 9 17:26 3 O O
IO. Promil Złaków Borowy 9 O 7:45 O 9 O
Kolejne lwlumnypo nazwie drużyn oznaczają:
ilość rozegranych spotkań, suma punktów, stosunekgoli zdobytych do straconych, ilośćzwycięst.v,
ilość porażek, ilość remisów.
Zbigniew Łazinski

Łowicz,

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

Zaprasza Kandydatów do szkół średnich,
( o uprawnieniach szkoły publicznej ]
funkcjonujących

od 1997 r.

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

ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE w ŁOWICZU
2 letnie (4 semestry) na podbudowie szkoły średniej (nie koniecznie z maturą).
Technik informatyk

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI!!!
Technik organizacji reklamy
Technik b.h.p. (roczne 2 semestry)
Zajęcia odbywać się będą

w dwóch nowych dobrze wyposażonych pracowniach Informatycznych
pracownie komputerowe z dostępem do internetu, pracownie przedmiotowe, bufet
,/języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
,/ umiarkowane czesne, ulgi w opłatach dla słuchaczy z najlepszymi wynikami od 10% do 50%
,/przy dokonaniu opłaty za cały semestr z góry 10% zniżki
,/ nie pobieramy dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia
,/rekrutacja na pierwszy semestr roku szk. 2001/2002 do 31 sierpnia 2001r
,/ wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły, dwie fotografie,
kserokopia dowodu osobistego (2-3 i 6-7 str.), wypełniona ankieta.
,/ absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy
,/ do wszystkich w/w szkól przyjęcia bez egzaminów wstępnych Ili
,/ baza

szkół:

Zgłoszenia przyjmują oraz

dodatkowych informacji udzielają Ewa i Włodzimierz Wieczorek
99-400 Łowicz ul. Podr.z:eczna 30 (budynek ZSZ nr 1), tel. O 601-206-957 lub O 605-724·768
http://www.smelcom.lowicz.pl/dydakta
e-mail: dydakta@smelcom.lowicz.pl

Poleca po atrakcyjnych cenach:
•!•

._
KOLO

glazurę, terakotę

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

•!• systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz.

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

-
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• LATO Z OSiR '2001 • LATO Z OSiR '2001
Otwarty turniej tenisa stołowego

Dwa razy po pięciu •••
Łowicz, 3 sierpnia. W drugiej edycji otwartego turnieju tenisa stołowego,
który rozgrywany był w hali sportowej OSiR Nr I w Łowiczu w ramach
wakacyjnej akcji „Lato z OSiR '200 I"
rywalizowało dziesięciu pingpongistów, a jako, że wiek uczestników był
bardzo zróżnicowany, zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych.
Zarówno w grupie młodzików (rocznik
I 988 i młodsi), jak i seniorów wystartowało po pięciu graczy, a turniej rozegrano systemem „każdy z każdym".
Wśród młodszych zwyciężył łowicza

nin Bolesław Mostowski, który wczew podobnym turnieju w czasie „Łowickiej Feriady '200 l ",a
w rywalizacji seniorów najlepszym okaśniej zwyciężył już

.
.
DUZE ZAINTERESOWANIE "PWOWKĄ"

Zainteresowanie

„plażówką" było

bardzo

duże

- w I turnieju

Plażowa piłka

,..

zgłosiło się szesnaście

siatkowa

Łowicz, 1 sierpnia. W środę na boDo pierwszej czwórki awansowała tylisku łowickiego LO odbyła się pierwsza ko jedna ekipa z Łowicza. Mistrzowie z
runda „plażówki". Zainteresowanie tur- poprzedniej edycji Łazki-Piaski (Toniejem siatkowej piłki plażowej na pew- masz Piasecki i Zbigniew Łaziński)
no zaskoczyło organizatorów tej impre- w półfinale przegrali z doświadczoną parą
zy, którymi byli łowicki OSiR i Klub TKKF BS Głowno (Piotr Zych i MiOlimpijczyka działający przy Liceum chał Tomczyk) 21: I 5. Zych i Tomczyk
Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmoń ostatecznie wygrali pierwszy wakacyjskiego. Było to miłe zaskoczenie, po- ny turniej, pokonując gładko w finale
nieważ do zawodów zgłosiło się aż 16 Włodara 2 I: I O. O trzecie miejsce walczyli
drużyn, co świadczy o tym, że „pla- zawodnicy Rzemiosła (Robert Stęp
żówka" jest na prawdę wakacyjną dys- niewski i Zbigniew Włodarczyk),
cyplina. Cztery pary siatkarski przyje- którzy pokonali parę Piasecki - Łaziński
chały na ten turniej z Głowna i jak się 21:16.
później okazało to one prezentowały
Pierwsza runda „plażówki" miała dość
najwyższy poziom. Mecze trwały tyl- zróżnicowany poziom i wiek zawodniko jednego seta do 15, a od półfinałów ków. Młodzież z łowickich szkół nie
do 21 punktów. Do fazy półfinałów nie mogła sobie poradzić z doświadczonymi
weszła tylko jedna z tych drużyn, które drużynami i wszystkie pary odpadły już
przybyły z Głowna. Mowa tu o TKKF w 118 zawodów. Jednak na wyróżnienie
Dekatex, w którym występował najstar- zasługują siatkarze z Drużyny A. Bracia
szy zawodnik turnieju - Eligiusz Zie- Marcin i Paweł Suder, mimo że prze• liński, który mimo swoich pięćdziesię grali z Plażowiczami, to pokazali, że pociu jeden lat imponował grą i żywioło trafią grać w siatkówkę i w przyszłości
wością na boisku. Dekatex w ćwierćfi będą się liczyć na takich zawodach.
nale spotkał się z Włodarem Głowno, w
Wszyscy uczestnicy turnieju mieli za·którym grai i młodzi zawodnicy Rzemio- pewnione napoje, które ufundował Agrossła Piotr Włodarczyk i Jacek Mar- F ortuna Łowicz. Druga runda zawodów
kowicz, znani w Łowiczu z wystę odbędzie się 9 sierpnia, trzecia runda- 21
pów w amatorskiej lidze siatkówki i to sierpnia, a finał imprezy I września, rawłaśnie oni okazali się lepsi, wygrywa- zem z finałem wakacyjnej akcji „Łowic
jąc 15:13.
kie Lato z OSiR' 200 l ".

ekip.

rzyk, znany na Bzurą jako rekordzista
pod względem startów w Łowickich Biegach Jesieni (brał udział w osiemnastu z
dziewiętnastu edycji imprezy).
•MŁODZICY:

I. Bolesław Mostowski
2. Damian Kędziora
3. Piotr Pawłowski
4. Dawid Stefaniak
5. Maciej Marszałek

4
4
4
4
4

o

4
4
4
4
4

4 8:0
3 6:2
2 4:4
1 2:7
1:8

4
3
2
I

8:0
6:2
4:5
3:6
0:8

•SENIORZY:
l. Radosław Jurzyk
2. Paweł Kuza
3. Łukasz Antczak
4. Piotr Garczyński
5. Jakub Zaczkiewicz

Paweł A.

o

Dolifiski

,

MECZE ELIMINACYJNE:
• TKKF BS Głowno (Michał Tomczyk, Piotr Zych) - JAJCARZE (Michał Kluska, Jarosław Czubak) 15 :4
•DZIKOŚĆ (Michał Kośmider, Marcin Du bielak)- PRZYSZŁOŚĆ (Dawid
Gos, Wojciech Kutkowski) 20: 18
• CANALIOS (Jakub ~aczkiewicz,
Andrzej Lewandowski) - DRAGI (Adrian Pełka, Grzegorz Demczuk) 8: 15
• WlilTE REDS (Łukasz Gajda, Wojciech ·wieteska)-ŁAZKl-PIASKI (Tomasz Piasecki, Zbigniew Łaziński) 4: I 5
• WŁODAR Głowno (Piotr Włodar
czyk, Jacek Markowicz) - MTK (Mariusz i Tomek Kwiatkowscy) 15:6
• TKKF DEKATEX Głowno (Eligiusz Zieliński, Mariusz Moszczyński) TROLLE (Dariusz Trojanowski, Marek
Klimkiewicz) 15: 1I
•PLAŻOWICZE (Jarosław Wożniak,
Bartłomiej Erchardt) - DRUŻYNA A

(Marcin i Paweł Suder) 15:7
•KORKOCIĄGI (Krzysztof Dubiel,
Dawid Tulacha)- RZEMIOSŁO Głow
no (Robert Stępniewski, Zbigniew Wło
darczyk) 4:15
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
• TKKF BS Głowno (Michał Tomczyk, Piotr Zych) - DZIKOŚĆ (Michał
Kośmider, Marcin Dubielak) 15: 11
• DRAGI (Adrian Pełka, Grzegorz
Demczuk) - ŁAZKI-PIASKI (Tomasz
Piasecki, Zbigniew Łaziński) 7: 15
• WŁODAR Głowno (Piotr Włodar
czyk, Jacek Markowicz) - TKKF DEKATEX Głowno (Eligiusz Zieliński,
Mariusz Moszczyński) 15: 13
•PLAŻOWICZE (Jarosław Wożniak,
Bartłomiej

Erchardt) - RZEMIOSŁO
(Robert Stępniewski, Zbigniew
Włodarczyk) 6: 15
MECZ PÓŁFINAŁOWE:
• TKKF BS Głowno (Michał Tomczyk, Piotr Zych) - ŁAZKl-PIASKI
(Tomasz Piasecki, Zbigniew Łaziński)
Głowno

21:15
• WŁODAR Głowno (Piotr Włodar
czyk, Jacek Markowicz)- RZEMIOSŁO
Głowno (Robert Stępniewski, Zbigniew
Włodarczyk) 21: 13

MECZ O III MIEJSCE:
• ŁAZKl-PIASKI (Tomasz Piasecki,
Zbigniew Łaziński) - RZEMIOSŁO
Głowno (Robert Stępniewski, Zbigniew
Włodarczyk) 16:21

MECZ O I MIEJSCE:
• TKKFBS Głowno (Michał Tomczyk,
Tylko dwóch zawodmków wzięło udział w wakacyjnym turnieju teniPiotr Zych) - WŁODAR Głowno (Piotr
sa ziemnego a zdecydowanym zwycięzcom okazał się Szymon WójWłodarczyk, Jacek Markowicz) 21: IO.

cik (z lewej).

zał się sochaczewianin - Radosław Ju-

Zbigniew Łazit'1ski

Najlepszym tenisistą otwartego turnieju ping-ponga
czewianin Radek Jurzyk (przodem).

„Futbol na

Próba

socha-

wesoło ... "

umieiętności

Łowicz, 2 sierpnia. Kolejna nową
propozycja w ramach wakacyjnej akcji
„Lato z OSiR '200 l" - tym razem trener
Henryk Plichta przeprowadził imprezę pod nazwą „Futbol na wesoło ... ", a
młodzi piłkarze brali udział w następują
cych konkurencjom: strzał do bramki,
strzał do celu, żonglerka nogą i głową,
noszenie i trzymanie piłka na stopie i
strzał głową do kosza. Najlepiej z tej próby technicznej wyszli Patryk Krzeszewski i Krystian Sędkowski, którzy zostali uhonorowani nagrodami Ra-

okazał się

technicznych

dia Plus „Między Łodzią a Warszawą"
i Sklepów „Agata" i „Agatel".

•TRAMPKARZE:
l. Patryk Krzeszewski
2. Bartek Ciesielski
3. Dawid Krzeszewski
4. Michał Marcinowski
5. Dominik Chmielak

I 8,5
18

16,5
12

JO

•MŁODZICY·

l. Krystian Cipiński
2. Maciej Zieliński
3. Piotr Sędkowski

148
93
11
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Sport w gminie Bielawy- 11. kolejka i finały Bielawskiej
Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej

teraz puchar Prezesa Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej trafił
do rąk kapitana Brooklynu.
Jl. kolejka BLPNS:
• BROOKLYN Walewice - PSV Walewice 6:1 (3:1); br.: Marcin Werwiński 3,
Robert Kornacki, Przemysław Grzegory i
Piotr Kociak-Arkadiusz Wódka.
• OM-ŁOŻYSKA Bielawy LORDS Bielawy 1 :2 (1 :2); br.: Radosław Leśniak- Adrian Legęncki i Grzegorz Pakuła.
•SUPER OLDBOY Bielawy - PIECZARKA Waliszew 5:5 (2:3); br.: Jacek Rudzik 2, Krzysztof Wojtera, Dariusz Topolski i Robert Jóźwiak - Paweł Kaczorowski 3, Mariusz Popław
ski i Dariusz Wódka.
•CYGANY Bielawy - ISKRA Zgoda 5:1 (1:0); br.: Michał Oliszewski 2,
Dariusz Dałek, Tomasz Wojciechowski i
Sławomir Królak - Wojciech Michalak.
• JEŻYNA Bielawska Wieś - FC
Bielawy 3:3 (2:1); br.: Zbigniew Pietrzak 2 i Rafał Cholewa - Łukasz Organiściak, Maciej Rutkowski i Jakub Rutkowski.
Pauza: DREAM TEAM Leśniczówka.
Tabela po rundzie zasadniczej:
I. Brooklyn Walewice (2)
10 25 48:11
2. Pieczarka Waliszew (I)
IO 25 43:14
3. Lords Bielawy (5)
IO 20 34: 12
4.PSVWalewice(3)
10 19 35:25
5.0M-ŁożyskaBielawy(4)
IO 19 39:16
6. Dream Team Leśniczówka (6) IO 16 34:20
7. Super Oldboy Bielawy (7) IO 13 18:28
8. Jeżyna Bielawska Wieś (8) IO JO 17:32
9. FC Bielawy (9)
IO 7 12:39
IO. Cygany Bielawy (IO)
IO 6 11:37
I !.Iskra Zgoda (11)
IO O 4:57
MECZ O 3. MIEJSCE:

• LORDS Bielawy - PSV Walewice 1:1 (0:1), w karnych 3:1; br.: Artur
Pakuła - Robert Redzisz.
MECZ O 1. MIEJSCE:
• PIECZARKA Waliszew - BROOKLYN Walewice 0:2 (0:1); br.: Piotr
Kociak i Robert Kornacki.
Ostateczna kolejność:
I. Brooklyn Walewice (I)
11 28 50: 11
2. Pieczarka Waliszew (2)
11 25 43: 16
3. Lords Bielawy (3)
11 21 35:13
4. PSV Walewice (4)
11 20 36:26
Najlepsze zespoły rozgrywek zostały uhonorowane nagrodami, a wszystkie ekipy otrzymały pamiątkowe puchary. Ich fundatorami byli kandydaci
na posłów - Wojciech Olejniczak i
Tadeusz Gajda, a puchar pocieszenia
ekipie Iskry Zgoda wręczył wójt gminy Bielawy - Sylwester Kubiński.
Podczas uroczystego zakończenia doszło do miłego zdarzenia: zwycieskiedrużyny zrzekły się nagród na rzecz powodzian: Bardzo ładny gest- powiedział organizator turnieju i prezes LZS „OMVictoria" Bielawy, Marek Charucki.
Najlepszym bramkarzem został uznany golkiper Super Oldboya - Bogdan
Leduchowski, a najpopularniejszym
zawodnikiem turnieju, wybranym przez
kibiców, został Mariusz Jędrzejewski
(Lords). Liderem klasyfikacji strzelców
został Maciej Kurczak (Pieczarka), który strzelił siedemnaście goli. Jedno trafienie mniej miał Mariusz Kubiak (Dream
Team), 13 - Paweł Kaczorowski (Pieczarka), po 12: Szymon Wiliński (Dream Team) i Radosław Leśniak (OMŁożyska), 11 - Przemysław Grzegory , a IO - Paweł Werwiński i (obaj
Brooklyn).
Paweł A. Doliński
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Sport w gminie Łowicz - Młodzieżowa Liga
Piłkarskich Piątek

ZRZEKLI SI~ NA RZECZ POWODZIAN
Bielawy, 4 sierpnia. Piąta edycja
Bielawskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcio
osobowej dobiegła już do końca, a ostatnie mecze sezonu 200 I przyniosły bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. W ostatniej kolejce rundy zasadniczej wyjaśni
ła się sprawa awansu do finału - obok
Pieczarki zagrała w nim ekipa Brooklynu,
która bardzo pewnie wygrała z trzecią dotąd ekipa PSV - zespół ten zagrał więc tylko
w ,,małym finale". Na trzecie miejsce przesunęła się drużyna Lord'sów, która pokonała OM-Łożyska spychając ten zespół na
piąte miejsce.
Przed finałami odbył się jeszcze bardzo interesujący mecz pokazowy, w
którym naprzeciw siebie stanęły dziewczęta i Strażacy - „oldboye". Co prawda „Starsi Panowie" oszczędzali nieco
swoje rywalki, ale pierwsze w historii
gminy Bielawy spotkanie z udziałem
drużyny kobiecej mogło się podobać, a
puchar dla zwycięskiej ekipy ufundował wójt - Sylwester Kubiński.
MECZ POKAZOWY:
• DZIEWCZYNY - OSP Bielawy
6:6 (5:3), w karnych 3:2; br.: Malwina
Werwińska 3, Sylwia Czarnecka 2 i Aleksandra Łuczak - Jan Topolski 3, Włodzi
mierz Kucharski 2 i Dariusz Milczarek.
I na koniec doszło do ostatecznych
rozstrzygnięć piątego sezonu bielawskiej ligi. Najpierw po serii rzutów karnych trzecie miejsce wywalczyła ekipa
Lords, a w „wielkim finale" Brooklyn
sięgnął pewnie po pierwszy tytuł mistrzów gminy Bielawy, wygrywając z
obrońcami tego trofeum, zawodnikami
Pieczarki, 2:0. Przypomnijmy, że w
pierwszych trzech edycjach wygrywała drużyna Marko, później Pieczarka, a

•

Zostały

iui tylko
cztery ekipy

Niedźwiada,

4 sierpnia. Runda reLidze. Pił
karskich Piątek rozpoczęła się od niespodzianek. Prowadzący zespół Zjednoczonych przegrał z ostatnimi w tabeli Śrubokrętami aż 2:7, a stało się tak
dlatego, że w zespole z Niedźwiady
występują piłkarze Pelikana z rocznika 1987, którzy tego dnia występowali
w turnieju w Kutnie.
W tegorocznych rozgrywkach ligi
młodzieżowej więc· jeszcze wszystko
możliwe, ale wszystko wyjaśni się chyba w najbliższej kolejce, kiedy w bezpośrednim pojedynku zmierzą się Zjednoczeni z Pogromem.
5. kolejka:
• POGROM Niedźwiada - UNITED Pilaszków 6:0 (3:0); br.: Cezary
Śmiałek 3, Zenon Bocze.k, Radosław
Śmiałek i Krzysztof Igielski.
• ZJEDNOCZENI Niedźwiada ŚRUBOKRĘTY Dąbkowice 2:7 (1 :3);
wanżowa

w

Młodzieżowej

br.: Przemysław Bury 2 - Arkadiusz
Pawlata 3, Michał Sawicki, Łukasz
Murawski i Radosław Murawski.
I. Zjednoczeni Niedźwiada (I) 4 9 15: 13
2. Pogrom Niedźwiada (2)
4 9 12:5
3. United Pilaszków (3)
4 3 10: 14
4. Śrubokręty Dąbkowice (4)
4 3 12:18
W klasyfikacji strzelców na prowadzeniu aż trzech grczy, którzy zdobyli
po sześć goli: Marcin Dziedzic i Przemysław Bury (obaj Zjedn~czeni) oraz
Radosław Śmiałek (Pogrom), 5 razy
do protokołu wpisywał się Arkadiusz
Pawlata (Śrubokręty), 4 - Sebastian
Górczyński (United), a po 3:·Wiktor
Wojciechowski (United~ i Radosław Murawski (Śrubokręty).
6. kolejka spotkań rozgrywana bę
dzie w niedzielę 12 sierpnia 200 l roku,
a spotkają się wówczas: godz. 15.00:
Pogrom - Zjednoczeni i godz. 16.00:
United - Śrubokręty.
Paweł A. Doliński

dok. ze str. 32

Czarni w finale
zagraiq z gminq Zduny
Przypomnijmy, że Czami bronią tymistrzów powiatu łowickiego - w
ubiegłym roku ekipa z Bednar pokonała w finale reprezentację gminy Łowicz
(Zryw Wygoda) 3:0 (2:0), a bramki
wówczas zdobyli Rafał Gala, Marcin
Urbański i Daniel Płuszka.

Łowicz; Maciej Ledzion - Morteczka
(65 Krystian Wieczorek), Lenarczyk,
Żałoba, Sukiennik- Arkadiusz Stolarczyk
(65 Stępniewski), Sebastian Stolarczyk,
Boczek, Janusz - Dariusz Wieczorek,
Turczyński (50 Bogdan Ledzion).
Sport w gminie Kiernozia - 5. kolejka Kiernozkiej Amatorskiej Ekstraklasy
Zduny, 5 sierpnia. Gospodarze druPiłkarskich Szóstek
•GminaZDUNY-GmmaŁOWICZ giego półfinału nie dali szans swoim ry(Zryw Wygoda) 6:0 (3:0)
walom. Drużyna złożona z zawodniI :O - Mariusz Ochmański (20), 2:0 - ków Startu Złaków Borowy i Astry
Paweł Więcek (28), 3:0 - Dawid Białas Zduny zdeklasowała Zryw Wygoda (w
(41), 4:0-Andrzej Workowski (55), 5:0- ekipie tej grało tym razem dwóch graMirosław Witkowski (60, kamy), 6:0 - czy Olimpii Niedźwiada: Radosław ·
Paweł Wiecek (78).
Boczek i Daniel Stępniewski) wyKiernozia, 4-5 sierpnia. Coraz bli- grały po raz drugi opuszczając tym saSpotkania 6. kolejki zaplanowane są
Zduny: Wieteska - Olejniczak, Grze- grywając aż 6:0, a w obu częściach pażej zakończenia tego sezonu w Kier- mym ostatnie miejsce w tabeli.
na niedzielę 12 sierpnia: godz.15.00: Hoo- gory, Ochmański, Dawid Białas - Siano- dły po trzy gole.
nozkiej Amatorskiej Ekstraklasie Piłkar
• CKM - TEDEX DAKO KOBIE- ligans - Fryderyki, godz.16.00: Strong Il - szek (61 Surma), Witkowski, Krzysztof
MECZ FINAŁOWY:
skich Szóstek. Do rozegrania zostały RAS 1:2 (1:1); br.: Andrzej Nalewaj- LZS Imadła, godz. 17.00: Tedex - Strong I Pełka (66 Janeczek) - Więcek, Andrzej
• Gmina ZDUNY - Gmina NIEBOWorkowski (61 Witold Workowski), Ar- RÓW niedziela - 7 października na stai godz.18.00: Kat Manhattan - CKM.
jeszcze tylko dwie kolejki, a zakończe czyk - Damian Żurek 2.
dionie OSiR w Łowiczu.
(pad)
nie zaplanowane jest na 15 sierpnia.
Paweł A. Doliński tur Białas (70 Urbanek).
Tedex grając bez kilku podstawoZaległy mecz 4. kolejki KA EPS:
wych graczy bardzo się męczył, ale osta• KAT MANHATIAN - FRYDE- tecznie pokonał CKM, choć tylko 2: l.
RYKI 1:5 (1:3); br.: Tomasz Zawadzki
• KAT MANHATIAN - STRONG
Piłka nożna -sparing rezerw KS „Pelikan"
- Tomasz Witeczek 2, Jerzy Lachowi~. MEN I 3:1 (1:1); br.: Marcin Mika 3 - '
Mieczysław Lachowicz i Marek Ku- Sebastian Zwierz.
biak.
Mecz na szczycie tabeli kiernozkiej
Fryderyki w zaległym meczu spra- ligi szóstek stał na wysokim poziomie,
wiły ogromną niespodziankę pokonu- a w tym twardym spotkaniu lepsi okając głównego kandydata do zwycięstwa zali się gracze Kata. Liderzy zachowali
Łowicz, 31 lipca. Zespół trenera Sta- ani razu nie dał się ~koczyć, a jedyną
• PELIKAN li Łowicz - WIDOK
w rozgrywkach - ekipę Kata aż 5: I. W więcej sił w końcówce, a bohaterem był
nisława Nezdropy rozegrał swój trzeci bramkę w tej części gry zdobył Łukasz
Skierniewice
1:4
(1:0)
spotkaniu tym było już 3:0, a na gola strzelec trzech goli - Marcin Mika. Idą
l :O - Łukasz Chlebny (28), l : l - Mar- sparing przed nowym sezonem. Po zwy- Chlebny. Goście co prawda domagali się
rywali zespół Fryderyków odpowie- na mistrza ... - podsumował organizacin Jach (51), I :2 - Marcin Jach (62), l :3 cięstwiew Skiemiewicach z Widokiem 4:3 i odgwizdania ,,spalonego", ale . .. Druga podział w drugiej części dwoma kolejny- tor tych rozgrywek, Lech Łysio .
- Kamil Lewandowski (70), I :4 - Michał remisie z GKS w Łyszkowicach I: l (br.: łowa należała j\lŻ zdecydowanie do skiermi trafieniami. Porażkę Kata może tłu I. Kat Manhattan (1)
5 12 20;7
Jarosław Tafliński) doszło do rewanżu z niewiczan, a na efekty nie trzeba było długo
Jakubiec (78).
maczyć nieobecność dwóch kluczowych 2. LZS Imadła(4)
5 JO 8:8
Pelikan II: Gospoś - Olaczek, Gąsecki Widokiem, w którym łowiczanie doznali czekać. W 51 . minucie Piotr Bombała odezawodników: Marcina Miki i Łuka 3. Strong Men I (2)
5 9 20:9
(46 Kocemba), Panak- Dudziec (46 To- wysokiej porażki. Tyn1 razem rezerwy Pe- brał wślizgiem piłkę Chlebnemu, a dokładne
sza Szlusera.
4. Hooligans (3)
5 1 8:6 masz Zwierz), Chlebny, Brzózka (30 Słup likana oparte były przede wszystkim na ju- dogranie na gola zamienił Marcin Jach.
5. kolejka KAEPS:
5. Tedex Dako Kobieras (5)
5 7 7:9 ski), Durka (60 Sebastian Zwierz), niorach starszych (oba zespoły prowadzi Jedenaście minut później było już 2: I - po
5 7 13: 16 Krzysztof Tafliński (85 Damian Grzy- trener Nezdropa), którzy nie potrafili prze- błędzie Damiana Grzywacza Bombała
• LZS IMADŁA - HOOLIGANS 6. Fryderyki (8)
1:0 (0:0); br.: Piotr Cieślak.
7. CKM (6)
5 3 8:16 wacz)- Płacheta, Rembowski (46 Damian ciwstawić się beniaminkowi IV ligi. W po- strzelił co prawda w słupek, ale piłka trafiła
Niespodzianka już w pierwszym me- 8. Strong Men li (7)
5 3 4: 18 Grzywacz, 72 Godos).
równaniu z pierwszym spotkaniem w Peli- pod nogi Jacha, który z bliska dopełnił
czu 5. kolejki . Mimo, że Imadła wystę
Liderem w klasyfikacji strzelców nadal
Widok: Wudkiewicz (46 Lechowski) - kanie zabrakło kilku podstawowych graczy: formalności . Na 3: l ładnym strzałem z
powały tylko w pięcioosobowym skła Marcin Mika (Kat), który ma na koncie Kowara (46 Lewandowski), Rutkowski, Marcin Grzywacz i JarekTafliński następ linii pola karnego podwyższył
Kamil
dzie, Hool'si zeszli z boiska pokonani. już 14goli. Dalszemiejscazajmują: 9-Dami- Zychalak (46 Strzelecki) - Supera (75 nego dnia mieli grać w pierwszej drużynie w Lewandowski (wy s tępował kiedyś
•STRONG MEN II- FRYDERY- an Żurek (Strong I), 7 - Sebastian Adam Bombała), Rosiński (85 Supera), Paradyżu, z gry niespodziewanie zrezygno- m.in. w Huraganie Bobrowniki), a wynik
KI 1:4 (0:2); br.: Marcin Sikorski - Słupski (Strong I), 5 - Tomasz Cichal Jakubiec, Łowiński, Wysocki (46 Du- wali Krzysztof Skowroński i Marcin ustalił Michał Jakubiec, który najpierw
Mieczysław Lachowicz 2, Jerzy Lacho- (Imadła), 4 - Tomasz Witeczek (Fryderyki) dek) - Piotr Bombała (80 Pawlik), Sko- Owczarek, a kilku innych zawodników ,jak tyczki" wyminął wszystkich obroń
oraz po 3: Michał Ryfa (Strong I), czylas (46 Jach).
wicz i Tadeusz Wiecek.
narzekało najakieś dolegliwości .
ców, a piłka po j ego strzale trafiła jeszcze
Fryderyki, po sobotnim zwycię Jarosław Milczarski (CKM )
Widok od początku osi ągnął przewagę, w słupe k i wpadła do bramki.
S ędziowali : Jan Grzyb i Sylwester Sostwie, nabrały „wiatru w żagle" i wy- Mieczysław Lachowicz (Fryderyki)
ale w pierwszej połow i e Rafał Gospoś
kół (obaj Łowi cz) .
Paweł A. Dolitiski
tułu

liga wchodzi w·decyduiqcq fazę

Najpierw zwycięstwo i remis, oteraz porażko
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ŁOWICZANIN

- Puchar Wójta Gminy Łowicz

Olimpia czeka na rywala
Pierwszym finalistą turnieju piłki
o Puchar Wójta Gminy Łowicz
- Andrzeja Barylskiego została ekipa Olimpii Niedźwiada, która w półfi
nale pokonała Meblomax 6:3. Faworytem drugiego półfinału będzie oczywiście beniaminek skierniewickiej klasy
okręgowej - Zryw Wygoda, ale „dopóki
piłka w grze ... "
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• OLIMPIA Niedźwiada - MEBLOMAX Zielkowice 6:3 (1:2); br.:
0:1 - Karol Kowalczyk (10, kamy),
0:2 - Tomasz Zabost (20), 2:1 - Janusz
Kosiorek (40), 2:2 - samobójcza (60),
3:2 - Marcin Kruk (70, kamy), 4:2 Robert Kruk (75), 5:2 - Robert Kruk
(77), 5:3 - Marcin Wróbel (82, karny),
6:3 - Robert Kruk (85).
Olimpia: Krzysztof Kruk - Ciesielski, Marcin Kruk, Paweł Gładki, Manożnej

Oby „Pelikanowcy" dostarczali nam w

nadchodzącym

sezonie jak

najwięcej radości...

1. i 2. kolejka Ili ligi

Ie

ZACZVN
To już dwunasty sezon łowickiego Pelikana w rozgrywkachIIl ligi. Łowiczanie
znów rozpoczynają z trenerem Zbigniewem Niewiarowskim i wszyscy kibice „biało-zielonych" mają nadzieję, że tym
razem pójdzie znacznie lepiej niż w roku
poprzednim, a co za tym idzie, że i Niewiarowski na dłużej ,,zabawi" nad Bzurą.
To bardzo doświadczony i solidny szkoleniowiec, a zwycięstwo w próbie generalnej w Ozorkowie na pewno wszystkim poprawiło humory i zaostrzyły apetyty na dobre występy w IIl lidze. Pierw-

1. 12.08
2. 15.08
3. 18.08
4 . 26.08
5.29.08
6. 2.09
7. 9.09
8.16.09
9. 22.09
10. 29-30.09
11. 7.10
12. 13-14.10
13. 21.10
14.27.10
15. 4.11
16. 10.11
17. 18.11

N
Śr

s

N
Śr

N
N
N

s

SIN
N
SIN
N

s

N

s

N

12.00
17.00
11.00
11.15
17.00
11.15
13.30
12.00
16.00

11.15
11.15
14.00
11.15
13.00
11.15

sze mecze sezonu 2000/200 I odbędą się
w weekend 11-12 sierpnia 2001 roku, a
Pelikan wyjeżdża do Pruszkowa na mecz
ze Zniczem. Już w najbliższą środę łowi
czanie zagrają po raz drugi, a tym razem
na Starzyńskiego zawita zespół zdegradowany ostatnio z II ligi - Dolcan. W
Ząbkach ni ukrywają, że ich zespół ma
znów ,,zawalczyć" o awans. Początek sezonu więc dość trudny - rywale niewygodni, a ponadto pamiętajmy, że już w 3.
kolejce nasz zespół zagra z beniaminkiem
Legionovią Legionowo.

Znicz Pruszków - Pelikan
Pelikan - Dolcan Ząbki
Gwardia Warszawa - Pelikan
Pelikan - Legionovia Legionowo
Okęcie Warszawa - Pelikan
Pelikan - Radomiak Radom
Unia Skierniewice - Pelikan
Polonia li Warszawa - Pelikan
Pelikan - Piotrcovia-Ptak
Legia li Warszawa - Pelikan
Pelikan - MKS Mława
Hutnik Warszawa - Pelikan
Pelikan - Wigry Suwałki
Polonia Lidzbark Warmiński - Pelikan
Pelikan - Stasiak Bak-Pol Gomunice
Hetman Białystok - Pelikan
Pelikan - MZKS Kozienice

...

riusz Kosiorek - Robert Kruk, Boczek,
Kołaczyk, Adam Gładki - Janusz Kosiorek, Stępniewski (46 Jackowski).
Meblomax: Michalski - Pełka, Jacek
Kunikowski, Sujkowski, Wróbel - Zabost, Gala, Kopeć (55 Kania), Mońka Kowalczyk, Janicki.
Dala o sobie znać kondycja, a raczej
jej brak ... - skomentował po, meczu
opiekun Meblomaxu, Andrzej Bogucki. W Niedźwiadzie padło aż dziewięć
goli, a aż trzy bramki strzelono z rzutów karnych. Do finału, który rozgrywany będzie dopiero we wrześniu awansowali tym samym znów piłkarze Olimpii, a znów najskuteczniejszym graczem w zespole z Niedżwiady był Robert Kruk, który zdobył trzy gole.
• NAPRZóDJamno- ZRYW Wygoda przełożony na niedzielę 12 sierpnia.
Paweł A. Doliński

Kadra KS „Pelikan"- jesień '2001:
Bramkarze:

1. kolejkaillligi(weekend- l l-12siei:pnia 2001 roku): WIGRY Suwałki - PO- ·
LONIA Il Warszawa, POLONIA Lidzbark Warmiński - HUTNIK Warszawa,
STASIAK BAK-POL Gomunice - MKS
Mława, HETMAN Białystok - LEGIA
II Warszawa, MZKS Kozienice - PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski, DOLCAN Ząbki - UNIA Skierniewice, GWARDIA Warszawa - RADOMIAK Radom, LEGIONO VIA Legionowo - OKĘCIE Warszawa i ZNICZ Pruszków - PELIKAN Łowicz.
2. kolejka IIl ligi (środa_ 15 sierpnia
2001 roku): POLONIA II _ OKĘCIE,
RADOMIAK_ LEGIONOVIA, UNIA .
_ GWARDIA, PIOTRCOVIA-PTAK _
ZNICZ, LEGIA Il - MZKS Kozienice,
MKS Mława_ HETMAN, HUTNIK_
STASIAK, WIGRY _ POLONIA Lidzbark i PELIKAN-DOLCAN.

(p)

Stadion i bilety
·wstępu na mecze
• Adres: Łowicz, ulica Starzyńskie
go 6/8.
• Pojemność: I .OOO miejsc stojących.
• Dojazd: z dworca PKP komunikacjąmiejską (linia nr I i 3).
• Ceny biletów - 8 złotych;
• Ceny karnetów na rundę jesienną: 55 złotych .

1. Gospoś Rafał

1982.02.17
1978.03.20
1980.02.22

2. Nowogórski Robert
3. Sowiński Maciej
•Obrońcy:

4. Brzózka Mi chał
1983.10.10
1981.10.03
5. Gawlik Piotr
6. Gąsecki Łukasz
1982.07.31
1975.07.27
7. Łukawski Ireneusz
1974.I0.27
8. Styszko Tomasz
9. Szaleniec Waldemar
1973.06.14
1979.03.30
1O. Walczak Jarosław
1976.08.21
11. Wyczałkowski Artur
• Pomocnicy:
1979.05.16
12. Adamczyk Michał
1970.07.22
13. Błaszczyk Krzysztof
1982.04.19
14. Chlebny Łukasz
1965.05.13
15. Nowacki Dariusz
1978.06.12
16. Owczarek Marcin
1983.04.Q4
17. Plichta Michał
1982.11.24
18. Tafliński Jarosław
1982.07.12
19. Tafliński Krzysztof
• Napastnicy:
20. Gondzia Arkadiusz
1978.06.25
. 1980.05.18
21. Nabiałek Artur
1982.03.19
22. Płacheta Sylwester
23. Rembowski Tomasz
1982.02.09
PRZYBYU:
Tomasz Rembowski. Sylwester Pła
cheta i Krzysztof Tafliński (wszyscy
z juniorów starszych), Marcin Grzywacz (Energetyk Łódź - powrót z wypożyczenia) i Artur Nabiałek (SV Babelsberg 03 - Niemcy).
UBYU:
Marcin Majer i Bogdan Plichta (obaj
Błonianka Błonie), Krzysztof Durka

Trener Zbigniew Niewiarowski podobnie jak rok temu przygotowywał zespół Pelikana do rozgrywek
Ili ligi. Miejmy nadzieję, że tym razem start w rozgrywkach będzie
bardzo udany.
(k.oniec kariery), Robert Stankiewicz
(Świt Nowy Dwór Mazowiecki - powrót do wypożyczeniu), Dariusz
Chrząszcz i Marcin Salamon (kontuzje), Dominik Czeczko (wyjazd do
Anglii), Dawid Ługowski (wyjazd do
Niemiec - liga regionalna) i Krzysztof;
Skowroński (szuka klubu).
DZIAŁACZE:

Prezes: Wiesław Dąbrowski, wiceprezesi: Jacek Haczykowski i
Józef Woźniak, kierownik klubu:
Władysław Kordialik, trener: Zbigniew Niewiarowski, asystent: Stanisław Nezdropa i kierownik druży
(p)
ny: Andrzej Miziołek.

Jak to kiedyś bywało.•.
W tabeli wszech czasów obejmującej
I, II i ID ligi (wszystkie oficjalne
mecze do końca sezonu 1999/2000, wg
„Tygodnika Kibica" - opr. Sławomir Opala) Pelikan zajmuje obecnie 167. miejsce.
W klasyfikacji tej prowadzi Legia Warszawa, przed Ruchem Chorzów i Wisłą
Kraków, a miejsca obecnych rywali „biało-zielonych" w m lidze są następujące:
15. Gwardia Warszawa, 52. Radomiak
Radom, 80. Hutnik Warszawa, 101. Wigry Suwałki, 115. Okęcie (Lotnik) Warszawa, 127. Legia II Warszawa, 154. Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybunalski, 166.
MKS (Mławianka) Mława, 167. Pelikan
Łowicz, 175. Unia Skierniewice, 191.
DolcanZąbki, 212. Znicz Pruszków,247.
MZKS Kozienice, 335. Polonia II Warszawa', 354. Włókniarz Konstantynów
Łódzki. Łącznie Pelikan w ciągu tych dziesięciu lat rozegrał 343 mecze, z których
l38wygrał,81-zrem.isowałi 124-przegrał, a bilans bramek zdobytych i straco(p)
nych wynosi 571 :48 l.

MIEJSCA ZAJMOWANE PRZEZ KS "PELIKAN"
W POSZCZEGÓLNYCH SEZONACH ROZGRYWEK Ili LIGI

zespoły

O>
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Serdecznie za raszamy
Targowica Miejska w Łowiczu
Teł.

8381522, 0-602623115; 0-606761989

Zapraszamy
Pn Śr Cz: 8-15
WtPt

: 7-15

PROMOCJA!!!!!!
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-przygotowania KS „Pelikan" do rozgrywek li/ligi

GDZIE Cl NAPASTNICY?!
Mecz rozgrywany był przy lekkiej
przewadze Pelikana. Oczywiście jednak po raz kolejny na boisku ujawnił
się grzech główny naszych piłkarzy brak skuteczności. Już w I połowie „Ptaki" powinny prowadzić różnicą dwóch
bramek. Artur Nabiałek w drugim kolejnym meczu seryjnie marnował okazje do strzelenia gola. Cóż z tego, że w
polu ten zawodnik prezentuje się bardzo dobrze, skoro nie robi tego czego
wymagają od niego trenerzy? Wiem, że
do rozgrywek zostało jeszcze kilkanaście dni, ale nasi napastnicy muszą w
końcu się obudzić. Okazję do strzelenia gola miał również Arek Gandzia,
a po strzale Dariusza Nowackiego
piłka trafiła w słupek. Jak powszechnie
wiadomo futbol to gra prosta. Ale kieruje
się jedną z zasad - jak się nie wykorzy1:0.
W drużynie Ceramiki występuje stuje okazji do strzelenia gola, trafiająprze
obecnie kilku piłkarzy dobrze znanych ciwnicy. Tak też się stało w 40. minucie.
w Łowiczu. Kamil Kiereś właśnie nad Na strzał z ok. 40 metrów zdecydował
Bzurą rozpoczynał poważne granie w się Adrian Szczepanik. Piłka jeszcze
piłkę nożną. Jego losy później układa odbiła się o któregoś z łowickich defenły się różnie, ale teraz jest bliski stabili- sorów i wpadła do siatki. Nie można
zacji w przyzwoitym zespole. W skła winić Roberta Nowogórskiego za
dzie paradyżan znajdziemy również utratę gola. Nie miał szans żeby obrodwóch Grzegorzów z łowicką prze- nić ten rykoszet. Do przerwy przegryszłością. Łopata i Piechna należeli waliśmy więc I :O.
Po przerwie obraz gry niewiele się
w ubiegłym sezonie do czołowych pił
karzy „biało-zielonych". Z różnych jed- zmienił. Wciąż inicjatywa należała do
nak względów opuścili miasto nad Bzu- biało - zielonych, którzy jednak nie
rą, zasilając szeregi drużyny sponsoro- potrafili jej udokumentować bramkami.
Najlepszą okazję do wyrównania zawanej przez bogatą fabrykę płytek.

• CERAMIKA Paradyż - PELIKAN Łowicz 1 : O (1 : O)
I :O - Adrian Szczepanik (40).
Pelikan: Nowogórski - Walczak, Szaleniec, Gawlik - Plichta, Łukawski,
Nowacki, Nabiałek, Błaszczyk - Gondzia, Grzywacz. Na zmiany wchodzili:
Sowiński - Gąsecki, Tafliński, Rembowski, Owczarek.
Paradyż, 1 sierpnia. Takiego obiektu jaki posiadają w Paradyżu nie powstydziłyby się nawet drugoligowe
zespoły. Znakomita płyta, przestronne, pięknie wykończone szatnie. Nasi
piłkarze zgodnie stwierdzili, że z przyjemnością przyjeżdża się na takie obie~
ty. Na boisku jednak gospodarze nie
byli już tak uprzejmi. Pokonali bowiem
wyżej klasyfikowanego przeciwnika

Piłka nożna

- 4.

minucie Nabiałek nie trasiatki z 3 metrów! Ceramika odpowiedziała kilka minut później za sprawą wspominanego Kieresia. Kamil uderzył mocno z 30 metrów, ale tym razem
fantastyczną robinsonadą popisał się popularny „Siama" - wyciągając sięjak struna wybronił lecącą pod poprzeczkę pił
kę. Mimo niezłej gry w polu po raz kolejny przez 90 minut nie udało nam się pokonać bramkarza rywali. To niepokojące.
Coraz bardziej nerwowo robi się w ło
wickiej ekipie.
W meczu z Ceramiką nie grał Artur
Wy~załkowski i Tomasz Styszko.
Te~ pierwszy miał ponoć wypadek samochodowy i nieco w nim ucierpiał,
przez co nie może na razie brać udziału
w sparingach i treningach. Nie stało się
nic poważnego, ale Artur na razie nie
ćwiczy z kolegami. Z kolei „Sitarz" doznał kontuzji w meczu z Turem i zapowiadało się na dłuższy rozbrat z piłką.
Na szczęście uraz okazał się nie tak poważny jak początkowo uważano i pewnie już w kolejnym test-meczu Styszko
zagra. Warty odnotowania jest powrót do
drużyny Marcina Owczarka. Po przewlekłej kontuzji nie ma już ponoć śladu i
„Owczar" zapowiada walkę o powrót do
podstawowego składu.
Reasumując: do startu ligi jeszcze zostało trochę czasu. Nauczcie się celnie
strzelać panowie ...
przepaścił w 55.

fiając do

Bogusław Bończak

Międzynarodowy Turniej Młodzików rocznika

1987

Tak samo iak rok wcześniei
• MKS Kutno - UNIA Skierniewice
Kutno, 5 sierpnia. W ubiegłym roku
w finale Międzynarodowego Turnieju 1:0
• GKS Bełchatów - WŁÓKNIARZ
Piłki Nożnej w kategorii „Michałowi
cza" (rocznik 1987) ekipa Pelikana Zgierz 1:O
pokonała gospodarzy - MKS Kutno
• UNIA Skierniewice - WŁÓKpo serii rzutów karnych. Teraz, NIARZ Zgierz 4:0
•MKS Kutno - GKS Bełchatów 2: l
w czwartej edycji turnieju, sytuacja się
MECZ O 7. MIEJSCE:
powtórzyła i znów podopieczni trenera Mirosława Fiutkowskiego cie• START Łódź - WŁÓKNIARZ
szyli się z pucharu za pierwsze miej- Zgierz 0:3
MECZ O 5. MIEJSCE:
sce, a sukces jest tym większy, że
• UNIA Skierniewice - SV 1919
w łowiczanie zwyciężyli z naprawdę
Grimma 1:2
silnymi ekipami.
MECZ O 3. MIEJSCE:
Następnego dnia drużyna Pelikana
z rocznika 1987 wyjechała na obóz spor• ORLEN Płock - GKS Bełchatów
towy do nadmorskiego Mrzeżyna, 1:2
MECZ O/. MIEJSCE:
a inauguracja sezonu w wojewódzkiej
lidze „Michałowicza" nastąpi już
• MKS Kutno - PELIKAN Łowicz
w weekend 25-26 sierpnia meczem 1:1 (1:1), w rzutach karnych 1:3; br.:
Jakub Papuga.
z ChKS w Łodzi.
I. Pelikan Łowicz
GRUPA/:
4 IO 5: I
4 IO 10:2
•START Łódź- SV 1919 Grimma 2. MKS Kutno
4 9 8:5
(Niemcy) O: I
3. GKS Bełchatów
4 6 4:5
• ORLEN Płock - PELIKAN Ło 4. Orlen Płock
4 6 4:4
wicz 0:2 (0:1); br.: Rafał Mikulski i 5. SV 1919 Grimma
4 3 7:7
6. Unia Skierniewice
Jakub Papuga.
4 3 3: 11
•SV 1919 Grimma - PELIKAN 7. Włókniarz Zgierz
4 o 0:6
8. Start Łódź
Łowicz 0:1 (0:0); br.: Karol Parys.
Znakomita postawa Kamila Kar•ORLEN Płock - START Łódź I :O
•START Łódź- PELIKAN Łowicz melity w meczu finałowym (obronił
dwa rzuty_ karne) i w całym turnieju
O: 1 (0:0); br. : Jakub Papuga.
• ORLEN Płock - SV 19 l 9 Grim- spowodowała, iż mfody piłkarz Pelikana został wybrany najlepszym bramma 2: I
karzem zawodów, nagrodę_ dla najlepGRUPA Il:
•UNIA Skierniewice - GKS Bełcha szego zawodnika otrzymał Michał Wojtczak (MKS Kutno), a „królem strzeltów 2:4
• MKS Kutno - WŁÓKNIARZ ców" został strzelec siedmiu bramek Łukasz Gęgorowski (GKS Bełchatów).
Zgierz 6:0

W zespole łowickiego Pelikana grali:
Kamil Karmelita, Jarosław ;rybuś, Adrian Polak-Jakub Papuga (3. bramki w
turnieju), Rafał Mikulski (I), Karol J.>arys (1), Paweł Wojciechowski, Michał
Trzoska, Artur Wiązowski, Damian
Cegliński, Mateusz Zimecki, Jakub
Kaźmierczak, Łukasz Wierzbicki i Paweł Karwat - trener Mirosław Fiutkowski.
Paweł A. Doliński
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dok. ze str. 32

Będzie cięiko„.
• Artur

Wyczałkowski?

Jest nadal piłkarz.em Pelikana.
Wprawdzie prezesi Górnika Łęczna do
końca pragnęli widzieć Wyczałkowskie

go w swojej

drużynie,

ale zawodnik nie

chciał przenieść się do tego klubu. To spra-

wa zawodnika. Ja uważam, że Artur tylko zyskałby na transferze do drugiej ligi.
• Przed nowym sezonem kibice zastanawiają się, czy dobrym
posunięciem był zaangażowanie

po raz drugi trenera Niewiarowskigo. Czy Niewiarowski umie
wygrywać? Sparingi nieco psują
dobry nastrój ...
Oczywiście, że umie.

Jego dziewięcio

miesięczna współpraca z zespołem przed

rokiem była udana. Zes-pół był dobrze
przygotowany. Zabrakło jedynie trochę
szczęścia. Kolejny trener który objął zespół po Niewiarowskim (Henryk Kubiak
- przyp. B.B) bazował na pracy swojego
poprzednika. Mam nadzieję, że w tym
sezonie będziemy mieć troszkę więcej
szczęścia. Co do sparingów. Rzeczywiście w ostatnich meczach nasz zespół wykazywał sporą indolencję strzelecką. Ale
bramek nie strzelali piłkarze o dużych
umiejętnościach, a nie nowicjusze. Nabiałek i Gondzia właśnie po to zostali sprowadzeni, żeby zdobywać gole. Zresztą
dzisiejszy sparing z Bzurą Ozorków (rozmawialiśmy w sobotę - przyp. B.B.) da
odpowiedź czy nasi napastnicy są nimi
tylko z nazwy. Jeśli nie? - Nabiałek wcale
nie musi być piłkarzem Pelikana ...

Wiesław Dąbrowski

karzy będzie dostawało szansę gry w seniorskiej drużynie. Oczywiście naszym
marzeniem jest utrzymanie drużyny w
lidze. Jeśli nam się to uda ci młodzi chłop
cy będą łapać doświadczenie. To zaprocentuje w przyszłości.
• Co z finansami klubu?
Nie muszę mówić jak ciężka sytuacja
jest w klubie. Jak wiadomo głównym dochodem Pelikana jest targowica miejska.
Ale jest co raz mniej sprzedających . Wynika to z ogólnej sytuacji gospodarczej w
kraju, również sezon wakacyjny ma na to
wpływ. Twierdzę, że ten rok będzie dla
nas walką o przetrwanie. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą.

• Jakie miejsce w tabeli satys• Początek ubiegłego sezonu
fakcjonowałoby prezesa Dąbrow
pokazał, że grupa mazowiecka Ili
skiego na zakończenie sezonu?
ligi jest silniejsza od łódzko-ślą
Oczywiście pragnąłbym, aby druży
skiej. Czy w tym roku piłkarze i działacze będą bardziej doświadczeni? na zajęła jak najwyższe miejsce w tabeli. Realnie patrząc nie stać na nas na
Oczywiście. W ubiegłym sezonie
same szczyty, ale miejsce w środku
okazało się_, że ta grupa III ligi to zupeł
stawki zupełnie by mnie zadowoliło.
nie inna rywalizacja. Zawodnicy bę_dą
• Należy mieć tylko nadzieję, że
już mądrzejsi. Mądrzejsi będziemy my
jako zarząd. Z roku na rok ta młoda dru- łowicka publiczność dalej licznie
żyna będzie grała co raz lepiej. Ja pra- będzie odwiedzała stadion „biagnę zauważyć, że w zasadzie w porów- ło-zielonych" ...
naniu z ubiegłym sezonem w naszym
Tak. Nie ukrywam, że bardzo liczę
składzie brakuje tylko Stankiewicza. na kibiców piłki nożnej w naszym mieSprawdzamy Artura Nabiałka ,ale to ście. Gorąco apeluję i zapraszam
zupełnie inny zawodnik niż popularny wszystkich na mecze mistrzowskie.
„Felek" . Naszą przyszłością jest mło Każdy, nawet najdrobniejszy datek na
dzież. Należy zwrócić uwagę, że to rzecz klubu będzie również mile widziawłaśnie trener Niewiarowski wprowa- ny. Mam nadzieję, że wspólnie razem
dził w drużynęjuniorów. Myślę, że i tyrTI uda nam się utrzymać rozgrywki III ligi
razem dwóch może trzech młodych pił- w Łowiczu.
•

dok. ze str. 32

Wreszcie strzelamy
Ograł występującego jeszcze w poprzednim sezonie we Włókniarzu Konstantynów Tomasza Sarneckiego i
strzałem w długi róg nie dał szans doświadczonemu golkiperowi Bzury Piotrowi Forteckiemu. Cztery minuty później ponownie na listę strzelców wpisał się Gondzia. Tym razem z
najbliższej odległości skierował piłkę do
siatki po wzorowym dograniu z lewej
strony przez Adamczyka. Na 3:0 podwyższył Artur Nabiałek, który
wreszcie przełamał się i trafił do bramki. Akcję rozpoczął grający w tym
meczu znakomitą partię Tomasz
Styszko (wrócił do zespołu po drobnym jak się okazało urazie), zagrał do .
Gondzi, ten podciągnął do końcowej linii i idealnie obsłużył partnera z ataku.

Po przerwie dalej trwał napór Pelikana. Goście obawiali się pogromu i jak się
okazało nie bezpodstawnie. W 56. minucie solową akcję zaprezentował Nabiałek
.Ograł kilku rywali i silnym strzałem z
„szesnastki" nie dał szans bramkarzowi.
W 82. minucie asystę zaliczył Dariusz
Nowacki. Podał w tempo do Gondzi,
który uderzeniem lewą nogą po raz piąty
zmusił golkipera z Ozorkowa do ~cią
gnięcia piłki z siatki. Dzieła zniszczenia
dokończył w 89. minucie Nabiałek. Tym
razem „biało-zieloni" zagrali popisowo z
pierwszej piłki. Ostanim podającym był
Jarek Tafliński, a egzekutorem wspomniany nowy nabytek „Ptaków". 6:0 po
dobrym i wreszcie skutecznym meczu.
Cieszy wynik, bowiem po porażkach
w Głownie i Paradyżu nastroje w ło-

wickim klubie były najoględniej mówiąc
mało optymistyczne. Cieszy również
styl w jakim zostało to zwycięstwo
odniesione. Przed nowym sezonem
wciąż nie mamy piłkarza który zastą
piłby Roberta Stankiewicza. I nie
łudźmy się - takiego nie znajdziemy. Nie
wiadomo wciąż co z Arturem Wyczałkowskim. Czy będzie występo
wał przy ulicy Starzyńskiego czy nie,
okaże się pewnie w ciągu kilku najbliż
szych dni. Co do formy prezentowanej
przez naszych chłopców odczucia mam
mieszane. Z jednej strony wiem, że fizycznie będą przygotowani fantastycznie. Ale co z taktyką, skutecznością ?
Przekonamy ~ięjuż niebawem. Za kilka dni początek ligi ...
Bogusław Bo1iczak

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin". 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: nowlow@pro.onet.pl,
adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski {redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska {sekretarz 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: 3.26097 -. 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. 830-34-08) lub osob1sc1e w biurze ogłoszeń, ul. P1iarska 3a, codziennie
w godz. 7-18 , w soboty 8-14, w Głownie : ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNĘ: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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Konkurs sportowy

Graniy obilet na mea Polska - Norwegfo'
Dziś zamieszczamy po raz drugi kupon w konkursie sportowym, w którym nagrodę stanowi wycieczka na
mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata
w piłce nożnej, w którym spotkają się
reprezentacje Polski i Norwegii. Spotkanie to odbywało się będzie w sobotę
I września 200 I roku o godz. 17.45 na
Stadionie Narodowym w Chorzowie.
Czekamy na kartki pocztowe (tylko
na kuponach wyciętych z naszej gazety) z odpowiedziami, a wśród wszyst,......

- - -

-

- - -

-

- - -

kich prawidłowych odpowiedzi rozk
sujemy zwycięzcę. Losowanie to oc
będzie się w poniedziałek 20 sierpni
o godz. 18.00 w redakcji NŁ.
Bilety na wycieczkę do Chorzo
(cena 149 zł obejmuje: przejazd z ob~
strony, wstęp na mecz, ubezpieczem,
i opiekę) są do nabycia w sklepie „Spon.
Centrum" Alpinus w Łowiczu prz
ul. Nowy Rynek 12, a wszelkie dodatk~
we informacje można uzyskać pod nu
merem telefonu (0-609) 52-55-77.
(p
- - - - - - - - - -,

KUPON KONKURSOWY

:

I 1. Jakie medale mistrzostw świata w piłce nożnej zdobyła dotąd Pol.
I ska? Podaj w którym roku były one zdobyte .....................................
I 2. Grzegorz Lato został .królem strzelców" Mondialu'74. Ile bramek
I wówczas zdobyt? ................................................................................
: 3. Który z zawodników najskuteczniejszym w polskiej reprezentacji
W próbie generalnej przed

Piłka nożna

ligą

Pelikan

zagrał już

I w eliminacjach MŚ 2002? .................................................................
I Imię i nazwisko: .....................................................................................
I ...............................................................................................................„

znacznie skuteczniej.

- ostatni sparing KS „Pelikan"

Adres: ......................................................................................................

WRESZCIE STRZELAMY

• BZURA Ozorków - PELIKAN gry. Na szczęście było to boisko przyLowicz 0:6 (0:3)
gotowane bez zarzutu i jak podkreślają
0:1 - Arkadiusz Gondzia (12), 2:0 - piłkarze grało im się bardzo dobrze. W
Arkadiusz Gondzia (16), 3:0 - Artur łowickim zespole wystąpił Michał
Nabiałek( 41),4:0-ArturNabiałek (56), Adamczyk, który kilka poprzednich
5:0- Arkadiusz Gondzia (82), 6:0 - Ar- dni spędził w Nowym Dworze Mazotur Nabiałek (85).
wieckim, gdzie był obserwowany przez
Pelikan: Sowiński - Gawlik, Szaleniec, działaczy tamtejszego Świtu. Na razie
Walczak - Plichta, Łukawski, Styszko, pomysł przenosin „Miśka" do drugoliTafliński, Adamczyk - Gondzia, Rem- gowej drużyny padł, ale niewykluczobowski. Na zmiany wchodzili: Nowo- ne, że Adamczyk jeszcze w tym sezogórski - Błaszczyk, Nowacki, Nabiałek, nie zmieni pracodawcę. Na razie jest
Chlebny.
piłkarzem Pelikana. I cieszmy się z
Ozorków, 4 sierpnia. Tak na praw- tego ..Wśród piłkarzy występujących w
dę sobotni mecz z Bzurą Pelikan roze- Ozorkowie, mamy kilku znajomych.
grał kilkanaście kilometrów od Ozorko- Najbardziej znany to były zawodnik
wa, bowiem płyta czwartoligowca nie m.in. Startu Łodż i Pelikana - Andrzej
nadawała się po ostatnich opadach do Waliszewski. Zreszt11. należy zauwa-

żyć, że wszyscy czwartoligowcy z którymi w sparingach potykał się łowicki
zespół, bardzo wzmacniają swoje szeregi. Przyszły sezon w niższej klasie
rozgrywkowej będzie niezwykle ciekawy i zapewne stojący na wysokim poziomie.
„Biało-zieloni" rozpoczęli mecz skoncentrowani. Zarówno zawodnicy jak i
trener zdawali sobie sprawę, że najwyż
szy czas na gole. Ważny jest styl w
jakim rozgrywa się mecz, ale najważ
niejszy jest wynik. Poprzednie poraż
ki nieco poirytowały trzecioligowców,
stąd od początku zawodów przystąpi
li do szturmu. W 12. minucie wynik

--------------------Piłka nożna

- Puchar Starosty Łowickiego

Czarni w finale zagraiq
z gminą Zduny

Znamy już finalistów turnieju piłkar Sekuła, Paweł Plichta, Kret, Siejka, Giel
skiego o Puchar Starosty Łowickiego - niewski - Zapisek (50 Radosław Plic
Cezarego Dzierżka. W ·niedzielę 7 ta), Bartłoszewski.
października 2001 roku podczas SparNieborów: Fabryczewski - Tomas
takiady Zrzeszenia LZS i Mieszkańców Mikulski (27 Czapnik), Mariusz Mi
Wsi Powiatu Łowickiego na stadionie kulski, Piotr Mikulski, Maciągowski
OSiR zmierzą się reprezentacje gmin Płuszka, Grzywacz, Urbański, Lask
Nieborów i Zduny, które odniosły bar- (65 Uczciwek) - Pińkowski (46 Mis
dzo pewne zwycięstwa w meczach czak), Gala.
Boczki, 4 sierpnia. W pierwszy
półfinałowych.
otworzył Arkadiusz Gondzia.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
meczu półfinałowym spotkały się d\
dok. na str. 31
• Gmina KOCIERZEW (Sojax zespoły występujące na co dzień
Boczki) - Gmina NIEBORÓW (Czar- skierniewickiej klasie okręgowej, a sp
ni Bednary) 2:5 (2:4)
tkanie to zakończyło się zdecydow
1:0 - Piotr Zapisek (12), 1:1 - Daniel nym zwycięstwem Czarnych prow
Płuszka(l5), 1:2-Marcin Urbański (22), dzonych przez trenera Mirosław
2:2 - Mirosław Giełniewski (25), 2:3 - Fiutkowskiego. Obie drużyny p
Przed inauguracją nowego sezonu w Ili lidze z prezesem Pelikana Łowicz
Daniel Płuszka (43), 2:4 - Piotr Mikulski stąpiły do meczu w osłabionych skł
- Wiesławem Dąbrowskim rozmawiał Bogusław Bończak
(70), 2:5 - Norbert Miszczak (80).
dach, ale gorzej „znieśli" to gospod
Kocierzew: Nowogórski - Fidrych, rze, których grającym trenerem jest M
• Panie Prezesie, czy jest pan alizowane. Zespół będzie dobrze przy- nas nie do przyjęcia. Oczywiście szkoc
dok. na str. 2
zadowolony z przebiegu przygoto- gotowany do sezonu - tego możemy być da, bowiem wszyscy wiemy jak poży Borkowski, Arkadiusz Plichta - Maciej rek Borkowski.
„
teczny dla zespołu był Stankiewicz.
wac do nowego sezonu?
pewni.
•Co z Michałem Adamczykiem?
Ze względu na aurę ciężko być zado• Dlaczego w nowym sezonie
Michał był na testach właśnie w Świ
wolonym. Nasze treningowe boiska we łowickiej drużynie nie zagra
cie. Na dzień dzisiejszy nie dostał angawiększość czasu stały zalane wodą. Robert Stankiewicz ?
Aby trenować musieliśmy wyjeżdżać
Jak nie wiadomo o co chodzi to cho- żu do tego drugoligowego zespołu. My
na okoliczne wsie. Oczywiście to nie dzi o pieniądze ... Robert był dla nas za ze swej strony nie będziemy Michało
ułatwiało przygotowań. Generalnie jed- drogi. Zarówno piłkarz jak i władze wi przeszkadzać w ewentualnych przenak należy przyznać, że te założenia naszego klubu chciały, żeby „Felek" nosinach do wyższej klasy rozgrywktóre sobie wspólnie z trenerem Nie- został u nas. Ale cena jaką wystawił kowej.
SOchaczew - Kąty 53 A, tel. (0-46) 861-91-21
wiarowskim nakreśliliśmy zostały zre- Świt Nowy Dwór Mazowiecki była dla
dok.
str. 31

Będzie cięiko, ale iestem umiarkowanym optymistą
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7. Ogólnopolski Finał Grand Prix
Czwartków Lekkoatletycznych

...

•.

Paulina poiedzie
do·Eurodisneylandu
Warszawa, 17 lipca. Utalentowana
z Łyszkowic - Paulina
Trybulska, podobnie jak rok wcześniej,
znakomicie zaprezentowała się w Warszawie podczas 7. Ogólnopolskiego Finału Grand Prix Czwartków Lekkoatletycznych·., które rozgrywane były na
stadionie AWF w Warszawie. Podopieczna Józefa Brzezińskiego uczennica Szkoły Podstawowej w
Łyszkowicach zwyciężyła konkurs
lękkoatletka

rzutu piłeczkąpalantową w kategorii rocznika 1988 uzyskując odległość 55,5 m.
Nagrodą za to zwycięstwo, w impre~
zie organizowanej od lat przez byłego
znakomitego polskiego sprintera - Mariana Woronina i kierowaną przez cross rowerowy;
niego Fundację Polskiej Lekkiej Atletyki, jest wyjazd do Eurodisneylandu
• 17.OO - stadion Pelikana w Low Paryżu w pierwszych dniach paź wiczu, ul. Starzyńskiego 618; mecz
2. kolejki III ligi piłki nożnej: Pelidziernika 200 l roku.
Paweł A. Doliński kan Łowicz - Dolcan Zabki.
(p)
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru (jak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

!Warszawa

Płock

Łódż

Łowicz

niedziela

Wśród

kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
środy, 15 sierpnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z
hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.

Rozwiązanie utworzą

Nagrodę wylosował:

Grzegorz Chodorski z Łowicza

Rozwiązanie krzyżówki z nr 30 brzmi:
DZIURAWEJ KIESZENI NIGDY NIE NAPCHASZ

1/2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28l29l30l31l3 2l33l34l35

ZAPORA,
ZASllWA,
RAMPA I

lEmK

NĘDZAKZ,

-BIEDAK,

ZGONDOL\

20

NUDNE
PDUUANIE

STO METRÓW/

PIWO

llZEMTSŁDW!
PIODUIUJ~CT

muo

24

DUCHA,

WŁADCY"El'.!El

IMIĘ WŁASNE ZŁEGD

POŚREDNIK

l\CIY KĘKĘ ZTUŁOWIEM

CZAS

Początkowo dość pogodnie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i po
południu wystąpią przelotne opady deszczu z burzami. Wiatr południowo
- zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis„ podczas burzy okresowe
usilenia wiatru. Temperatura minimalna 15 -13 st. C. Temperatura maksymalna 23 - 26 st. C. Wahania ciśnienia.

•ŚRODA

ciśnienia.

minimalna 14 - 12 st. C. Temperatura maksymalna 20 - 22 st. C.
Wahania ciśnienia.
•SOBOTA
Od rana sporo chmur i miejscami jeszcze przelotnie popada deszcz,
po południu od zachodu regionu większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Wiatr północno - zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis.
Temperatura minimalna 12 - 1Ost. C. Temperatura maksymalna 16 -18
st. C. Wzrost ciśnienia .
• NIEDZIELA
Dość pogodnie i bez opadów. Wiatr północno - zachodni, slaby
i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna 10- 8 st. C. Temperatura maksymalna 18 - 20 st. C. Wahania ciśnienia.
• PONIEDZIAŁEK
Dość pogodnie okresami sporo chmur i miejscami możliwy przelotny
deszczu szczególnie na północy regionu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis.Temperatura minimalna 10 - 8 st. C. Temperatura
maksymalna 20 - 22 st. C. Powolny spadek ciśnienia.
•WTOREK
Dość pogodnie, okresami więcej chmur"i lokalnie tylko możliwe przelotny deszcz. Wiatr południowy, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura
minimalna 13 -11 st. C. Temperatura maksymalna 24 - 26 st. C. Spadek

ciśnienia.
•PIĄTEK
Początkowo dość pogodnie, po południu wzrost zachmurzenia i wystą
pią przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wiatr zmienny z przewaga
północno - wschodniego, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura

pod klina wyżowego , pod koniec terminu wpływ niżu z rontami atmosferycznymi. Początkowo napływać będzie chłodna masa powietrza z pół
nocnego - zachodu, następnie cieplejsza z południowego - zachodu.
• CZWARTEK
Dość pogodnie i tylko lokalnie możliwy slaby przelotny deszcz. Wiatr
południowo - zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 7 mis. Temperatura
minimalna 15 -13 st. C. Temperatura maksymalna 22- 24 st. C. Wzrost

w nadchodzących dniach pogoda

' dok. ze st1: 13

,,Zaklęty labędi"

reż.

Richard Rich. Emisja:

Ma dużo szczęścia do seriali

- film animowany prod USA -

środa,

15 sierpnia, TVP 1,

Chciałabym, żeby tak było ... Jednak
trudno nam mierzyć się z „Ostryin dyżu
rem", którego akcja żywo przypomina
autentyczny szpital i prawdziwe przypadki, jakie zdarzają się w czasie ostrego dyżuru. Producentów „Na dobre i na złe"
ograniczają, niestety, finanse oraz tempo, w jakim muszą powstawać kolejne
odcinki.

• Trzeba przyznać, że ma pani
dużo szczęścia do seriali. Najpierw był „Bank nie z tej ziemi",
potem „Radio Romans", „Matki,
żony i kochanki" I teraz - bijący
rekordy popularności - „Na dobre
i na złe". Mówi się o nim, że to
polska wersja „Ostrego dyżuru".

tą

Rozmowa z aktorką Małgorza
Foremniak, znaną m. In. z seriali „Na dobre I na złe" oraz „Radio Romans"

Dyrektor Wygon, surowy
cyniczny, chwilami
trochę melancholijny,
trzyma swych podopiecznych żelazną
ręką. Zna na wylot ich
samych i reguły, jakimi
rządzi się życie. Jak się
okaże .. .

ZAKŁAD

12 sierpnia,
niedziela,
godz. 21.40; TVP1;

dok. na st1: 5

umiejętności.

Z prostego powodu: zdrowie zawsze znajduje się w centrum naszego zainteresowania.
~y wie, że kiedyś sam też może zachorować. Kiedy ludzie oglądają seriale, których
akcja dzieje się w szpitalu, często stawiają się 12 sierpnia, niedzlela,
w położeniu chorego, zastanawiają się, co by
godz. 12.00; POLSAT;
było, gdyby to oni zachorowali. I jeszcze jed- '
OLSENA NIGDY
GANG
na sprawa: czyjeś nieszczęście przyciąga zainteresowanie społeczeństwa, ale zaintere- SIĘ NIE PODDAJE
sowanie w tym pozytywnym znaczeniu. Lu- Olsen podcza·s
dzie współczują tym, których spotkała cho- jednej z licznych
roba.
odsiadek, kończy
kurs marketingu
się
• Pani w tym serialu wciela
w postać Zofii Stankiewicz, młodej i zarządzania.
i utalentowanej lekarki. Nie jest to Stwierdziwszy,
że istnieje forma
pierwsza pani „medyczna" rola.
uczciwej kariery, wraz
Rzeczywiście, już wcześniej zagrałam
z resztą przyjaciół
kochani
żony
„Matki,
serialu
w
lekarkę
wyrusza do Brukseli,
ki", jednak był to tylko malutki epizod.
Ale zauważyłam, że utkwił on w pamięci by wypróbować swoje

• Jak pani myśli, dlaczego seriale medyczne cieszą się tak wielką sympatią widowni, zresztą nie
tylko w Polsce, ale i na całym świe
widzów.
cie?

Myślę, że tak. Już teraz - po emisji zaledwie kilku odcinków - spotykamy się z sympatycznymi reakcjami ze strony widzów.
Okazało się, że ludzie polubili poszczególne postacie serialu, „połknęli" nasze losy i
- jeśli tylko mają okazję - deklarują, że są z
nami. Kiedy dziś rano kupowałam pieczywo, pewna pani zwróciła się do mnie po
imieniu filmowym: Zofio. To naprawdę
miłe. W każdym razie „Na dobre i na złe"
ma bardzo wysoką ogląda}ność, co sprawiło, że TVP zdecydowała się wyprodukować
serię kolejnych odcinków.

• A chciałaby pani, żeby „Na dobre I na złe" był obecny w telewizji
- dajmy na to - przez pięć lat?

WSZPITALU JAK„. WBAJCE

·

godz. 9.15.

Dziewięcioletni Charls
mieszka z rodziną w
Indiach. Jego rodzice są
właścicielami wielkiej
plantacji herbaty.
Chłopiec jest jedynakiem. Nudzi się.
Pewnego dnia ...

SŁOŃ

11 sierpnia, sobota,
godz. 12.00; TVP2;
MÓJ PRZYJACIEL

na Harvardzie.
Otrzymuje propozycję
posady w małej firmie.

Pochodzący z ubogiej
rodziny ambitny Mitch

11 sierpnia, sobota
godz. 21.00; TVP1;
FIRMA

15 sier~nia 2001 roku

i bezpie-

Zakończenie

programu

Network; Etzella
Luxemburg ·Legia
Warszawa; Fylkir
·Pogoń Szczecin
23.00 Panorama
23.15 Sport· telegram
23.22 Pogoda
23.30 997 -magazyn
krymra1y
O.OO ZArchlwumX
-serial prod. USA
Agenci Mulder i Scully oraz
dyrektor Skinner z FBI biow specjalnej akcji.
terrorystów. działających w
okolicach Waszyngtonu. Dana
Scully jest zaniepokojona
dziwnym zachowaniem swego partnera. Okazuje się,
że Mul der jest w konta kc ie
z jednym z terrorystów.
0.50 Jeden przeciwko
mafii ·film fab. prod.
USA. reż. Michael
Pressman,
• Geage Peppard,
Ursula Andress,
Char1esHad
2.25 Europejski
przegląd sportowy
2.50 Studio sport:
Mistrzostwa Świata
w Lekkiej Atletyce
6.05 Zakończenie
programu

Mają unieszkoqliwlć grupę

rą udział

1.40

23.05 Sportowy flesz
23.10 Transplantacja
·film dokumentalny
Witolda Rima
0.10 Zabójcza
rada
-czarna komedia
prod. angielskiej,
reż. Manóie Flecher,
~Jane Horrocks,
Brenda Fricker,
lmelda Staunlon

Wiadomości

22.35 Monitor

maskowany. Schwytany I
ogłuszony ciosem w tył gło
wy traci przytomność. Od·
zyskuje ją w mieszkaniu
martwej Myszy. Policja
stwierdza, że dziewczyna
zmarła z przedawkowania.
Podejrzenie pada na Halskiego. Komisarz wpada w
jeszcze większe tarapaty,
gdy odnaleziony zostaje
trup Cyrka. Ekspertyza dowodzi, że na broni, którą go
zabito są odciski palców
Olgierda„.
21.10 Sprawa
dla reportera
21.45 Tygodnik
polityczny
Jedynki

9 sierpnia 2001 r.

Czas na komputer
Klan· telenowela

Wiadomości
Piękno, pamięć,

pietyzm-film

uroczystości

Liam przypadkowo dotyka
niepozornie wyglądającej
bramy, która okazuje się
wrotami czasu, i przenosi
się w przyszłość . Widząc,
że przywódcy Ruchu Wyzwolenia zostali wymordowani, wraca do teraźniejszo
ści , aby zapobiec masakrze
11.30 Tajna misja
12.00 Ich pięcioro
·serial prod. USA
12.45 Ocean Tajemnic
-serial prod. angielskiej
13.10 Szansa na sukces:
Koncert laureatów
14.10 Miami Sands
·serial prod. USA
Michael i Laura są na zjeź
dzie medycznym. Laura
odnosi wielki sukces. Mercedes spotyka się z owdowiałym prawnikiem, Robertem Moliną. Joey nie może
się z tym pogodzić.
15.00 Kolumbowie: Żegnaj
Baśka· serial 1VP
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
·telenowela 1VP
16.55 Studio sport:
Eliminacje pucharu
UEFA: Polonia
Warszawa· Total

czeństwo zwiedzających.

bieg

W jednym z podwarszawskich moteli dochodzi do
konfrontacji między Cyrkiem i Sytym - przywódcami gangów kontrolujących
warszawski .rynek narkotykowy. Halski z ukrycia obserwuje , jak ludziom Sytego
udaje się przechytrzyć bandę rywala. Przypadek sprawia, że Olgierd zostaje zde-

-seńal1VP

19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.03 Pogoda
20.10 Ekstradycja

Gąbkl

profesora

Wypr.rNa

~
16.30 Mo~a na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
1720 GośćJedynki
17.35 Drozda show
18.25 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w Lekkiej Atletyce
w Edmonton
19.00 Wieczorynka:

14.40
15.00
15.10
16.00

'C zwartek
ITIVIPD
7.00 Plebania
-serial TVP
725 Pippi Langstrumpf
-serial prod. szwedzkiej
7.~ Wkoło natury
-teleturniej dla dzieci
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Pippi Langstrumpf
-serial prod. szwedzkiej
.9.10 Alecyrk
·program dla dzieci
9:45 Frasier
·serial prod. USA
10.10 Rower Błażeja
10.45 Bob Morrison
·serial prod. USA
11.15 Dekolt: Kartoteka
polskich wydarzeń
kulturalnych
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
·rolniczy program
infonnacyjny
12.20 Sopot2000
·Gwiazdy
12.35 Wrajskim
ogrodzie
13.00 Okruchyżycla:
Koniec niewinności
-komedia prod. USA.
reż. Leslie linka Glatter,
~ RosieO"Donnell,
Thota Birch,
Christina Ricci

TVP8
720 Studio urody
7.30 Złotopolscy
·telenowela TVP
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica sezamkowa
9.00 Brunetwieczorową
porą· komedia prod.
polskiej, reż. Stanisław
Bareja, wyk. Krzysztof

Kowalewski, Wojciech
Pokora, WieslawGcias

10.30 Studio sport:
Mistrzostwa ŚWiata
wLekkiej Atletyce
10.50 Ziemia
·ostatnie starcie
-serial prod. USA
Zbliża się dzień otwarcia wielkiej wystawy upamiętniają
cej przybycie Talonów na
Ziemię i ich dotychczasowe
dokonania. Kapitan Liam
Kincaid i agent Ron Sandoval , mając do dyspozycji. sztab ochroniarzy, muszą zadbać o spokojny prze-

Łóaź

WOT
7.00 Rycerze królestwa owadów 7.30 Maggle i przyjaciele 8.00 Telewizyjhy numer
warszawski 8.20 5 minut o...
8.30 Za wszelką cenę 9.30
Fraglesi 10.00 W labiryncie
10.30 Bywaj zdrów 10.45 Telekurier 11.15 Opowieści z
mórz południowych 12.00
Szczęśliwej podróży 12.25
Od Pucybuta do... 12.50
Zwierzęta z bliska 13.35 Familiada 14.00 Tajemnicza kobieta 15.30 Wiadomości 15.35
Rozmowa dnia 15.50 Dzieje
Warszawy 16.00 Wroński Beat
16.15 Tele motor sport 16.30
Przygody psa cywila 17.OO
Kocie przygody • film animowany prod. angielskiej
17.15 Gość WOT 17.30 Kurier Mazowiecki 17.55 Prawnik w WOT 18.00 Kurier
Warszawski 18.20 Z archiwum WOT 19.00 Młodość
Katarzyny - serial fabularny 19.50 Od Pucybuta do ...
20.15 ZUS radzi 20.30 Telekurier 21.00 Zupełnie niewiarygodne 21.30 Kurier 21.45
Lato z reportażem 22.00 To
jest temat 22.15 Rozmowa
dnia 22.30 Punkt, set, mecz
22.50 Prawdziwa historia
Marie - film fabularny 0.40
programu
Zakończenie

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Rycerze krółę.stwa owadów 7.30 Maggie i przyjaciele 8.00 Letnie wspomnienia 8.30 Za wszelką cenę
9.30 Fraglesi 1O.OO W labiryncie - serial fab. prod.
polskiej 10.30 Bywaj zdrów
10.45 Telekurier 11.15 Opowieści z Mórz Południowych
12.00 Szczęśliwej podróży
12.25 Od pucybuta do„.12.50
Zwierzęta z bliska 13.35 Familiada 14.00 Tajemnicza
kobieta 15.40 Telewizyjne
podróże 15.55 Portugalia kraj wielkich odk.rywcóN 16.30
Przygody psa cywila - serial fabularny prod. polskiej
17.00 Kocie przygody 17.15
Filmowa encyklopedia lodzi 17.30 Reporterzy 3 przedstawiają 18.00 lWD 18.20
Muzyczne mieszadlo 19.00
Kino wieczorne: Młodość
Katarzyny 19.50 Od pucybuta do... - magazyn publicystyczno-edukacyjny 20 .15
ZUS radzi - program informacyjny 20.30 Telekurier
21.00 Zupełnie niewiarygodne 21.30 lWD 22.00 To jest
temat - cykl reportażu 22.15
Rozmowa dnia 22.30 Punkt,
set, mecz 22.50 Kino mocne - Prawdziwa historia 0.35
Program na jutro

TV

„Drozda show-show" - program rozrywkowy- na zdjęciu Tadeusz
Drozda i Rudi Schuberth. Emisja: czwartek, 9 sierpnia, TVP 2, godz.
17.35.

~

9.00 Turbo 9.25 Shark Gordon: Rekin wielorybi 9.55
Pola bitew 10.50 Wyczarowane z drewna 11.15 Świę
to smakoszy 11.45 Sejous
- zapomniany raj 12.40 Zaginione skarby starożytno
ści 13.30 Super konstrukcje: Kopalnia Grasberg 14.25
Trzy wąwozy : Największa
zapora wodna na świecie
15.15 Mity ludzkości: Potop 16.10 Święto smakoszy
- droga 66 16.35 lodzie marzeń 17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30
Podróżnicy w czasie 18.00
Sprawa bezpieczeństwa narodowego 19.00 Dziki ocean:
Wyspy kanałowe 19.30 Przygody na błękitnej rafie 20.00
Turbo 20.30 Shark Gordon:
Mako - przyjaciel czy wróg
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 programu

„,...,..„

,..._.„.,.... ...

l/!l/lPNiłT

8.30 Lekka atletyka: Mistrzostwa świata 12.30 Ma·
gazyn sportów motorowych
13.00 Motocross: 9 runda
mistrzostw świata 14.pO
Lekka atletyka 17.00 Piłka
nożna: Liga Mistrzów 18.30
Sporty ekstremalne 19.30
Lekka atletyka 21.00 Boks
23.00 Wiadomości 23.15
Piłka nożna 0.15 Lekka aUetyka 1.45 Wiadomości 2.00
Lekka aUetyka 3.00 Zakoń
czenie programu

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 PowerRangers
-serial dla młodzieży
725 MacGyver
-serial przygodowy
820 Waleczne szczeniaki
-film prod. USA
9.40 13 posterunek
- polski serial komediowy
10.15 Czułość i kłamstwa
· polski serial obyczajowy
10.45 Gra na zwlokę
-film prod. kanadyjskiej
12.20 Wyspa skarbów
-film prod. USA
Miody Jim Hawkins zdobywa mapę ukrytego skarbu
pirata Billy Bonesa. Na pokładzie szkunera wyrusza
jako chłopiec okrętowy na poszukiwanie Wyspy Skarbów.

I~
7.00
8.00
8.30
9.00
9.30
10.30

Ogińskiego

Telesklep
Dzielna mysz
·serial animowany
Casper i przyjaciele
·serial animowany
Cudowne lata
· seńal obyczajowy
Dotyk anioła
-serial obyczajowy
Humory
Waldemara
11.15 Ulica zakochanych
·lelenC1łleła

12.05 Remington Steele
- serial sensacyjny
13.00 Telesklep
14.00 'Rytm serca
·serial obyczajowy

TV POLONIA
7.OO Madonny polskie 7.15
Zaścianek 7.35 Asysta 8.15
Arka Noego 9.05 Awantura o
Basię 11.00 Nowa tradycja
11.45 Święto Wojska Polskiego 13.1 OWiadomości 13.20
Dróżki Wniebowzięcia 14.05
Wierzyć, to znaczy chodzić
po wodzie 15.00 Gościniec
15.30 VII Festiwal Kultury
Kresowej 16.45 Anioł w kulturze polskiej 17.00 Teleexpres 17 .15 Nagroda literacka 17 .20 Anioł w kulturze
polskiej 17.30 Teatr Telewizji
18.10 Jesteście moją nadzieją 18.45 Anioł w kulturze
polskiej 18.55 VII Festiwal
Kultury Kresowej 19.50 Dobranocka 20.00 Wiadomości 20.35 Brat naszego Boga
22.35 Panorama 22.50 Sport
• 23.00 Święty Jacek 23.55 X
Dni lngacego Jana Paderewskiego 0.25 Ogród sztuk 0.55
Madonny polskie 1.15 Czerwony kuferek 23.50 Tor 1.30
Powtórki

14.35 AnlatZielonego
Wzgórza-film
prod. kanad'1sl<iei
16.40 Szpiegomania
-film prod. USA
18.30 Informacje
+Publicystyka
18.50 Hoop Sport

Magazyn
19.00 Walka o przetrwanie
-film prod. Wielka
Brytania, reż. Tony MtclleH
19.55 Amazonki
20.00 Czułość i kłamstwa
-polsló serial obyczajowy
20.30 Graczykowie
·polski serial komediowy
21.00 Niesforna Zuzia
• film prod. USA
Bill Tancerz jest drobnym
oszustem, a mała Curly
Sue - jego partnerka spe-

cjalistką od fingowanych
stłuczek samochodowych.
Tą drogą Bill poznaje prawniczkę Grey. Szansę powstania rodziny niszczy jej
zazdrosny partner.
21.30 Losowanie
LOTTO
23.00 Ally McBeal
-serial komedowy
23.55 Oni żyją
• thriller prod. USA
Zachodnie wybrzeże Arneryki przeżywa inwazję bez·
względnych osobników o
tajemniczym pochodzeniu,
, którzy siłą umysłu sprawują władze nad ludźmi. Niewielu potrafi ich rozpoznać.
1.40 Muzyka
nabls
5.00 Pożegnanie

8.00 Film krótkometrażowy:
Plomienie serca 8.15 Klub
Kawalerów - komedia prod.
polskiej, reż. Jerzy Zarzycki, obsada: Bronisław Pawlik, Lidia Korsakówna, Pola
Raks i inni 9.40 Dokument:
Stulecie czarnego kina 10.35
Płetwonurkowie - film wojenny 12.10 Zamach - film wojenny 13.25 Film krótkometrażowy: Adam 13.35 Sekrety i kłamstwa - film obyczajowy 15.55 Wariatka z Chaillot - komedia 18.0~ Kansas City - film gangsterski
20.00 Zatopić pancernik Bismarck - film wojenny 21.35
Dokument: Kino eutopejskie: Koniec epoki 22.35
Hiszpańska mucha - komedia 0.10 Złodzieje - dramat
prod. francuskiej, reż. Andre Techine, wyk. Catherine Deneuve, Daniel Auteuil
2.05 Zakończenie programu

„„klftOf

k0

22.00 Wydarzenia,
15.00 Dzielna mysz •
Sport, Pogoda
-serial animowany
22.30 Straż
15.30 Casper I przyjaciele
przybrzeżna
·serial animowany
- serial sensacyjny
16.00 Remington Steele
23.15 Allo,Allo
·serial animowany
17.00 Kobiety mojego życia
-serial komeciowy
prod. Wielka Brytania
·serial obyczajowy
23.45 Widzialne
18.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
i niewidzialne.
18.30 Allo, allo
- magazyn zjawisk
-serial komediowy
~
0.15 Lourdes
19.00 Ulica zakochanych
-film obyczajowy
- lelenC1łleła
1.50 Humory
20.00 Lourdes
Waldemara
·film obyczajowy.
Ogińskiego
. reż. Lodovlco Gasparini
2.40 Zakończenie
21.50 Gumitycy
programu
-program satyryczny

~

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 8.30 Rodzina Potwomickich 9.20 Ukryta kamera 9.40 Teleshopping 10.15 Trzy razy Zofia
11.00 Moje drugie ja - serial dla młodzieży 11.25 Perla - telenowela 12.30 Teleshopping 13.30 Szczury nabrzeża -serial policyjny 14.20
Gra w przeboje - teleturniej
14.50 Trzy razy Zofia - te·
lenowela 15.40 Odjazdowe
kreskówki 17.00 Rodzina Potwornickich 17.50 Ukryta
kamera 18.15 Moje drugie
ja - serial dla młodzieży 18.40
W akcji - magazyn sensacji 19.05 Szczury nabrzeża serial policyjny 20.00 Ernie Kovacs - dramat prod.
USA 21.45 Madam - film obyczajowy 23.25 McCall - serial sensacyjny 0.15 Ernie
Kovacs 1.50 Madam 3.15
Teleshopping

i WiCŚCi

nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i Stryl<owa

nie w tj dziedzinie. Bursztyn odgry-

dok. ze str. 13

W bursztynie bałtyckim spotyka się

niemieckim i rosyjskim. Wytwarza-

wał wtedy wielką rolę w zdobnictwie

JANTAR

świata roślin i zwierząt. Szczególnie

często resztki organiczne z dawnego

Niegdyś przypisywano bursztynowi właściwości nadprzyrodzone. Miał

much, mrówek i chrząszczy.

okładziny do luksusowych mebli

garniczki i cybuchy. Wykonywano
również bursztynowe ramy do luster,

no z niego puchary, ozdobne kasetki,
puderniczki, flakoniki do perfum, cy-

często zachowały się różne gatunki

on rzekomo leczyć i chronić przed

(słynna „bursztynowa komnata")
oraz bardzo piękne rzeźby i mozaiki.

czan model okrętu wojennego, a Jan
II Sobieski - przepięknie rzeźbioną

sław IV otrzymał w darze od Gdańsz

wychodziły arcydzieła. Król Włady

W Polsce od dawna słynęli z tej
sztuki mistrzowie gdańscy, z ich rąk

Duża wytwórnia ozdób bursztynowych znajdowała się w Królewcu.

niebezpieczeństwem, toteż noszono

go jako amulet. Ze względu na aro-

uczt.

matyczny zapach, palącego bursztynu używano jako kadzidła przy róż
nych obrzędach religijnych i podczas

Ozdoby bursztynowe sięgają czasów

prehistorycznych, zwłaszcza młodsze
go okresu epoki kamiennej i epoki

koronę.

brązu. W wykopaliskach znajdowano

bursztynowe figurki ludzi i zwierząt,
siekierki, wisiorki, kubki itp. Później

je się z bursztynu różnego rodzaju biwisiorki, broszki,
efekty daje

na wyznaje Davidowi, że
dom ten znaczy dla niej
bardzo wiele, przypomina jej
bowiem jej dzieciństwo i mło
dość . Felice mówi Donnie,
że umówiła ją na randkę z
mężczyzną, który być może
okaże się mężczyznyą jej
życia. 22.40 Renegat - serial przygodowy prod. USA
23.30 Na polu chwały - film
kostiumowy, reż . Edward
Zwick, wyk. Matthew Broderick, Denzel Washington,
Cary Elwes 1.45 Detektyw
Hunter - serial sensacyjny
2.30 Znowu razem - serial
prod. ).JSA 3.00 Katie Joplin
- serial prod. USA 3.30 Big
Brother Nocą

tynu ze srebrem. (PAI)

połączenie w tych wyrobach b4rsz-

pierścionki. Doskonałe

żuterię - korale,

Współcześnie najczęściej wykonu-

sze pochodziły z grobowców egipskich, babilońskich i meksykańskich .

W średniowieczu zainteresowanie
bursztynem znacznie zmalało, dopiero wiek XVII przyniósł znów ożywie-

•

wyjątkowy

mieszkała

Droga do gwiazd 15.45 A
will of Thelr Own - miniserial obyczajowy. Opowieść o losach pokoleń kobiet o bardzo silnych osobowościach, które chciały
żyć w zgodzie z własną wolą
i którym się to powiodło,
chociaż nie raz płaciły za
swą wolność bardzo wysoką cenę. 18.00 Agent 19.00
TVN Fakty 19.20 Sport i
pogoda 19.30 Wizjer TVN
20.00 Kalejdoskop - film
obyczajowy prod. USA
21.45 Beverly Hills - serial obyczajowy prod. USA.
Matka Donny postanawia
dom, w którym
z jej ojcem. Don-

sprzedać

6.05 Kropka nad i 6.25 Prawo
do szczęścia - telenowela
meksykańska 7.1 O Potęga
miłości - telenowela meksykańska 8.00 Punky Brewster - serial komediowy 8.25
Hutch Miodowe serca serial animowany dla dzieci 8.45 Filiputki - serial animowany dla dzieci 9 .1 O Kosmiczne wojny - serial animowany dla dzieci 9.35
świat Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 1O.OO
Jesień Cheyennów - western 12.55 Golfiarze li komedia prod. USA 14.45

serial sensacyjny 12.30 Przy- ście - serial sensacyjny prod.
bysze - serial fantastyczny USA 23.30 Amazonki - re13.20 Człowiek ze złotym pi- ality show 0.15 Rajd ku słoń
stoletem - film akcji 15.45 cu - film sensacyjny prod.
Eek!stravaganza - serial ani- USA. Umierający na raka
mowany 16.15 Błotniak - zbieQly morderca Brandon
serial animowany dla dzie- Monroe porywa świetnie proci 17.15 Amazonki - reality sperująego onkologa Michashow 17.45 Dziennik 18.00 ela. Obaj ruszają w niezwyEuropejski Ring - program kłą podróż w góry Arizony,
publicystyczny 18.15 Ne- do legendarnego wśród Inverending Story 20.00 Świat dian miejsca cudownych
według Kiepskich - serial . uzdrowień. 2.40 Spotkajmy
komediowy 20.30 Amazon- się - program rozrywkowy
ki · reality show 21.30 Stan 3.10 Muz;yczne listy 4.10
- serial sensacyj- Strefa P 4.45 Zakończenie
ny 22.30 Gorączka w 'mie- programu

a

6.25 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 7.OO
KINOmaniak 7.30 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 8.20 Gęsia skórka - serial animowany dla dzieci
8.45 Super Mario Brothers
2-serialanimowanydladzieci 9.15 Bobby kontra wapniaki - serial animowany dla
dzieci 9.45 Amazonki - reality show 10.45 Gorączka
w mieście - serial sensacyjny 11.40 Na południe -

Wiado mości
Asysta- reportaż

Zrealizowana z rozmachem
najnowsza filmowa opowieść

Nam>NM

swojego syna - film
fab. prod. włoskiej,
reż. Fabrizio Costa,
wyk. Yael Abecassis,

11.30 Maryja - córka

-filmdokumentalny

10.30 Syberyjskiesny

róźnychwzajermydH4J1Zedzeń.

ską. Przede wszystkim jest
jednak miejscem spotkania
młodych ludzi, dla których
muzyka jest fonmą poszukiwania pokoju i pokonywania

czesną m uzykę chrześcijań

Najciekawsze fragmenty tegorocznej, czwartej edycji
Międzyn a rodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki
Chrześcij ań skiej • Song of
Songs Festival zarejestrowane 29 i 30 czerwca w Toruniu. Impreza jest najwięk
szą w Euro pie środkowej
prezentacją zespołów i artystów wykonuj ących współ

chrześcijańskiej

Program lokalny
Armia przyszłości
Song of songs
-ekumeniczny
festiwal muzyki

Pieśni wojskowe

.,_

Krzyszlofa Kubiaka
14.00 Sposób
na Alcybiadesa
-serial prod. polskiej

13.10
1310

uroczystości

Złotopolscy

-telenowela TVP
15.30 VII Festiwal
Kultury Kresowej
Recital Stanisława Wielanka, gościa specjalnego tegorocznego VII Festiwalu
Kultury Kresowej. Artysta ,
znany ze znakomitych wykonań pieśni i ballad warszawskich, zaprezentuje się
w zupełnie nowym repertuarze - w utworach kresowych , wileńskich i lwowskich. Towarzyszyć mu bę
dzie własna kapela oraz Be-

15.00

Bożej.

Twórcy z
ogromną pieczołowitością i
dbalością o szczegóły od·
tworzyli dzieje życia Maryi.
Historia obejmuje okres od
zaślubin ze świętym Józefem, poprzez Zwiastowanie,
narodziny Chrystusa , jego
nauczanie aż po ukrzyżo
wanie. Przedstawione w filmie fakty podkreś l ają rol~
odegraną przez Maryję w
kwestii zbawienia oraz jej
zasługi w zbliżeniu ludzi do
Boga. Twórcy znakomicie
ukazali szczególny charakter związku łączącego Maryję z Jezusem.
14.30 Familiada

o Matce

wyk. Wacław Kowalski,
.'Madyslaw Hańcza,
Zdzislaw Karczewski
.Sami swoi" to opowieść o
perypebach dwóch zwaśn io
nych rodzin, przesiedleńców
zza Buga. Jak nie gdyś
mieszkają obok siebie, bo •
jak sami twierdzą - po co
szukać obcego wroga, kiedy swój jest pod rę ką. Zajadłe spory sąs iadów, cią
gnące się kilkadziesi ąt lat,
kończą się wreszcie dzięki

reż. Sylwester Chęciński,

Wiadomości

Wieczorynka

programu

Zakończenie

Morska gorączka
-film sens. prod. USA,
reż. Peter Werner, ·
wyk. Jude Ciccolella,
Kris Kristoffersson

1.40

1.15

programu

przegląd piłkarski
Zakończenie

Mecz towarzyski
w piłkę nożną:
Islandia· Polska
Europejski

22.55 Panorama
23.12 Pogoda
23.15 Studio sport:

-Holandia

Anglia

ata Rybotycka i Józef Polok. Koncert poprowadzą
Agata Młynarska i Mieczysław Gajda.
16.50 Na dobre i na zie
-serial TVP
Ku ogromnemu zaskoczeniu personelu do szpitala w
Leśnej Górze przywieziony
zostaje Paweł Walicki z objawami wskazującymi na
zatrucie narkotykami. Gabrysia i Kalita czynią sobie
wyrzuty, że źle opiekowali
się chłopcem pod nieobecność rodziców.
17.40 Program wojskowy
1811 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Studio sport:
Mecz towarzyski
w piłkę nożną:

1.20

23.55

dę .

Łódź

WOT

• „
"' „

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

7.00 Zuzia i jej przyjaciele· 7.00 Zuzia i jej przyjaciele
serial kukiełkowy prod. ka· • serial kukiełkowy dla dzie9.00 Turbo 9.25 Shark Gor- nadyjskiej dla dzieci 7.30 ci 7.30 Genialne zwierzaki
don: Koszmar żeglarzy 9.55 Genialne zwierzaki • serial • film animowany dla dzieBizancjum: Realizacja ma- animowany dla dzieci 8.00 ·ci 8.00 Telewizyjny numer
rzeń 1O.SO Łodzie marzeń
Na fali 8.30 Depozyt wiary warszawski 8.05 Telewizyj11.15 Zielona wioska 11.45 9.00 infoexpress 9.30. Żabi ny kurier mazowiecki 8.20
Łowcy 12.40 Wyspy rozkokról 10.35 Klasztory polskie Bitwa warszawska - gra woszy 13.30 Zaklęcie półno • reportaż 11.05 Pan samo- · jenna 9.00 Żabi król ·film
cy: Lodowy gigant • Gren- chodzik I praskie tajemnice fabularny 10.35 Klasztory
landia 14.25 Wielka rzecz
• film fabularny 12.30 Lei· pplskie • film dokumental15.15 Katastrofy budowlanie wspomnienia 12.55 Do- ny prod. polskiej 11.05 Pan
ne : Wady konstrukcyjne
tkryna i sztuka • X:V wiecz- samochodzik i praskie ta·
16.35
wioska
16.1 O Zielona
ne freski 13.30 Kościół z jemnice ·film fabularny prod.
Na ratunek ogrodom : TeraKamiennej Litanii 14.00 Ka- polskiej 12.30 Lekcja języ
pia 17.05 Wędkarskie przyplice i kapliczki roztocza ka 13.00 Msza święta 14.20
gody Rexa Hunta 17 .30
14.30 Film dokumentalny BJtwa warszawska • serial
Podróżnicy w czasie: Apa-,
cze 18.00 Zaginione skarby 15.20 Gościniec • program dokumentalny 14.30 Film
popularno-naukciwo-oświa- dokumentalny 15.20 Gostarożytności : Amerykań
skie imperia 19.00 Polowa- towe 15.45 Dzięcioł - film ściniec 15.45 Dzięcioł· film
nie na tygrysa sumatrzań  fabularny 17.15 Muzyka fil- fabularny Dzieje Warszaskiego 20.00 Turbo 20.30 mowa ·program rozrywko- wy 17.15 Muzyka filmowa
Shark Gordon: Rekiny z Port wy 18.00 Łódzkie Wiado- 18.00 Telewizyjny kurier
Jackson 21.00 Superkon- mości Dnia 18.25 Muzyka warszawski 18.25 Muzyka
strukcje: Góra Cheyenne gra nadal 20.00 Depeche gra nadal 20.00 Depeche
22.00 Graceland Elvisa Mode 21.00 Norwegia • mode. koncert 21.00 DawPresleya 23.00 Mity ludzko- triumf natury • film doku· na Warszawa 21.30 Kurier
ści : Arka przymierza O.OO
mentalny 21.25 Tercja pi- 21.35 Piosenłli o mojej
Nocne loty: Myśliwce 1.00 kardyjska - koncert 21.55 Warszawie 21.45 Lato z reWyprawy w czasie 2.00 Po· lnfoexpress 22.00 Kino portażem: Kompania zamciągi poza kontrolą 3.00 Zamocne: Malowane anioły • kowa 22.00 Malowane aniokończenie programu
film fabularny 23.30 XVll ly • film fabularny 23 ..30
Ogólnopolskie spotkanie XVll ogólnopolskie spotka·
„„„
kabaretów wiejskich • pro- nie kabaretów wiejskich
.ll!1/l!l$i'UT
„„,..
grma rozrywkowy O.OO Pro- . O.OO Zakończenie progra8.30 Skoki narciarskie 10.00 . gram na jutro
mu
Tenis 11.30 Sporty ekstremalne 12.30 Motocross 13.30
Kolarstwo górskie 14.00 Tenis 15.30 Skoki narciarskie
17 .OO Sporty ekstremalne
17.30 Magazyn sportów motorowych 18.30 Żeglarstwo
19.00 Tenis 20.45 Piłka noż
na 22.45 Wiadomości 23.00
Pilka nożna O.OO Golf 1.00
Magazyn Watts 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

CHANNłL

.uerv..·

TV

prod. USA, reż. Jotin
Mostow, wyk. Kurt
Russel, J.T. Walsh,
Katt1een QuOan
Jeff Taylor (Kurt Russell) i
jego piękna żona Amy (Kathleen Quinlan) wyruszają
z Massachusetts do San
Diego w Kalifornii. Podróżując przez pustynię swoim nowym jeepem przeży
wają niebezpieczną przygo-

wyk. Robin Williams,
Diane Lane, BrainKeiwin
Teleexpress
Królowe Dzikiego
Zachodu - film fab.
prod. ~ngielskiej

c.cwoo.

17.35
18.30

Czułość
!kłamstwa

l'VU

·telenowela argentyńska

•seńalobyczajowy

7.45 Szop 8.00 Złotopolscy
8.30 Wiadomości 8.40 Oziecięce festiwale 9.05 Mape·
ciątka 9.35 Czarodziej z Harlemu 10.50 Spotkania z gwiazdarni 11.35 Jarmark na pograniczu 12.00 Wiadomości
12.10 Portret chłopski 12.20
Justyna Steczkowska 12.40
Pępek świata 13.1 OZlotopoiscy 13.35 Film anim. 13.45
Zwyczajni· niezwyczajni 14.25
Klasztory polskie 15.00 Wiadomości 15.10 Muzyka lączy pokolenia 16.00 Panorama 16.10 Tęczowa bajeczka 16.20 Kolorowe nutki
16.30 Wakacje z duchami
17.00Teleexpress17.15 Nagroda Literacka 17.20 Gość Jedyn ki 17 .30 Gwiazdozbiór
polskiego sportu 18.00 Ojczyzna-polszczyzna 18.35 Zło!opolscy 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00 Teair Telewizji 20.50 Wieczór
z Jagielskim 21.30 OT.TO 22.35
Przeboje klasyków

mojego życia
·serial obyczajowy

13.00 Telesklep
14.00 Kobiety

• serial sensacyjny

12.05 Remington Stelle

•telenoNela

11.15 Ulica zak1>Chanych

Ogińskiego

10.30 Humory Waldemara

9.30

9.00

8.30

Dotykanloła:

-

Drabina Jakubowa
-serial obyczajowy

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane 8.30 Rodzina
Potwornickich 9.20 Ukryta
kamera 9.40 Teleshopping
10.15 Trzy razy Zofia • telenowela 11 .00 Moje drugie
ja - serial dla młodzieży 11.25
Perla - 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 17.00 Rodzina
Potwomickich - serial kornediowy 17.50 Ukryta kamera
18.15 Moje drugie ja - serial dla młodzieży 18.40 W
akcji 19.05 Szczury nabrzeża - serial policyjny 20.00
Columbo • serial kryminalny 21.25 Na śmierć i życie
• film akcji 23.05 McCalł
23.55 Columbo 1.1 O Na
śmierć i życie • film akcji
2.40 Teleshopping

20.00

zakochanych
-telenowela

19.00 Ulica

-talk show
M<mal Matemy

18.30 MKwadrat

·serial obycz;ijcmy

18.00 Cudowne lata

• seńal obyczajowy

17.00 Rytm serca

·serial arimowany
15.30 Casper i przyjaciele
·serial arimowany
16.00 Remington Steele
·serial sensacyjny

Dzielna mysz
• serial arimowany
Casper i przyjaciele
·serial arimowany
Cudowne lata
-serial obyClJ!jowy
Dotyk anioła

15.00 Dzielna mysz

19.55 Amazonki

8.00

.

Magazyn
19.00 Dziki księżyc

• film prod. USA
Jezioro marzeń
·serial obyczajowy
Cud miłości
-telenowela
Informacje
+publicystyka
Hoop Sport

7.00 Telesklep

I®

•telenowela

11.40 Cud miłości

argentyńska

•telenowela

10.50 Dziki księżyc
18.55

16.45

•serial obyczajowy

·serial animowany

15.30 lnfonnacje
15.55 MacGyver

z piekła rodem
·film prod. USA

10.20

-serial obyczajowy

zastępcza

15.00 Pokemon

14.30

13.35

-film prod. brazylijskiej
Disco Relax
Rodzina

12.35 Po prostu miłość

925 Graczykowie
•serial komedowy
9.55 Aniołek

' 8.35

·serial przygodowy
Jezioro marzeń
• serial obyczajowy

725 Polityczne graffiti
7.40 MacGyver

claclzied

-serial riooNarrł

21.35 RlckyMartinnażywo
22.20 Incydent- thriller

reż. Francis Ford

polskiego · trans'misja

11.45 Śwlętowojska

14

„ Sami swoi " - film fab. prod. polskiej - reż. Sylwester Chęciński,
wyk. Wacław Kowalski, Władysław Hańcza (na zdjęciu), Zdzisław Karczewski i inni. Emisja: środa, 15 sierpnia, TVP 2, godz. 21.00.

•
6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Power Rangers

prod.LISĄ

· serial dokumentalny
prod. angielskiej

17.00
1715

15 sierpnia 2001 r.

Witii, synowi Pawlaka, i Jadźce, córce Kargula.

15.00 Jack- film fab.

Sport
Pogoda
Sami swoi
·komedia prod. polskiej,

10.50 Życie ptaków

- film fab. prod. USA

- film fab. prod. USA

7.10 Plebania -serial TVP
7.45 Love Me Tender

<111imowany da dzieci

6.45 Bojarz - seńal

·Środa

z widzami

Pożegnanie

Czułość I kłamstwa
-serial obyczajowy
13 posterunek
-serial korneciowy
Wyspa pokus
-film prod. USA
Losowanie LOTTO
Nikita
-serial sensacyjny
Informacje
I biznes Informacje
Prognoza
pogody
Polityczne graffiti
Przyjaciele
-serial przygodowy
Amerykański blues
·film prod.USA
Muzyka
na bis

22.30

Ogińskiego
Zakończenie

Głowna i Strykowa

a czerniakiem

z

ŁOWICZANIN

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela 7.OO Potęga miłości telenowela 7.50 Hutch Miodowe Serca • serial animowany dla dzieci 8.15 Filiputki - 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-

•

li

Przybysze - serial 13.40 Super VIP 14.10 Strefa P •
magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 15.45 Super Mario
Brothers - serial 16.15 Gę
sia 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 Sabrina nastoletnia
czarownica - serial korne-

le sklep 11.25 Rozmowy w
toku 12.05 Miasteczko serial obyczajowy 12.45 Na
ratunek • serial fabularnodokumentalny 13.10 Nauka
jazdy • serial fabularno-dokumentalny 13.35 Hutch
Miodowe Serca - serial dla
dzieci 14.00 Filiputki • 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 - serial komediowy 15.30 Milionerzy 16.15 Virginia - tele-

diowy 19.00 Na południe serial sensac~no-komediowy,
reż. Fred Gerber, wyk. Paul
Gross, David Marciano
20.00 świat według Kiepskich
- serial komediowy 20.30 Amazonki - reality show 21.30
Dziesiąty człowiek - film fabularny prod. USA 23.30
Amazonki - reality show 0.5
Babe - film fabularny prod.
USA 2.35 Spotkajmy się •
program rozrywkowy 3.05
Muzyczne listy - program
muzyczny 4.40 Zakończe
nie programu

nowela 17 .1 O Wybacz mi
18.15 Rozmowy w toku
19.00 TVN Fakty 19.25 Kropka nad i 19.45 Sport + Pogoda 20.00 Prawdziwe hl·
storie: Nieznani rodzice
- film obycz . prod. USA.
21.50 Melrose Place - serial obycz. 22.45 TVN Fakty 22.55 Renegat - serial
przygodowy 23.45 Na barowych stoikach - serial
komediowy 0.15 Detektyw
Hunter - serial przygodowy
1.10 Nocne starcie - film
obyczajowy 2.45 Big Bro!her nocą

Trwają wakacje i żadne ostrzeże niejszy nowotwór skóry), średnio co
nia nie powstrzymają zmęczonych osiem lat podwaja się liczba przypadludzi przed korzystaniem z ich uro- ków śmiertelnych. Dzieje się tak w
ków, także z tych uznawanych przez większości krajów rozwiniętych, ale
lekarzy za niebezpieczne dla zdrowia. w Polsce wzrost jest szczególnie wyW pierwszej kolejności dotyczy to soki. Trudno orzec, dlaczego tak się
wylegiwania się na słońcu. Przywią dzieje. Promienie słoneczne są bez
zywanie nadmiernej wagi do alarmi- wątpienia głównym, ale nie jedynym
stycznych głosów lekarzy może sku- czynnikiem ryzyka. Coraz częściej
tecznie zepsuć urlop. Trudno się prze- czerniaka stwierdza się u ludzi, któcież zrelaksować w sytuacji, gdy na rzy zaklinają się, że od lat nie wylegikażdą plamkę na skórze patrzy się wali się na plaży.
Lekarze nie wykluczają, że przyjak na potencjalny zalążek raka. Dlatego większość plażowiczów zapomi- czyną ich dramatu mogą być skłon
na o przestrogach i robi swoje. No bo ności genetyczne. Inna teoria mówi,
jak tu po urlopie pokazać się w pracy że w wieku dojrzałym płacą za błędy
młodości. Właśnie w dzieciństwie i
bez wciąż modnej opalenizny?!?
Tymczasem zagrożenie istnieje, a okresie dorastania skóra jest najbarnajskuteczniejszą metodą jego ogra- dziej wrażliwa na skutki promienioniczania jest- jak zawsze- zachowa- wania. Nie ujawniają się one od razu,
lecz wywołane wówczas zmiany są
nie umiaru.
Opalanie samo w sobie nie jest bo- nieodwracalne. I po kilkunastu latach
wiem złem. Pewna dawka promienio- mogą dać znać o sobie. Z przeprowawania słonecznego wpływa pozytyw- dzonych niedawno na Zachodzie banie na organizm, wzbogaca skórę o dań wynika, że niemal 2/3 uszkodzeń
niezbędne składniki, poprawia samo- skóry ma właśnie taką genezę. Oznapoczucie. Trzebajedynie uważać, by cza to, że rodzice muszą zwracać bacznie przesadzić. Statystyki są nieubła ną uwagę na wakacyjne zachowania
gane - z roku na rok wzrasta liczba dzieci.
dok. na str. 9
zachorowań na czerniaka (najgroź-

UWAGA StOŃCE!

• film krótkome8.1 O Kobiecy świat
- komedia prod. USA, reż.
Jean Negułesco, obsada:
June Alłyson, Lauren Bacall, Margalo Gillmore i inni
9.45 Twarze - film obyczajewy prod. USA, reż. John
Cassavetes 11.45 Tęcza Finiana - film muzyczny prod.
USA 14.15 Miłosna serenada - komedia prod. australijskiej 15.55 Róża - film królkometrażowy 16.05 Kobieta
pod presją - film obyczajewy 18.30 Klub Kawalerów - 6.25 Strefa P. - magazyn
komedia prod. polskiej 20.00 muzyczny 7.00 Super VIP
Życie rodzinne - film oby- 7.30 Muzyczne listy 8.20
czajowy 21.45 Opętanie Jo- Kłopoty małe i duże • serial
ela Delaney'a - horror prod. dla dzieci 8.45 Eekstr;vaUSA 23.30 Letnia pokusa - ganza - serial animowany 9.15
film prod. USA 1.05 Złodzieje ·Bobby kontra wapniaki • ani- dramat prod. francuskiej , mowany serial komediowy
reż. Andre Techine, obsada:
9.45 Amazonki • reality show
Catherine Deneuve, Daniel 10.45 Stan wyjątkowy - serial
Auteuil i inni 3.00 Zakończe- sensacyjny 11.45 Na połu
nie programu
dnie - serial sensacyjny 12.40

Błysk

trażowy

8.00

•1o1not

k0

1.50

1.00

lotnicze:
Czamy piątek
- serial sensacyjny
Humory Waldemara

23.15
23.45 Czarno-biały
0.15 Pogotowie

Straż przybrzeżna

21.50
22.00

·serial sensacyjny
prod. niemieckiej
MKwadrat

lotnicze
·serial sensacyjny
Gumltycy
Wydarzenia,
Sport,
Pogoda

20.55 Pogotowie

5.00

1.55

0.15

2315
23.45

23.20

23.00

21.30
22.00

21.05

20.30

20.00

Między modą

i WitSŚCi

nowy

.

Piątek
trlVIPD
7.00 Plebania
-seria/TVP
7.25 Lulu Show
·serial anim. prod. USA
Wiadomości

·teleturniej dla dzieci

7.55 Król zwierząt
8.30
8.42 Pogoda
8.45 S Club 7
w Hollywood:
Gra
·serial prod. angielskiej

-serial prod. USA

9.10 Zjedz to sam
9.25 Julek i zwierzęta
9.40 Frasier
10.10 Rower
Błażeja

niepopełnione

10.30 Eugeniusz Bodo
-za winy
·film dok. Stanisława
Jariddego

opuszcza chorą żonę

11.20 Kiedy mąż

tm8
·telenowela TVP

7.20 Studio urody
7.30 Złotopolscy
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica sezamkowa

9.00 Powrót Albatrosa
-film fabularny
prod. ausb'alijsko
-rOOmieckiej
10.25 Studio sport
Mistrzostwa świata
w lekkiej atletyce
10.50 Ziemia· ostatnie
starcie
-serial prod. USA
11.30 Tajna misja:
Mona Lisa - serial
prod. polsko-australijskiej
12.00 Ich pięcioro
·serial prod. USA
Bailey ratuje z opresji Cal/ie, która nieomal padła ofiarą gwałtu. Dziewczyna nie
chce nagłaśniać sprawy i powiadamiać policji o nieprzyjemnym incydencie. Woli
utrzymać cale zajście w tajemnicy. Roztrzęsiona Cal/ie prosi Baileya, by zamiast
iść na spotkanie z Sarah,
został z nią, co pozwoli jej
szybciej dojść do siebie.
Podczas charytatxwn•j imprezy Charlie wygrywa randz Grace. Zgadza się umóz nią na spotkanie, ale z
kę

wić

11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości

Twarząwtwarz

Giełda

12.10 Agrobiznes
· rolniczy program
informacyjny
12.20
12.35
z Europą
13.00 Kino letnie:
Ordynat Michorowski
-melodramat prod. polskiej
reż. Henl)i< Szaro,
wyk. Kazimierz Janusza
Stępowski, Franciszek
Brodniev.icz, Mieciystawa
Óhiklińska,

1.05 Smak wyobraźni
1.45 Zabójcza pizza
•kOllleda sens. prod. USA
3.15 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w lekkiej atletyce

~NEL

...

8.30 Lekka atletyka 11.30
Sporty ekstremalne 12.00
Lekka atletyka 12.30 Golf
13.30 Żeglarstwo 14.00
Lekka atletyka 17.00 Boks
18.30 Jeździectwo 19.30
Lekka atletyka 21.00 Zawody siłaczy 23.00 Wiadomości 23.15 Sporty ekstremalne 0.15 Piłka nożna
1.15 Wiadomości 1.30 Lekka atletyka: Mistrzostwa
świata 1.3·0 Zakończenie
programu

. . ....

~ar

9.00 Turbo 9.25 Shark Gordon 9.55 Samolot doskonały: Śmigłowiec szturmowy 10.50 Zielona wioska
11.15 Na ratunek ogrodom:
Trawa 11.45 Dziki ocean:
Wyspy kanałowe 12.15 Przygody na błękttnej rafie: Cmentarzysko okrętów 12.40 Sprawa bezpieczeństwa 13.30
Wyścig pełen przygód 14.25
Nowi odkrywcy: Podróż
przez Kalahari 15.15 Bizancjum 16.10 Na ratunek
ogrodom 16.35 Wyczarowane z drewna: Zabawki na
kółkach 17 .05 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta
17.30 Podróżnicy w czasie:
Ostatnie dni filistynów
18.00 Kleopatra prawdziwa
19.00 Krajobrazy Europy:
Stepy - dawniej i dziś 20.00
Turbo 20.30 Shark Godon
21.00 Dzikie oblicze Azji
22.00 Łowca krokodyli
23.00 Samotna planeta:
Nepal O.OO Niesamowite
maszyny: Rowery 1.00 Wyprawy w czasie: Partyzancka
baza króla 2.00 Strefa mocy
3.00 Zakończenie programu

DJ.~rv.

4

TV

7.00 Witaj Franklin • film
animowany 7.30 Wyprawa
na zachód 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.05 Telewizyjny Kurier Mazowiecki 8.20 5 minut o„. 8.30 Za
wszelką cenę 9.30 Frag/esi
10.00 W labiryncie 10.30
ZUS radzi 10.45 Telekurier
11.15 Zaklęty dwór 12.05 U
siebie 12.35 Puls samorządu 13.00 Widziane z bli·
ska 13.35 Familiada 14.00
Tajemnicza kobieta 15.30
Wiadomości Kuriera 15.35
Rozmowa dnia 15.50 Wo·
jenne dni Warszawy 16.00
Album Mazow~a 16.20
Gość WOT 16.30 Dzieci
świata 16.50 Szkoła mistrzów - serial familijny
17.25 Komunlkaty i ogło·
szenia 17.30 Kurier Mazowiecki 18.00 Kurier Warszawski 18.20 Złote przeboje 19.00 Młodość Katarzyny - serial fabularny
19.50 Koncert 20.35 Żeglarstwo 21.05 Zupełnie
niewiarygodne - serial komediowy 21.30 Kurier 21.45
Lato z reportażem 22.00 To
jest temat 22.15 Rozmowa dnia 22.30 Autostrada
- magazyn 22.50 Hamburger Hill 0.40 Zakończenie

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Witaj Franklin • serial
animowany 7.30 Wyprawa
na zachód - serial animowany dla dzieci 8.00 Re·
porterzy 3 przedstawiają
8.30 Za wszelką cenę 9.30
Fraglesi 10.00 W labiryncie - telenowela prod. polskiej 10.30 ZUS radzi
10.45 Te/ekurier 11.15
Zaklęty dwór 12.05 U siebie 12.35 Puls samorządu
13.00 Widziane z bliska
13.35 Faml/iada 14.00 Tajemnicza kobieta 15.40
Takie ci pasterskie granie
16.00 Portugalia - kraj wielkich odkrywców 16.30 Dzieci świata 16.50 Kino farnilijne: Szkoła mistrzów
17.15 Telewizyjne podróże 17.30 Magazyn kultura/ny 18.00 ŁWD 18.20 To
byly czasy • jubileusz 45
iat OTVP w Łodzi 19.00
Baby Friends 19.50 Koncert 20.35 Żeglarstwo 21.05
Zupełnie niewiarygodne
21.30 ŁWD 22.00 To jest
temat 22.15 Rozmowa
dnia • cykl reportaży 22.30
Autostrada - magazyn motoryzacyjny 22.50 Kino mocne: Hamburger Hill - film
tylko dla dorosłych 0.35
Program na jutro

Łódź

„Ziemia - ostatnie starcie" - serial prod. USA - reż. James Head,
wyk. Lisa Howard, Von Flores, David Hemblon i inn~ Emisja: piątek,
10 sierpnia, TVP 2, godz. 10.50.

1Osierpnia 2001 r.
19.57
20.03
20.10
Sport
Pogoda
Godzilla kontra
Mechagodzilla
· film fabularny
prod. japofiskiej,
reż. Takao Okawara,
wyk. Masahrio Takashima
damska: Nagłe

22.00 Garderoba
-seria/TVP

zastępstwo

22.30 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy flesz
23.05 Plus minus
nieskończoność

6.45

23.40 Przeklęty dom
·horror prod. USA,
reż. Lary Shaw,
wyk. Sharon Lawrence,
Beau Bridges,
ShirleyKnight

Klan
·telenowela
Szerokie tory
Arablan Horse
Days ·Poland 2001
Teleexpress
Gość Jedynki
Kabaret
Olgi Lipińskiej:
Opera kosmiczna
Studio sport:
Mistrzostwa świata
w lekkiej atletyce
Wieczorynka:
Fraglesy

programu

Zakończenie

- film fab. prod. polskiej,
Biuro ogłoszeń
·film dokumentalny
Dwójkomania
Panorama
Sport· telegram
Prognoza pogody
Już za chwilę sobota
Zakochana Cartier
· komedia prod. USĄ
reż. Rod Holcomb,
wyk. Joan Collins,
Da\.icl Hasselholf,
TeNy Savalas

Odwledżmnleweśnle

·telenowela TVP

Złotopolscy

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania
Chłop i baba:
-serial WP

Zakończenie

Wiadomości

Tamara Wiszniewska
14.05 Galapagos- reportaż
14.25 Klan-telenowela
15.00 Wiadomości
15.10

16.00
16.30
17.00
17.20
17.35
18.20
19.00
19.30

1.55

21.50
22.00
22.20
22.27
22.35
23.30

2115

20.00

1915

góry zastrzega, że nie za- 17.30
mierza angażować się w 1811
18.30
nowy związek.
18.50
12.40
18.55

13.10
14.10
14.50

Ocean Tajemnic
-serial dokumentalny
Piknik Dwójki:
Powitanie lata
w Niechorzu
Miami Sands
-serial prod. USA
Kolumbowie
-seria/TVP

16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
-telenowela TVP
16.35 Na dobre i na złe
-seria/TVP
Zosia i Jakub bardzo niepokoją się zniknięciem Julki.
Na szczęście dziewczynka
szybko się odnajduje u swojej cioci. Radość z odnalezienia zguby nie przysłania
jednak świadomości, że problemy rodzinne nie rozwią
żą się same. Przybrani rodzice muszą rzetelnie zanalizować przyczyny zaginięcia Julki. Monika i Mikołaj organizują koncert charytatywny, by w ten sposób
zebrać pieniądze na kosztowną rehabilitację doktora
Walickiego. Proszą dyrektor
Kwiecińską o wystąpienie w
telewizji z apelem o pomoc.

13

01fil@~ii'
6.00
7.OO

7.25
7.40
8~35

Piosenka
na życzenie
Power Rangers
-serial dla młodzieży
Polityczne graffiti
MacGyver
•serial sensacyjny
Jezioro marzeń
·serial przygodowy

9.25 Graczykowie
·serial komedov.y
9.55 Przyjaciele
·film prod. USA
10.20 Czułość i kłamstwa
· serial obyczajov.y

•tełenowela

10.50 Dziki księżyc
·telenowela

11.40 Cud miłości
-film prod. brazylijskiej

12.35 Po prostu miłość
13.35 Zerwanewięzi
14.30 Macie co chcecie

@
f U ~S

7.00
8.00
8.30
9.00

Telesklep
Dzielna mysz
·serial animowany
Casper I przyjaciele
-serial animowany
Cudowne lata
·serial obyczajov.y

9.30 Jak się robi...?
·reportaż

10.30 HumoryWaldemara
Ogińskiego

11.15 Ulica zakochanych
-telenowela
12.05 Remington Steele
-film sensacyjny
13.00 Telesklep
14.00 Kobiety mojego
życia:

W ostatniej chwili

TV POLONIA
7.00 Z archiwum i pamięci
8.00 Klan 8.30 Wiadomości 8.40 Teleranek na wakacjach 9.05 Mapeciątka 9.30
Głos z tamtego świata 11.20
Na wielkiej scenie 12.00 Wiadomości 12.10 Łemkowskie
rozmowy 12.35 Piewca ślą·
skiej krainy 12.50 Szwedzi
na„. 13.10 Klan 13.40 Polskie
Podium 14.30 Gawędy histqryczne 15.00 Wiadomości 15.1 O Dozwolone od lat
40 16.00 Panorama 16.1 O
Kuchnia wróżki 16.25 Kolo·
rowe nutki 16.30 Urwisy z
Doliny Mlynów 17.00 Teleexpress 17 .15 Nagroda Literacka 17.20 Gość Jedynki 17.30 Zaproszenie 17.50
Rewizja nadzwyczajna 18.20
Telezakupy 18.35 Klan 19.00
Wieści polonijne 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 19.55 Pogoda 20.00 Sukces 20.30 świadkowie XX
wieku 21.30 Kamienica na
Nalewkach 22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram 23.00
Program publicystyczny

15.00 Pokemon
-serial animowany
lnfonnacje
MacGyver
-serial sensacyjny

15.30
15.55

16.45 Jezioro
• serial przygodowy

marzeń

•telenowela

17.35 Cud miłości
+Publicystyka

. 18.30 lnfonnacje
Sport Magazyn

18.50 Hoop
kslęiyc

19.00 Dziki
• serial obyczajov.y

19.55 Amazonki
20.00 Czułość
·polski serial obyczajov.y

I kłamstwa
• serial komedov.y

20.30 13 posterunek

15.00 Dzielna mysz
·serial animowany
Casper IprzyjacJele
-serial animowany

15.30

-serial sensacyjny

16.00 Remington Steele
17.00 Rytm serca
18.00
18.30
19.00
20.00.

- serial obyczajov.y
Cudowne lata
· serial obyczajov.y
M Kwadrat
-talkshow
Manna i Matemy
Ulica zakochanych
·telenW1ela
Dotyk anioła:
Portret
pani Campbell
• serjal obyczajov.y

21.0S Gra na zwłokę
· film prod. kanadyjskiej,
reż. Victor Sarin,
wyk. Paula Abdul,
Jonathan Crombie,
Art Hindle, Chris Potter
Bogacz Lowe/I Kincald (Hindie) powierza opiece swej
siostrzenicy Amy Fuentes
(Abdul) tajemniczą szkatuł·
kę. Amy nie podejrzewa nawet, co zawiera jej wnętrze.
21.30 Losowanie LOTTO
22.50 lnfonnacje
I biznes lnfonnacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Przyjaciele
-serial komedov.y

23.10
23.15
23.35

0.05 Kojak -serialsensacJ1iy
1.00 Na każdy temat
2.00 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

·serial sensacyjny

20.55 Nietykalni

·program satyryczny

21.50 Gumltycy

Straż
przybrzeżna

Sport, Pogoda

22.00 Wydarzenia,

22.30

-serial sensacyjny

23.45 Archiwum

XX wieku

·magazyn historyczny

• serial sensacyjny USA

0.15 Nietykalni

programu

Ogińskiego
Zakończenie

Waldemara

1.00 Humory

• 1.50

k<l>

a~t
6.00 Teledyski 7.15 Odjazale klnol
. k.
d owe kres kow 1- filmy animowane 8.30 Rodzina Pot- 8:00 Dama z portretu - film
wornickich - serial 9.20 Ukry· ' biograficzny, reż. Aleksan·
ta kamera 9.40 Teleshop- der Korda, obsada: Charping 10.15 Trzy razy Zofia_ /es Laughton, Gertrude Lawtelenowela 11.00 Moje dru- rence 9.25 Film krótkomegie ja • serial dla młodzieży trażowy: Trema 9.40 Po11.25 Perla - telenowela gromca Morant - dramat
12.30 Teleshopping 13.3 5 prod. australijskiej 11.25
Szczurynabrzeża-seria/14.20 Życie rodzinne - film obyczajowy 13.15 Alphaville •
film science-fiction 14.55
Dokument: Maszyna do pisania, karabin i kamera
15.55 Powrót żołnierza • film
obyczajowy 17 .35 Kobieta
pod presją - film obyczajowy 20.00 Opowieść Hartey'a
- film obyczajowy, reż. Wie·
sław Helak 21.35 Film krótkometrażowy: Nuda 21.45 Letnia pokusa • film erotyczny,
reż. J. Edie Martin, obsada: Gary Angelino, Kristine
Carlos, Sid Fontana, Gabriel/a Hall 1.05 Zakończenie programu

Gra w przeboje - teleturniej
14.50 Trzy razy Zofia _ tele·
nowela 15.40 Odjazdowe
kreskówki 17.00 Rodzina
Potwornickich - serial komediowy 17.50 Ukryta kamera
18.15 Moje drugie ja - serial
18.40 W akcji 19.05 Szczury
nabrzeża - serial policyjny
20.00 Surowe prawo • dra·
mat Wielka Brytania 22.00
Zranione serca - film oby·
czajowy 23.40 McCall - serial sensacyjny 0.30 Surowe prawo 2.20 Zranione serca • film obyczajowy 3.55
Teleshopping

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Potęga miłości • telenowela 7.50
Hutch Miodowe Serca - serial animowany dla dzieci
8.15 Filiputki - 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 Telesklep
11.25 Rozmowy w toku 12.05
Miasteczko • serial obyczajowy 12.45 Trafiony, zatopiony 13.45 Hutch Miodo·
we Serca 14.10 Filiputki •
serial animowany dla dzie·
ci 14.35 Kosmiczne wojny seria dla dzieci 15.05 Krok
za krokiem 15.30 Milionerzy 16.15 Virginia - t_elenowe/a 17.10 Wybacz m1 18.15
Rozmowy w toku • talk show
19.00 TVN Fakty 19.25
S t
.
Krop ka na d 1 19 .45 por
19.50 Pogoda 20 .00 Fi refox • film sensacyjny prod.
USA 22.35 TVN Fakty 22.45
Renegat • serial sens. 23.35
Na barowych stoikach •
serial komediowy 0.05 Tenbit.pl 1.05 Sprawa dla Jacka 1.50 Tajne służby 2.35
Big Brother Nocą

6.25 Strefa P. 7.00 Super
ViP 7.30 Muzyczne listy
8.20 Gęsia skórka - serial
animowany 8.45 Eek!stra·
vaganza 9.15 Bobby kontra
wapniaki 9.45 Amazonki - reality show 10.45 Stan wyjątkowy - serial sensacyjny
11.45 Na południe - serial
sensacyjny 12.40 Przybysze • serial przygodowy 13.40
Supergol 14.10 Strefa P •
magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy 15.45 Su·
per 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 18.30 Sabrina nastoletnia czarownica • serial komediowy 19.00 Na południe - serial sens. 20.00
Świat wedlug Kiepskich serial komediowy 20.30
Amazonki 21.30 Czlowiek ze
złotym pistoletem - film akcji
O.OO Amazonki 0.45 Do
odważnych świat należy •
film akcji 2.30 Spotkajmy
się 3.00 Muzyczne listy 4.00
Muzyczny VIP

i Wi6ŚCi

nowy ł.OWICZANIN
z Głowna i Strykowa

Wymarzona przygoda

ZA KILKADZIESIĄT

ZtOTYCH

ciała

i ducha

dok. na str. 16

Aldona K. życie rodzinne miała w zasadzie udane
- dwójka nastoletnich dzieci uczyła się dobrze i nie
sprawiała kłopotów, mąż zarabiał, był miły, nie pił i
pomagał w domu, a mieszkanie, choć to małe trzy
pokoje, było urządzone ze smakiem. Zbliżającej się
do połowy lat czterdziestych Aldonie zaczęło jednak
czegoś brakować. Zwierzyła się przyjaciółce. Rozumiem cię i mam radę - wyjawiła Krystyna N.
- Potrzebny ci wakacyjny flirt, mały romans bez
zobowiązań, taki urlop z własnego życia, żeby
wszystko wyglądało inaczej. Jakiś dość młody facet,
który będzie miał więcej ikry, niż twój Witek tłumaczyła. Aldona miała mnóstwo zastrzeżeń, a
na czoło wybijało się jedno: skąd wziąć takiego
mężczyznę, gdy już lata nie te, figura nie ta, cera i
ciuchy sprzed paru sezonów? Ale Krysia kazała jej
być dobrej myśli i wzięła sprawy przyjaciółki
przynajmniej częściowo w swoje ręce.
Dzięki tym staraniom Aldona K„ na co dzień
zwykła urzędniczka z administracji mieszkaniowej
I · '
·
·
· b'
·
.
, me zwracająca naste te uwagi, przeistoczy a się w
z · · lk' · ' d K ·
.
•
prawie w.ai:npa .. , a nt~wte , te ptemą ze rys~a
pomogła JeJ kuptc stroje, ktore zakryły to, co me
• trzeba i odkryły to, co jeszcze odkryć się dało. Ku
radości męża, zdecydowała się na dziesięć dni
samotnego wypadu nad morze. Dzieci były na
obozach, a mąż mógł wreszcie wyjechać ze szwagrem
i przyjacielem na wymarzoną wyprawę w
puszczańskie ostępy, gdzie nie ma golenia się i bab,
a jest męska przyjaźń, łowienie ryb i wieczory przy
ogniu i piwku. Aldona K. wybrała miejsce, gdzie jest
sporo ludzi i ruchu, ale nie kurort - tam trzeba lepiej
wyglądać i nie wczasowisko dla mniej lub bardziej
szczęśliwych rodzin z dziećmi.
Postępując według wytycznych Krysi, Aldona
drugiego wieczora spacerowała po molo z mężczyzną
o dobre kilkanaście lat młodszym. Wieczorne
spacery wzdłuż plaży, zachody słońca i lampki wina
na tarasie eleganckiej tawerny - Eryk W., inżynier
z Trójmiasta, był wspaniałym kompanem.

Dla

JANTAR

dok. na str. 15

Bursztyn (sukcynit, jantar) jest kopalną żywicą
dawnych drzew iglastych. Najczęściejn występuje
w postaci drobnych kawałków, większe zdarzają
się rzadko. Bursztyn ma najczęściej barwę żołta
wą o różnych odcieniach, bywa także mlecznobiały, brunatny i czerwonawy. O tym czy jest przezroczysty czy mętny, decyduje ilość zawartych
w nim pęcherzyków powietrza. W największych
ilościach bursztyn występuje na wybrzeżach Morza Bałtyckiego, pomiędzy Gdańskiem i Kłajpe
dą. Bursztyn jest złym przewodnikiem ciepła i elektryczności. W temperaturze 170-200 st. C mięk
nie i daje się formować. Topi się, w zależności od
odmian, w temperaturze 300-400 st. C. Bursztyn
pali się jasnym płomieniem, stąd jego nazwa - z
niemieckiego, berstein - kamień płonący.

Pogoda
Lassie
· serial prod. kanadyjskiej

Wiadomości

Szakal ·serial dok.

Zwierzęta świata:

·telenowela TVP
Program lokalny
Ulica Sezamkowa
Rodzina

8.00
8.30
9.00

Złotopolscy

-telenowela TVP
17.05 Znaki czasu
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda

16.10

10.20 Ziemia ·ostatnie
starcie
·serial prod. USA
11.00 Tajna misja
-serial
11.25 Klszatory polskie
12.00 Ich pięcioro
-serial prod. USA
12.45 Ocean Tajemnic
-serial prod. angielskiej
13.15 Kabaret
na festiwalu
14.15 Miami Sands
·serial prod. USA
15.00 Kolumbowie
·serial TVP
16.00 Panorama

Połanieckich

Złotopolscy

7.30

7.20 Studio uroc!Y

8

Białe słońce pustyni
·filmfabulamy
prod. rosyjskiej
Siertanl Fiodor Suchow
(Anatolij Kuzniecow) służył
rewolucji w szeregach Armii
Czerwonej. Gdy po latach
ciężkiej służby może wresz·
cie powrócić do fony, do
rodzinnej wsi nad Wołgą,

,1100 Kino letnie:

12.25

11AO
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

publicystyczny
Telezakupy

11.15 Program

·serial prod. USA

10.50 Bob Morrison

·serial prod. USA

10.10 Muppet show

·serial prod. USA

9.10 Łowcy przygód
9A5 Frasier

8.45

8.42

7.55
8.30

prod. angielskiej
Wkoło natury

•seńal arimowany

7.00 Plebania
7.25 Stinky I Jake

· telenowela TVP

Złotopolscy

'11.Zl Pogoda

-telegram

22.20 Sport

22.00 Panorama

21.55 Dwójkomania

dziećmi, pracą.

NiOOasCage
Czterdziestodwuletnia Peggy Sue Bodell ma za sobą
nieudane małżeństwo. Żyje
z mężem Charliem (Nicolas Cage) w separacji .
Sfrustrowana i przegrana
życiowo kobieta dowiaduje
się o zjeździe koleżeńskim
absolwentów swojej szkoły
średniej . Od matury minę
ło już 25 lat. Zachęcona
przez córkę - nastolatkę postanawia wybrać się na uroczystość. Spotkanie po
tylu latach ze starymi przyjacółmi jest okazją do wspomnień, wymiany poglądów ,
dla niektórych pretekstem
do pochwalenia się życio
wymi sukcesami - rodziną,

wyk. Kathleen Turner,

reż. Francis Copolla,

- film fab. prod. USA,

wyszła za mąż

20.00 Peggy Sue

19.25

18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej

18.30 Panorama

-serial prod. USA
Agent Catlett zostaje po-

19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Viper

Moda na sukces
-serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Zdarzyło się jutro
·serial prod. USA
18.25 Lokatorzy
-serial TVP
19.00 Wieczorynka:
Marcelino
chleb Iwino

16.30

15.00 Wiadomości
15.10 Klan-telenowela TVP
16.00 Współcześni
wojownicy

otrzymuje jeszcze ostatnie
zadanie. Ma doprowadzić w
bezpieczne miejsce porzucone żony z haremu Ab·
dułły (Kach i Kawsadze ). W
misji towarzyszy mu młody
Pietrucha (Nikołaj Godownikow). Sprawa tylko na
pozór wydaje się prosta,
bohater napotyka wiele trudności, przeżywa mnóstwo
niebezpiecznych przygód.
14.30 Klan -telenowela

programu

Zakończenie

1.40

programu

Zakończenie

Akcja filmu rozgrywa się w
Nowym Jorku na początku
lat 50. Howard Prince (Woody Allen) pracuje w podrzędnej nowojorskiej knajpce, jego pasją są wyścigi
konne. Pewnego razu zwraca się do niego z prośbą
szkolny kolega, Alfred Miller (Michael Murphy), znany telewizyjny scenarzysta,
który trafił na ,czarną listę"
za polityczne przekonania.
Za dziesięć procent prowizji
Prince zgadza się firmować
własnym nazwiskiem scenariusze Millera. Producent
Phil Sussman i wydawca
Florence Barrett (Andrea
Marcovicci) są zachwyceni
objawieniem nowej gwiazdy
w show-biznesie. Howrad
odnosi wielki sukces i zdobywa sławę. Podbija też
serce Florence, z którą nawiązuje romans.
1.00 Marlena
- film dok.
prod. niemieckiej

ZeroMoslel

Kocham Kino:
Figurant
· film prod. USA,
reż. Martin Rit!,
wyk. Woody Allen.

22.35 Wleczórfllmowy

0.40

WidlaełMadseo

- film fab. prod. USA,
reż. Tim Hunter,
wyk. Matthew Modine,

23.05 Sportowy flesz
23.15 Sprawca

Wiadomości

2239 Monitor

,. ....., _ _.<!i

~:~
4..~.:'

'

,,,_...!' -.

•.

Porwanie Bogdana

22.00 Czas na dokument

publicystyczny

21.15 Program

JadlaF~

trącony przez samochód.
Wskutek odniesionych obrażeń traci pamięć. Westlake i Cole zamierzają mu
pomóc. W śledztwie zatajają przed przełożonymi stan
Cattetta. Tymczasem sprawy się komplikują. Nieznany sprawca nastaje na ży
cie Catletta. Cole podejrzewa kogoś z Agencji.
21.00 Dziennik telewizyjny
-program

14 sierpnia 2001 r.

Łódź

. . „.

7 .oo Anatole 7 .30 Strażni
cy dobrej nowiny 8.00 Telewizyjny numer warszawski
8.05 Telewizyjny Kurier Ma·
zowiecki 8.20 Mój pies i inne
zwierzaki 8.20 Bitwa warszawska 1920 8.30 Za wszelką cenę - serial fabularny
9.30 Fraglesi 10.00 Spółka
rodzinna - serial fabularny
10.30 ZUS radzi 10A5 Telekurier 11.15 Cel inwazji: Ziemia 12.15 Koncert 3 w 3
13.00 Historia kina amerykańskiego oczami Martina
Scorsese 14.00 Tajemnicza kobieta 15.30 Wiadomości kuriera 15.35 Rozmowa dnia 15.50 Wojenne
dni Warszawy 16.00 Wierzę, wątpię, szukam 16.30
Traperskie lato - przeprawy
16.50 Przyjaciele zwierząt
17.15 Gość WOT 17.30 Kurier+ Pogoda 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 18.20
Benefis Szymona Szurmieja 19.00 Bajkowy mur 20.30
Telekurier 21.05 Zupełnie
niewiarygodne 21.30 Telewizyjny kurier Warszawski
21.45 Lato z reportażem
22.00 To jest temat 22.15
Rozmowa dnia 22.30 Pryszczyca - kryzys i dylematy
unijnego rolnictwa 23.10
Cyberix 23.20 Uwiedziona
0.50 Zakończenie programu

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

7.00 Anatole 7.30 Strażni
cy dobrej nowiny - serial
9.00 Turbo 9.25 Shark Goranimowany dla dzieci 8.00
don: Żarłoczne tygrysie z
Telewizyjne podróże: BawaHawajów 9.55 Niesamowiria 8.30 Za wszelką cenę •
te maszyny: Rowery 10.50 telenowela prod. wenezuelNowi odkrywcy: POdróż skiej 9.30 Fraglesi 10.00
przez Kalahari 11.45 Kuzy- Spółka rodzinna - serial fani 12.40 Jurassica: Począ bularny 10.30 ZUS radzi
tek 13.30 Samotna plane- 10.45 Telekurier - magazyn
ta: Indie Zachodnie 14.25 reporterów 11.15 Cel inwaZaginiona Mumia 15.15 zji: Ziemia 12.15 Koncert 3
Wszystko o„. mumie 16.1 O w 3 13.00 Historia kina ameWyczarowane z drewna rykańskiego oczami Marti16.35 Święto smakoszy - na Scorsese 14.00 Tajemdroga 66 17 .05 Wędkarskie nicza kobieta 15.35 W poprzygody Rexa Hunta 17.30 szukiwaniu zaginionych skarbów 16.00 Norwegia - film
Podróżnicy w czasie 18.00
dokumentalny 16.30 TraperWyspy rozkoszy 19.00 Łow
skie lato 16.50 Przyjaciele
cy 20.00 Turbo 20.30 Shark
zwierząt - film familijny 17.15
Gordon: Koszmar żeglarzy
Cyberbelfer 17.30 Na fali
21.00 Tropem mordercy
18.00 Łódzkie Wiadomości
22.00 Wielka rzecz 23.00 Dnia 18.20 To były czasy Katastrofy budowlane O.OO jubileusz - 45 lat OTVP w
Wielka wojna 1.00 Wypra- Łodzi 19.00 Kino wieczorne:
wy w czasie 2.00 Pola bitew Bajkowy mur 20.30 Teleku3.00 Zakończenie programu rier 21.00 Zupełnie niewiarygone 21.30 Łódzki Wiadomości Dnia 22.00 To jest
~Rr
temat - cykl reportażu 22.15
"".... „ .... ~
8.30 Skoki narciarskie: Let- Rozmowa dnia 22.30 Pryszczyca - kryzys i dylematy
nia seria Grand Prix 1O.OO
unijnego rolnictwa 23.30 CyTenis 11 .30 Kolarstwo : Puberix - magazyn internetochar świata 12.30 Pilka noż
wy 23.20 Uwiedziona - film
na · progam poświęcony
fabularny 0.45 Program na
reprezentacji Turcji 13.30
jutro
Magazyn Watts 14.00 Tenis 15.30 Skoki narciarskie.
Letnia seria Grand Prix
19.00 Tenis: Turniej WTA w
Toronto 21.00 Boks 23.00
Wiadomości 23.15 Motocross: 1O runda mistrzostw
świata 0.15 Wyścigi cięża
rówek: Zawody Pucharu
świata w Alastaro 1.15 Wspina czka: Zawody puchru
świata 1.30 Zakończenie
programuj

~·

TV

Kocham kino - „Figurant" -film fabularny prod. USA - reż. Martin
Ritt, wyk. Woody Allen, Zero Mostel, Michael Murphy i inni. Emisja:
wtorek, 14 sierpnia, TVP 2, godz. 22.35.
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Steełe

i

7.00 OT.TO 8.00 Złotopol 
scy 8.30 Wiadomości 8.45
Przygody Bolka i Lolka 9.05
Mapeciątka 9.30 10% dla
mnie 11.00 Zwierzenia kontrolowane 11.30 lta 12.00
Wiadomości 12.10 Majstrowie kunsztu gancarskiego
12.30 Hafciarstwo 12 .40
Tramwaj w konfiturach 13.15
Złotopolscy 13.40 Tygodnik
polityczny 14.25 Duchy, zamki, upiory 15.00 Wiadomości 15.1 O Egzotyczne Lato
z Tercetem 16.00 Panorama
16.10 Bajeczki Jedyneczki
16.30 Trzy dni aby wygra ć
17.00 Teleexpress 17.15 Nagroda Literacka 17 .20 Gość
Jedynki 17 .30 Mini wykłady
17 .50 Male ojczyzny 18.20
Telezakupy 18.35 Złotopol
scy 19.00 Hity satelity 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Polonica 21.00
Zwierzenia 21.35 Kronika 22.05
Wieczór gwiazd 22 .30 Panorama 22.50 Sport 23.00 Porozmawiajmy O.OO Powtórki

TV POLONIA

r

-serial sensacyjny
13.00 Telesklep
14.00 Rytm serca
• serial obyczajowy
15.00 Dzielna mysz
-serial animowany

12.05 Remington

-lelenowela

11.15 Ulica zakochanych

Ogińskiego

7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz
-serial animowany
8.30 Casper I przyjaciele
·serial arimowany
9.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
9.30 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
10.30 Humory Waldemara

Ne\

@)

15.00

13.35
14.30

12.35

11.45

-serial obyczajowy
Cud miłości
- telenowela
Po prostu miłość
-film prod. brazylijskiej
Disco Polo Live
Graczykowie
·serial komediowy
Pokemon

10.25 Czułość Ikłamstwa
10.55 Dziki księżyc

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Power Rangers
-serial dla dzieci
7.25 Polityczne graffiti
7.40 MacGyver -serial sens.
8.30 Jezioro marzeń
-serial obyczajowy
~.20 13 posterunek
-serial komediowy
9.55 Przyjaciele
-serial korneóowy

o!J2l@~'\i'

5

Czułość

-serial obyczajowy

i kłamstwa

Jrni.USA

23.45

23.15

22.30

-serial sensacyjny
Alio, allo
-serial komediowy
Zadra
-dramat obyczajowy
HumoryWaldemara

Straż przybrzeżna

piętnaście lat wcześniej , w
czasie wojny wietnamskiej.
zrezygnował ze służby w wojsku. Dopiero choroba powoduje, Iż relacje między ojcem
i synem zostają nawiązane
ponownie .
21.50 Gumitycy
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda

2.05 Playboy
3.05 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Pułkownik Scott McCoy z sij
specjalnych występuje na
wojenną ścieżkę przeciw
bezwzględnemu handlarzowi
narkotyków Romanowi Cota,
który wymordował rodzinę
jego partnera. Z grupą Marin Es unicestwia jego królestwo.
21.30 Losowanie LOTIO
23.05 Informacje i biznes
informacje
23.25 Prognoza
pogody
23.30 Polityczne graffiti
23.50 Aliy McBeal
-film prod. USA
0.45 Trancerzy
-film prod. USA

a

'

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Potęga miłości - telenowela
7.50 Hutch Miodowe serca
8.15 Filiputki - serial animowany dla dzieci 8.40 Kosmiczne wojny - serial dla
dzieci 9.05 Świat Bobby'ego
- serial dla dzieci 9.30 Dzika przyroda 10.25 Telesklep
11.25 Rozmowy w toku powt. 12.05 Miasteczko
12.45 Beverly Hills - serial
obyczajowy 13.35 Hutch
Miodowe Serca - serial dla
dzieci 14.00 Filiputki - serial
dla dzieci 14.20 Kosmiczne
wojny - serial dla dzieci
14.40 Świat Bobb'ego - serial animowany 15.05 Krok
za krokiem 15.30 Milionerzy
16.15 Virginia 17.10 Wybacz mi 18.15 Rozmowy w
toku 19.00 TVN Fakty 19.25
Kropka nad i 19.45 Sport
19.50 Pogoda 20.00 Superkino: Egzekutor - film sensacyjny 21 .50 Dreszcz film sensacyjny 23.45 Detektyw Hunter - serial sensacyjny 0.30 W blasku księ
życa - film obyczajowy 2.00
Big Brother Nocą

•

k0

6.25 Muzyczny VIP - maHeston, właściciel rancza w
gazyn muzyczny 7.OO A ku
Wyoming, z powodu swo1.15
ku 7 .30 Muzyczne listy 8.20
ich poglądów nie utrzymuje
Ogińskiego
Gęsia skórka 8.45 Super
kontaktów z synem. Heston
2.00 Zakończenie
Mario Brothers 9.15 Bobby
nie może mu wybaczyć, że
progamu
kontra wapniaki 9.45 Arna- - - - - - - - - - zonki - reality show 10.45
Gorączka w mieście 11.45
Na południe - serial sensacyjny 12.40 Przybysze ałeltłno!
6.00 Teledyski 7.15 Odjazserial 13.40 A ku ku - pro8.00
Zamach
film
wojenny
dowe kreskówki - seriale
gram rozrywkowy 14.10 Muprod.
polskiej, reż. Jerzy zyczny VIP 14.45 Muzyczanimowane dla dzieci 8.30
Rodzina Potwornickich 9.20 Passendońer, obsada : Ta- ne listy 15.45 Eek!stravaUkryta kamera 9.40 Tele- deusz Łomnicki , Roman ganza - serial animowany
shopping 10.15 Trzy razy Łosowski, Stanisław Mikulski 16 .15 Gęsia skórka 16.45
Zofia 11.00 Moje drugie ja 9.20 Dokument: Kino euro- Oh , Baby - serial komedio11.25 Perła - telenowela pejskie : Kon iec epoki 10.20 wy 17.15 Amazonki· reality
12.30 Teleshopping 13.35 Pokój z widokiem - film oby- show 17.45 Dziennik 18.00
Szczury nabrzeża - serial czajowy 12.15 Calamity Jane Program publicystyczny
policyjny 14.25 Gra w prze- - western 13.55 Trzy opo- 18.15 Różowa pantera - serial
boje - teleturniej 14.55 Trzy wieści · film nowelowy 15.40 animowany 18.30 Sabrina
razy Zofia · telenowela 15.45 Dokument: Stulecie czarne, nastoletnia czarownica - seOdjazdowe kreskówki 17 .OO go kina 16.35 Przymusowa rial 19.00 Na południe - seRodzina Potwomickich - serial ucieczka - film obyczajowy rial sensacyjny 20.00 Świat
komediowy 17.50 Ukryta 18.20 Alphaville, czyli dziw- według Kiepskich 20.30
kamera - program rozryw- na przygoda Lenniego Kau- Amazonki - reality show
kowy 18.15 Moje drugie ja sza . film science-fiction 21.30 Komisarz Rex 22.30
18.40 W akcji 19.05 Szczury 20.00 Wariatka z Chaillot - Szkoła przetrwania 23.30
nabrzeża 20.00 Pechowy lup
komedia prod . USA 22 .10 Amazonki - reality show 0,15
- film sensacyjny 21.45 Hiszpańska mucha - kome- Serial dokumentalny 1.15
Superspece · film akcji dia prod. hiszpańskiej 23.45 Sławne ulice 2.15 Spotkaj23.10 McCall - serial sen- W pogoni za Amy - kome- my się 2.45 Muzyczne listy
sacyjny O.OO Pechowy lup - diodramat 1.35 Mój mężczy · magazyn muzyczny 3.45
film sensacyjny 1.35 Super- zna - dramat prod. francu: Strefa P. - magazyn muspece - film akcji 2.55 Tele- skiej 3.1 O·Zakończenie pro- zyczny 4.20 Zakończenie
programu
gramu
shopping
'

20.00

19.00

18.30

18.00

17.00

16.00

-serial animowany
Remington Steele
-serial sensacyjny
Kobiety mojego życia
·serial obyczajowy
Cudowne lata
- serial obyczajowy
Alio, allo
-serial komediowy
Dotyk anioła
-serial obyczajowy
Zadra
·dramat obyczajowy

15.30 Casper I przyjaciele

- film prod. USA,
reż. Aaron Norris,
wyk. Chuck Norris,
Billy Drago i inni

21.00 Delta Force 2

·serial komediowy

20.30 Graczykowie

19.55
20.00

18.30
18.50
19.00

17.35

16.45

-serial sensacyjny
Jezioro marzeń
· serial prod. USA
Cud miłości
-serial obyczajowy
Informacje
Hoop Sport Magazyn
Dziki księżyc
- telenowela argentyńska
Amazonki

15.30 Informacje
15.55 MacGyver

i Wi6ŚCi

~

.

• Wybrała pani zawód aktorki. Dlaczego?
Po prostu zostałam namówiona do tego, żeby zdawać do szkoły teatralnej . Wszystko zaczęło sięjeszcze
w licewn. W ramach kółka teatralnego wystawiliśmy
fragmenty Fredry. Zwrócono wówczas na mnie uwagę,
dostałam parę miłych komplementów i rady, żebym
próbowała robić coś w tym kierunku. Szybko mi to
jednak minęło. Pomysł odżył w klasie maturalnej. Kilku moich znajomych zdawało do łódzkiej ,,Filmówki",
i ja też postanowiłam spróbować swoich sił. Szczęśli
wie zostałam przyjęta, a już po studiach przez dwa lata
pracowałam w teatrze w Radomiu. Stamtąd przeniosłam się do Warszawy.
• Wróćmy jeszcze na moment do serialu.
Zofia Stankiewicz, którą pani gra, nie ma
szczęścia w życiu prywatnym, nie może mieć
dzieci. Natomiast w rzeczywistości ma pani
córeczkę i męża reżysera Waldemara Dzikiego, który podobno programowo nie angażuje pani do swoich filmów?
Naprawdę? ... Muszę przyznać, że bardzo chciała
bym zagrać u niego, ale dotychczas nie miałam okazji.
Może w przyszłości? ... Obecnie mój mąż pracuje nad
produkcją„W pustyni i w puszczy", gdzie, niestety, nie
ma dla mnie żadnej roli. Ale kibicuję mu i przyglądam
się z boku jego działaniom. To też jest ekscytujące.
• Jak radzi sobie pani z typowymi obowiązkami żony i matki, takimi jak sprzątanie,
gotowanie czy zakupy?
Mam do pomocy ukochaną panią Tereskę, bez
której mój dom stanąłby chyba na głowie. Na szczę
ście, moja córeczka Ola, która ma dziesięć lat, jest
bardzo samodzielnym dzieckiem. Pilnie śledzi ,,Na dobre
i na złe" a zwłaszcza ,,moje" relacje z mężczyznami .
(PA!)
Rozmawiała: Anna Wiejowska

kogo~ reanimować.

• Wierzy pani w istnienie takich lekarzy,
jakich spotykamy w „Na dobre i na złe"? Sami
znakomici fachowcy, cudowni ludzie, dla których dobro pacjenta jest najważniejsze, a ła
pówki w ogóle nie wchodzą w grę?
To trzeba sobie jasno powiedzieć: nasz serial nie jest
odbiciem rzeczywistości. To raczej pewnego rodzaju
bajka. Przed emisją wiele osób spodziewało się, że pokażemy prawdziwy świat lekarski. Jednak nie takie
były intencje scenarzystów. A autentyczni lekarze
komentują, że ich praca to tak naprawdę papiery, papiery i jeszcze raz papiery.
• Czy prywatnie miała pani kiedykolwiek
coś wspólnego z medycyną? Słyszałam, że
pani mama z zawodu była farmaceutką?
To prawda. Moja mama, obecnie już emerytka,
była fannaceutką starej daty. Sama też umie leczyć,
posiada wiedzę w tym kierunku, ale bardziej ludową niż
książkową, Do dziś zresztą chętnie pomaga ludziom niekoniecznie fannakolqgią, raczej ziołami. I to był
mój jedyny prywatny kontakt z medycyną. Nigdy nie
chciałam zostać lekarzem. Po pierwsze, nie przebrnę
łabym chemii na egz.aminach wstępnych. A po drugie,
bałabym się tej ogromnej odpowiedzialności,jaka wią
że się z tym zawodem.
• Praca w serialu lekarskim na pewno
sprzyja edukacji medycznej ...
Nie da się ukryć, że tak. Dzięki temu serialowi mam
szansę nauczyć się wielu przydatnych rzeczy. Na planie na stałe korzystamy z pomocy konsultantów medycznych. Ostatnio stwierdziłam, że powinnam bardziej się przyłożyć. Sama prowadzę samochód i czasem - odpukać - jestem świadkiem wypadku. Nigdy
wcześniej nie przyszło mi do głowy, że mogłabym

WSZPITALU JAK„.
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zmniejszyłem

7.00 Wszystko o działce
i ogrodzie
7.25 Agrollnla
8.00 Dogóry
nogami
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Wakacje z Ziarnem
9.10 Zwierzęta świata:
Szakal
9.40 Walt Disney
przedstawia:
Sabrina
· seńal anim. prod. USA
10.05 Walt Disney
przedstawia:
Kochanie
dzieciaki
·seńalprod. USA

10.50 Słodkie
zmartwienia

·serial prod. USA
11.35 Wyprzedzićchorobę
12.20 Z kamerą
wśród zwierząt
12.40 Dni koni arabskich
·Janów Podlaski 2001
13.00 Wiadomości
13.15 Życie ptaków
•serial dok. prod. angielslóej
14.00 Na Lubomierz
nie ma mocnych
14.15 Dni koni arabskich
·Janów Podlaski 2001

8
-magazyn

7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem
cla~

8.00 Program lokalny
9.00 Album Kazimierski
10.00 Projekt X
-cykl reportaży

Boguslawa Urdy
ospor1ach ekstremalnych
10.25 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w lekkiej atletyce
10.50 Wszystko o rasach:
Dalmatyńczyk

·serial prod. angielskiej
~

11.30 Ulica Sezamkowa
·program dla dzieci
12.00 Mój przyjaciel słoń
·film fab. prod. USA,
reż. Dharan Mandravar,
wyk. Jacob Paul Guzman,
Gazail<hoo
Akcja toczy się w 1924 roku.
Charles miew Indiach.
są wlaścicie-

rodziną

Dziewięcioletni

szka z

l Jego rodzice

14.30

16.05

16.30
17.00
17.20
18.00
19.00
19.30
19.52
20.05
Szczegóły mają omówić

des, nisko oprocentowana
pożyczka na dom. Praco·
dawcy są wyjątkowo życzli
wie nastawieni do młodych
pracowników, w firmie panuje niemal rodzinna atmos·
tera.
23.35 Więzień· film fab.
prod. hongkongsklej
Na prośbę starego znajo·
mego świeżo upieczony absolwent akademii policyjnej,
Amfy, podejmuje się dochodzenia w pewnej sprawie.

11sierpnia2001 r.
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ZAPRASZA

ŁOWl.,CZ

TELEWIZJA

6

WOT
TV Łódź
7.00 Waldo wspaniały • se- 7.00 Waldo wspaniały • film
rial animowany dla dzieci animowany dla dzieci prod.
7.30 Tommy i· Oscar· se· USA 7.30 Tommy i Oscar·
rial animowany dla dzieci film animowany dla dzieci
8.00 Telewizyjny numer war8.1 O Muzyczne mieszadło •
szawski 8.0S Telewizyjny
powtórzenie 8.50 Kompozy·
Kurier Mazowiecki 8.20 Podtorzy 9.00 Czterej pancerni
róże z WOT - magazyn tui pies • serial fabularny pro- rystyczny 8.40 Powiaty 9.00
dukcji polskiej 1O.OO Dodek Czterej pancerni i pies • sena froncie 11.30 Serial do· rial fabularny 10.00 Dodek na
kumentalny 12.30 Skarbiec froncie 11.30 Policjanci bez
• magazyn kulturalny 12.5S granic • film dokumentalny
Mityczne stwory, część li • 12.30 Skarbiec • magazyn
serial dokumentalny 13.20 kulturalny 12.55 Mityczne
Zaproszenie • prezentacja siwo!)' - serial dok. 13.20 Za·
ciekawych zakątków nasze- proszenie 13.40 Nieujarz·
go kraju 13.40 Nieujarzmio- miona Amazonia ·serial dok.
Meg, duża Meg
na Amazonia - serial doku· 14.3S Mała
• serial familijny 14.55 Tamenałny 14.30 Mała Meg,
jemnica Sagali • serial fa·
duża Meg 14.SS Tajemnica
bularny 15.25 Koncert 3 W
Sagali 1S.25 Koncert 3 W 3 16.10 Ogólnopolski prze3 16.10 Teleturniej ·Wieża gląd przyśpiewek ludowych
11i.3S Szczęśliwej podróży 16.35 Szczęśliwej podróży
17.00 Mój świat 17.30 Wę 17.OO Z archiwum Kuriera
drując po mapie 17 .45 Ka17.10 Złota płyta Mafii
tolicki tygodnik informacyj- 18.00 Telewizyjny Kurier
ny 18.00 Łódzkie Wiader Warszawski i Pogoda 18.20
Są takie miejsca 18.40 20
mości Dnia 18.30 Magazyn
kulturalny 19.00 Teatr w TVP lat później 19.00 Tajemni·
czy ogl'6d 20.10 Dni TISCh·
3 regionalnej 20.3S Teleku·
nerowskie 20.40 Telekurier
rier Bis 21.00 Kawiarenka
BIS 21.00 Wojenne dni
Trójki 22.00 Kino mocne: Warszawy 21.30 WiadomoPożegnanie z królem - dramat
ści kuriera 21.40 Wojenne
wojenny 23.3S Aida • opera dni Warsu:wy 22.00 Pożegna
wczterech aktach 1.S5 Pro- nie z królem • film fab. 23.55
Aida O.SS Zakończenie
gram na jutro

„ Zaginiona pozytywka " -film fab. prod. kanadyjsko-węgierskiej - reż.
Kennedy, wyk. Mel Harris, Rob Stewart, Francis Hyland i inni.
Emisja: sobota, li sierpnia, TVP 1, godz. 14.30.

Michał

=

kończenie

9.00 Turbo 9.25 Shark Gordon 9.55 Naukowe opowieści 10.50 Święto smakoszy
· Droga 66 11.15 Łodzie
marzeń 11.45 Krajobrazy
Europy: Stepy • ·d awniej i
dziś 12.40 Kleopatra prawdziwa 13.30 Wielka rzecz:
Ziemia 14.25 Nasze ciało
2.45 Zakończenie
15.15 Klub Fintess 16.1 O
Zaginione skarby starożyt
ności: Chiny 17 .05 Narzę
dzia wojny: Partyzanci 18.00
Pola bitew: Leningrad 19.00
15.00 Złotopolscy
Wielka wojna: Upadek 20.00
15.30 Śpiewające
Trzy wąwozy 21.00 Super
Fortepiany
konstrukcje 22.00 Wielkie
• teleturniej muzyczny
ucieczki: Zwycięstwo nad
1625 Studio sport:
Mistrzostwa świata
Tyranią 23.00 Detektywi są
w lekkiej atletyce
dowi: Seryjni mordercy O.OO
16.40 Na dobre I na złe
Akta FBI: Szalony dom 1.00
-serial TVP
Medycyna sądowa : O włos
17.35 Studio sport:
od wolności 2.00 UrazówMistrzostwa świata
ka: Życie i śmierć w izbie
w lekkiej atletyce
przyjęć 3.00 Zakończenie
18.00 Program lokalny
programu
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
...••.ot--..
18.50 Dwójkomanla
l/DJT$P11P
1"„„ .......
18.55 Studio sport:
8.30 Lekka atletyka: MistrzoMistrzostwa świata
wlekkiej atletyce
stwa świata 12.30 Jeżdziec
20.00 VII Festiwal
two: Zawody pucharu naroKultury Kresowej
dów w Dublinie 13.30 Narty
21.50 Słowo na niedzielę
. wodne: Zawody w Lacanau
22.00 Panorama
14.00 Skoki narciarskie: Let22.20 Sport· telegram
nia seria Grand Prix 16.00
22.ZT Prognoza pogody
Kolarstwo: Puchar świata
22.35 Pustynny jastrząb
17.00 Lekka atletyka: Pro·film fab. prod. USA,
gram przedstawiający naj·
reż. Isaac Fiorentina,
ważniejsze wydarzenia ubie·
wyk. John Hymes Newton,
glej nocy. Ponadto pełne
-'xie Aronson,
zestawienia wyników, anali·
Sam de Francisco
zy i wywiady. 22.15 Wiado·
O.OO Studio sport:
mości 22.30 Lekka atletyMistrzostwa
ka: Mistrzostwa świata, najświata
ważniejsze wydarzenia ostatw lekkiej aUetyce
niej nocy + wywiady 2.30 Za2.40 Zakończenie
progamu
program'\

·film fab. prod: USA

następnego dnia. Niestety, kiedy agent Andy opuszcza
dom gospodarza, dochodzi
do dramatycznych wydarzeń.
NieZnany sprawca strzela do
profesora raniąc go śmier
telnie.
1.10 Sól ziemi

Zaginiona pozytywka
-film fab.
prod. ka'ladyjsko
• węgiersklej
Studio sport:
Mlstnostwa świata
w lekkiej aUetyce
Dni koni arabskich
·Janów Podlaski
Teleexpress
WakacjezKlossem
Wojna domowa
·serial prod. polskiej
Wieczorynka

niż życie

Sport +Pogoda
Stawka większa

• seńal prod. TVP
21.00 Flnna ·film fab.
prod.USA
Akcja .Firmy" została osa·
dzona w realiach lat 80. w
Ameryce, w gorącym okra·
sie prezydentury Ronalda
Reagana. Pochodzący z ubogiej rodziny ambitny Mltch
McDeere (Tom Cruise) jest
świeżo upieczonym absolwentem prawa na Harvardzie. Otrżymuje propozycję
posady w małej firmie w Memphis na wspaniałych warunkach • wysoka pensja, luksusowy sportowy merce-

•

zaprzyjeżnia się

••

lami wielkiej plantacji her·
baty u podnóży gór Za·
chodnich Indii. Chłopiec
jest jedynakiem. Nudzi się,
a na dodatek mama wciąż
ma do niego pretensje, że
tutaj nie ma szans na·
uczyć się manier prawdzi·
wego dżentelmena. Charles uwielbia plantację. Po·
doba mu się w Indiach, lubi
bawić się z tubylcami, obser·
wować przyrodę. Pewnego
dnia nad rzeką odkrywa
miejsce, gdzie słonie przy·
chodzą do wodopoju. Jest
wśród nich także wielka
ze słoniątkiem.
ze
Charles

słonica

••

:to<;,<·"' ... -~,~
.„.

słonikiem.

'

~p

~ -- ··-i~

[li
14.00

14.30 Fariilllada
-teleturniej

•serial komeciOltłj

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Power Rangers
•serial arimowany
7Z Polityczne
graffiti
7.40 MacGyver
• serial przygodowy
8.30 Jezloro marzeń
·film prod. USA
9.20 13 posterunek
• serial kornedowy
9.55 Dhanna IGreg

Zerwane więzi

10.20 Czµłość I kłamstwa
• serial obycz.yjf1N'/
10.50 Dziki księżyc
·serial obyczJipNy
11.40 Cud miłości
• telenowela
12.35 Po prostu miłość
·film prod. braZyliJskiej
13.35

r.u~j

I®

7.00
8.00
8.30
9.30
10.30
11.15

12.05
13.00
14.00

21.00 Cyborg

14.30 lWój lekarz
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 Pokemon
15.30 lnfonnacje
15.55 MacGyver
·film prod. USA
16.45 Jezloro marzeń
• filrn prod. USA
17.35 Cud miłości
·serialoby<::eyj<;JNy
18.30 lnfonnacje
+Publicystyka
18.50 Hoop
Sport Magazyn
19.00 Dziki księżyc
·film prod. argentyńskiej
19.55 Amazonki
20.00 Czułość i kłamstwa
• polski seńal obyczajowy
20.35 Graczykowie

prawa

Ofłata w pułapce

po wojnie atomowej, gnębionego zarazą. W ocalałym laboratorium uczeni są bliscy
odkrycia leku, który zbawi
ludzkość. Jak zapobiec przejęcia go przez zbrodniarzy.
21.30 Losowanie LOTIO
22.40 lnfonnacje
I biznes
lnfonnacje
23.00 Prognoza
pogody
23.05 Polityczne graffiti
23.20 Przyjaciele
·film prod. USA

23.50

22.00 Wydarzenia,
sport,
pogoda

·film prod. USA
1.30 Muzyka
na bis
· program muzyczny
5.00 Pożegnanie
z widzami

22.30

świata

Dzielna mysz
-serial arimowany
Casper Iprzyjaciele

Whata 9.30 Wariatka z
Chaillot · komedia prod.
USA 11.40 Pokój z widokiem · film obyczajowy
13.35 Płetwonurkowie • film
wojenny 15.1 O Dokument:
Kino europejskie: Koniec
epoki 16.10 Przymusowa
ucieczka - film obyczajowy
17.55 Zatoka aniołów · melodramat prod. USA 20.00
Klasyczne Ale! Historia
Helen Morgan - film obyczajowy 21 .55 Złodzieje ·
dramat prod. francuskiej
23.50 Mój mężczyzna · dramat prod. francuskiej. reż.
Bertrand Blier, obsada: Anouk
Grinberg, G,rard Lanvin
1.25 Zakończf ie programu

krótkometrażowy: Świnka

Stanisław

8.00 Zamach - film wojenny, reż . Jerzy Passendorfer, obsada: Tadeusz Łom
nicki, Roman Kłosowski,
Mikulski 9.15 Film

.... kinol

kC!l

2.00 Zakończenie
programu

Ogińskiego

Straż przybrzeżna

•serial ęrimowany

Gumltycy

zakochanych
-telenowela
Oto moje życie
·fiimobyr:mjowy

Ulica

Remington Steele:
·serial sensacyjny
Kobiety
mojego życia
• seńal obyr:mjawy
Cudowne lata
• serial obyczajowy
Allo, Alfo
• serial komediowy

·serial sensacyjny
23.15 Allo, Allo
. seńal komediowy
23.45 Oto moje życie
• film obyr:mjowy
prod.USA,
reż. Nora Ephom,
wyk. Julie Kavner,
Saman1ha Mathis,
GabyHoffman
1.15 Humory
Waldemara

·film prod. USA
· Apokaliptyczna wizja

. , 15.00
Telesklep
Dzielna Mysz
15.30
•serial animowany
i
Covington Cross
16.00
·serial kostiumowy
Dotyk anioła
17.00
• serial obyczajowf
Humory Waldemara
Ogińskiego· talk show
18.00
Arsene Lupin:
Brakujące ogniwo
18.30
·serial sensacyjny
Remington Steele
19.00
·serial sensacyjny
Telesklep
Kobiety
20.00
mojego życia:
Dysharmonia
21.50
• serial obyr:mjrlwy

I

I

i

1

7.40 W rajskim ogrodzie 8.00 6.00 Teledyski 7.15 OdjazKlan 8.30 Wiadomości 8.40 dowe kreskówki 9.40 TeleshoPrzygody Bolka i Lolka 8.50
ping 10.15 Trzy razy Zofia Dzieci dzieciom 9.05 Mape·
telenowela 11.00 Moje druciątka 9.30 Nad Niemnem
gie ja · serial dla młodzieży
11.00 Egzotyczne Lato z ter11.25 Perta· telenowela 12.30
cetem 12.00Wiadomości12.10 Teleshopping 13.30 SzczuEurofolk 12.35 Świat dziec- ry nabrzeża • serial policyjny
kiem podszyty 13.10Klan13.35 14.20 Gra w przeboje 14.50
Sopot z pociemniałego złota I Trzy razy Zofia • telenowela
14.10 Ach jak przyjemnie ' 15.4S Odjazdowe kreskówki
14.30 Dom Polski 15.00 W1a- • seriale anim. 17.00 Rodzidomości 1S.05 Z archiwum
i pamięci 16.00 Panorama na Potwornickich · serial
16.10 Dzieci dzieciom 16.30 komediowy 17.50 Ukryta kaKundle i reszta 17.00 Tele· mera • program rozrywkowy
express 17.15 Nagroda literac- 1 18.15 Moje drugie ja · serial
ka 17.20 Gość Jedynki 17.30 , dla młodzieży 18.40 W akcji
Polskie podium 18.20 Teieza- 1 • magazyn sensacji 19.05
kupy 18.3S Klan 19.00 za- Szczury nabrzeża • serial
klinacz skal 19.1S Dobranoc· policyjny 20.00 Luz na kół·
ka 19.30 Wiadomości 20.00 Głos kach • komedia sensacyjna
z tamtego świata 21.50 Grand 21.4S Mali wojownicy Ninja .
PrixJazz22.30Panorama22.50 film akcji prod. USA 23.15
Sport-telegram 23.00 Ze sztu- McCall - serial sensacyjny
O.OS Luz na kółkach . komeką na ty 23.45 Przeboje kia·
syków 0.30 Monitor wiado- dia 1.35 Mali wojownicy • film
akcji 2.55 Teleshopping
1.00 Powtórki
mości

,

i

Wi€.ŚC i z Glow~a i Strykowa

Porady Prawne

WCZESNIEJSZA
EMERYTURA

szę

Edward James Olmos, Jon
Seda, Constance Marie,
Jacob Vargas. Prawdziwa
historia pięknej, młodej i
zdrowej piosenkarki, która
zaczynając od niczego
wspięła się na sam szczyt
popularności i jednego dnia
straciła wszystko. 22.30
TVN Fakty 22.40 Renegat
23.30 Fakty, ludzie, pienią
dze O.OO Detektyw Hunter
. serial sensacyjny, prod.
US~ 0.45 Sprawa dla Jacka · serial sensacyjny 1.30
Tajne służby · serial prod.
USA 2.15 Big Brother Nocą
. program rozrywkowy

Podstawa prawna: art.29
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych z 17 grudnia
1998 - Dz. U. nr 162, poz. 1118

orzecznik ZUS.

zdolności

cy. Nic wystarczy więc, że przestanie prowadzić działalność gospodarczą 1 zatrudni się na podstawie umowy o pracę. Pozostanie
jeszcze do spełnienia wymóg dotyczący uznania go za całkowicie
niezdolnego do pracy. A o tej niemoże orzec lekarz

z tej działalności zrezygnować?

prowadzę działalność gospodarczą?

Przepracowałem 40 lat, w tym 15 lat w warunkach szkodliwych. W 2001 r. ukończę 60 lat. Czy
mogę skorzystać z wcześniejszej emerytury, skoCzy mu-

ro

Na wcześniejszą emeryturę, po
ukończeniu 60 lat (mężczyźni),
mogą przejść osoby, które mają co
najmniej 25 letni okres składkowy
i nieskładkowy, zostali uznani za
całkowicie niezdolnych do pracy i
są pracownikami.
Wszystkie te wymogi powinny
być spełnione łącznie. Czytelnik
osiągnął jedynie wiek i wymagany
okres składkowy oraz nieskładko
wy. Natomiast nie spełnia dwóch
pozostałych wymogów: nie jest
pracownikiem i nie został uznany
za całkowicie niezdolnego do pra-

toku 12.05 Miasteczko · serial obyczajowy 12.45 Agent
13.35 Co za tydzień - magazyn 14.00 Filiputki · serial dla dzieci 14.20 Kosmiczne wojny • serial dla
dzieci 14.40 świat Bobby'ego. serial animowany
dla dzieci 15.05 Miss Polonia
2001 . eliminacje 15.30 Mi·
lionerzy 16.15 Virginia - teienowela 17.10 Wybacz mi
18.15 Rozmowy w toku. talk
show 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Selena • film obyczajowy
prod. USA. reż . Georgy
Nava, wyk. Jennifer Lopez,

animowany 18.30 Sabrina
nastoletnia czarownica •
serial komediowy 20.00
Świat według Kiepskich •
serial komediowy 20.30 Amazonki - reality show 21.30
Uciekające serce - dramat
prod. USA, reż. James
Frawley, wyk. Jill Eikenber·
ry, Michael Tucker, Ray
Wise i inni 0.15 Człowiek
zwany Noon 1.15 Spotkajmy się p5 Muzyczne listy magazyn muzyczny 2.35
Strefa P • magazyn muzyczny 3.1 O Zakończenie

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Pra·
wo do miłości · telenowela
6.45 Telesklep 7.00 Potęga
miłości · telenowela 7.50
Hutch Miodowe Serce · serial animowany dla dzieci
8.15 Filiputki ·serial ani·
mowany dla dzieci 8.40 Kosmiczne wojny · serial animowany dla dzieci 9.05 świat
Bobby'ego · serial dla dzieci 9.30 Dzika przygoda· serial dokumentalny 10.25 Telesklep 11.25 Rozmowy w

bysze - serial fantastyczny 13.40 V Max · magazyn
motoryzacyjny 14.1 O Strefa P · magazyn muzyczny
14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 15.45
Eekstravaganza · serial apimowany prod. USA 16.15
Gąsia skórka · serial animowany 16.45 Oh, Baby ·
serial komediowy prod.
USA 17.15 Amazonki - reality show 17.45 Dziennik
18.00 Europejski Ring • program publicystyczny 18.15
Rfowa Pantera . serial

a

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 Przy-

„

-serial prod. TVP
10.45 Ziemia ·ostatnie
starcie· seńal prod. USA
11.30 30 toni· lista, lista
12.00 Ich pięcioro
• seńal prod. USA
Sarah próbuje ożywić zwią·
zek z Baileyem, stosując
rozmaite kobiece sztuczki.
Charlie zostaje zaproszony
na ślub. W związek małżeń
ski wstępuje Joe. Uroczystość przypada dokładnie w
rocznicę planowanego wesela Charliego. Ale jego ślub
wówczas się nie odbył. Gra·
ce obiecuje towarzyszyć Charlie mu.
12.40 Arka Noego
13.10 Kabaret na festiwalu
14.10 Miami Sands
·serial prod. USA
Laura wraca z kongresu
medycznego. Dopiero teraz
dowiaduje się, że Steven
zdobył czasowe prawo do
opieki nad Kimberly. Postanawia walczyć o córkę. Sandra zaczyna rodzić. Stan
dziecka jest krytyczny. Mi·
chael ma wyrzuty sumienia,

Połanieckich

7.20 Studio urody
7.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica Sezamkowa
9.00 Rodzina

TVP8

Ja'lMooczka

Anna Kazimien:zak,

wyk. Leszek Teleszyński,

reż. Paweł Karpiński,

9.50 Frasler
·serial prod. USA
10.15 Raj
10.50 Bob Norrison
·serial prod. USA
11.15 Wszystko
o działce I ogrodzie
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Sopot 2000
·Gwiazda: Urszula
12.30 Wokóltoru
· magazyn żużlowy
1l00 Kino letnie:
Czarodziej zHarlemu
-komedia prod. polskiej,

Włóczykija

·serial animowany
7.55 Król zwierząt
-teleturniej
dla najmłodszych
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Szkoła na fali
·serial prod. USA
9.15 Przewodnik

715 Noddy

7.00 Plebania
-serial TVP

IIIVfPD __ .

'

że zostawił Sandrę w takiej
chwili. Mercedes idzie na
kolację w towarzystwie Roberto.
15.00 Kolumbowie
-serial TVP
1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie. Na barykadach stolicy .Jerzy•, .Kolumb", .Zygmunt' i tysiące ich rówieśników toczą nierówny bój z
silami nieprzyjaciela. Po początkowych sukcesach powstańców, hitlerowcy otrzą
sają się z zaskoczenia i sprowadzają posiłki. Ich miaż
dżąca kontrofensywa zmusza Polaków do odwrotu.
Wśród powstańców są liczni polegli. Jedną z ofiar jest
,Malutki".
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
-lelenowela TVP
17.05 Europejczycy
17.30 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Va banque
· teleturniej
1915 Złotopolscy
-telenowela TVP
19.55 Śpiewające
fortepiany
20.05 Zmiennicy· serial TVP
Podczas pogoni za ękspre·

14.30 Klan
·telenowela TVP
15.00 Wiadomości
15.10 Klan
-lelenowela TVP
16.00 Rynek
16.20 Euroexpress
16.30 Moda
na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Zdarzyło
się jutro
·serial prod. USA
Dzięki informacjom ze .swojej" gazety Gary Hobson
dowiaduje się o kolejnej tragedii. Ratuje przed brutalnym napadem znajomego
Chińczyka. Pomaga również
chińskiej artystyce, która
ma paść ofiarą rabunku.
Tym samym ściąga na
siebie zemstę chińskiego
gangu. Wkrótce okazuje
się, że sprawa ma związek z
kradzieżą bezcennego dzieła sztuki z muzeum w Szanghaju.
1815 Studio sport:
MŚ w lekkiej atletyce
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości

Poniedziałek

Wiadomości

Sportowy flesz
Operacja
;,Halka"
·komedia prod. USA

Wieczór
z Jagielskim
Pieronie czy
cl nie żal

1.00 Zakończenie

O.OS

2315

~

21.55 Dwójkomanla
22.00 Panorama
22.20 Sport
·telegram
'l2.Zl Pogoda
22.35 Świat bez fikcji
• film dokumentalny

kę.

sem Krashan wyciąga broń.
Korzystając z jego nieuwa·
gi Jacek ucieka. Krashan i
Kuśmider jadą dalej, ale
wkrótce zostają ujęci przez
milicję. Nie wiadomo jednak, co zrobili z pieniędzmi.
Taksówką jeździ teraz Kasia.
Wiezie panią Koniuszkową,
a później zapomina zabrać
z wozu swój prawdziwy dowód. Jacek znajduje w skry!·
ce dokumenty I odwozi do
jej domu. Zostaje przyjęty
przez rodziców dziewczyny
jako kandydat na męża i
umawia się z Kasią na rand·

1.35 Zakończenie
programu

2315
23.35

że

Brunner boi się Edyty.
21.15 Teatr TV: Od czasu
do czasu
22.55 Monitor

faszystką. Spost~ega też,

·serial TVP
Do miasteczka, w którym
stacjonują Kloss i Brunner,
przyjeżdża dawna miłość
prawdziwego Hansa Klossa,
niemieckiego agenta schwy·
lanego przez Rosjan. Edyta Lausch została zmobiłi·
zowana, będzie pracować
na kolei. Do spotkania dwojga niegdyś w sobie zakochanych dochodzi w wieczór
sylwestrowy 1944/45 roku.
Edyta zauważa. że Hans
mocno się zmienił, ale
odżywa w niej dawne uczu·
cie. Kloss widzi, że ma do
czynienia ze zdeklarowaną

niż życie

19.57 Sport
+Pogoda
20.10 Stawkawlększa

10

=

gramu~

7.00

Łódź

WOT

I '

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

Mały miś

7.30 Zdumie- 7.00 Mały Miś 7.30 Zduwający świat zwierząt • serial miewający świat zwierząt
Potop
ludzkości:
Mity
9.00
dla młodych widzów 8.00 8.00 20 lat później 8.20 Bi9.55 Przetrwanie: Tornado
twa warszawska 1920 - seŁódź: 3 proponuje 8.1 O Ssa10.50 Wyścig pełen przyki, ptaki i inne zwierzaki 8.30 rial dokumentalny 8.30 Za
gód: Nowa Zelandia 11.45
Za wszelką cenę • serial fa· wszelką cenę 9.30 FragleŁowca krokodyli: Bandycki
si 10.00 W labiryncie 10.30
bulamy 9.30 Fraglesi 10.00
interioru 12.40 Skrajności
Spotkania z taaaką rybą
W labiryncie • serial fabular·
Hawajów 13.30 Surfng 14.25
10.45 Dom muratora 11.15
ny prod. polskiej 10.30 Spotka·
Saga Jacksonów 12.00 Za·
skrajności
Australijskie
nia z taaaką rybą • poradnik
proszenie 12.20 Życiorysy
15.15 Wysypisko: Rakiety
wędkarski 10.45 Dom Muraz refrenem 12.45 ZUS ra16.10 Łodzie marzeń 16.35
tora 11.15 Saga Jacksonów dzi 13.00 Wielkie jeziora 13.30
Zielona wioska 17.05 Węd
- serial fab. 12.00 Zaproszenie Psychiatria bez lęku 14.00 Takarskie przygody Rexa
- prezentacja ciekawych za- jemnicza kobieta 15.30
Hunta 17.30 Podróżnicy w
kątków naszego kraju 12.20 Wiadomości kuriera 15.35
czasie: Tajemnica El Taµn Życiorysy z refrenem 12.45
Rozmowa dnia 15.50 Wo·
18.00 Jurassica: Początek ZUS radzi 13.00 Wielkie je·
jenny dni Warszawy 16.00
19.00 Kuzyni 20.00 Turbo ziora 13.30 Psychiatria bez Powiaty 16.20 Mój pies i
20.30 Shark Grodon: Żarła lęku i wstydu 14:00 Tajemni- inne zwierzęki 16.25 Znale·
cze tygrysie z Hawajów cza kobieta 15.35 Program zione zwierzęta 16.30 Lassie
21.00 Samotna planeta: In· dnia 15.40 Depozyt wiary 16.10 • serial fabularny prod. ka·
die Zachodnie 22.00 Zagi- Piastowskie ścieżki 16.30 nadyjsklej 17.00 Kocie przynina mumia 23.00 Wszyt- Lessie 17.00 Kocie przygo- gody 17.15 Gość WOT
ko o „. mumie O.OO Wielkie dy· serial animowany 17.15 17.2,5 Komunikaty i ogło
bitwy: Bitwa pod Waterloo Reportaż 17.30 Telewizyjne szenia 17 .30 Telewizyjny
0.30 Wojenne miesiące podróże 1,8.00 ŁWD 18.20 Kurier Warszawski 17.45
1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Magazyn sportowy 18.45 En- Bitwa warszawska 1920
18.00 Kurier 18.20 BeneWalka o przestworza: Nie- cyklopedia sportu 19.00 Kino
fis Szymona Szurmieja
przydatny dla celów wojsko- wieczorne 20.30 Telekurier
19.00 Złodziej samochodów
wych 3.00 Zakończenie pro-, 21.00 Zupełnie niewiarygod· - film fabularny 20.30 Telegram u
ne 21.30 ŁWD 22.00 To jest kurier 21.00 Zupełnie nietemat 22.15 Rozmowa dnia wiarygodne 21.30 Kurier 21.45
:tit„„ .....
22.30 Odkryj nowy świat - Lalo z reportażem 22.00 To
ll!GlJPPlltrT
..........,..*
program poświęcony orga- jest temat 22.15 Rozmo·
8.30 Lekka atletyka 1O.OO nizacjom pozarządowym 23.00 wa dnia 22.30 Odkryj nowy
Jazz nocą 23.50 Program na świat 23.00 Jaz.z nocą 23.50
Wyścigi serii cart 11.00
Zakończenie programu
·sporty ekstremalne 11.30 jutro
Narty wodne 12.00 Lekka
atletyka 12.30 Tenis 13.30
Kolarstwo 14.30 Sporty
ekstremalne 15.30 Lekka
atletyka 17.30 Piłka nożna
18.30 Magazyn Watts 19.00
Tenis 22.00 Skoki narciarskie 23.00 Wiadomości 23.15
Skoki narciarskie 0.45 Ma·
gazyn Watts 1.15 Wiadomości 1.]0 Zakończenie pro-

TV

Teatr Telewizji - „ Od czasu do czasu" - reż. Juliusz Machulski, wyk.
Edyta Jungowska, Jan Englert (na zdjęciu), Krystyna Janda i inni. Emisja: poniedziałek, 13 sierpnia, TVP 1, godz. 21.15.

13 sierpnia 2001 r.

7.00 Echa 7.30 Polonica 8.30
Wiadomości 8.45 Wakacje
z Ziarnem 9.10 Dziecięce
festiwale 9.35 Mapeciątka
10.00Klan11.15 Mini wykłady
o maxi sprawach 11.25 Panienka z okienka 12.35 Ginący Rycerz Kniei 13.10
Skarbiec 13.40 Podró~e ku~
linarne 14.05 Siedem zyczen
15.1 O Malbork 15.35 Polska
w ogniu 16.00 Tam gdzie jesteśmy 16.30 Ich pierwsze
milości 17.00Teleexpress 17.20
Wyścig kolarski Dookoła Mazowsza 17.50 Światowy SejmIk Działaczy Polonijnych
18.00 Zaproszenie 18.15
Zmiennicy 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00
VII Festiwal Kultury Kresowej 21.55 Na wielkiej scenie 22.30 Panorama 22.20
Sport-telegram 23.00 Nie
tylko dla melomanów 23.40
Emigrantki O.OO Zaproszenie 1.15 Powtóri<i pl°9ramów

niepowtarzalny
·film dokumentalny

artysta

•serial dokumentalny
12.30 Buster Keaton,

wspaniały świat

11.15 Gumltycy
11.30 Dziwny,

Ogińskiego

7.00 Telesklep
8.00 Powrót
Dogtanlana
-serial animowany
9.00 Cudowne lata
·serial obyczajowy
9.30 Dotyk anioła
·serial obyr::i.ajowy
10.30 Humory
Waldemara

~
if.W.

9.00 Tajemniczy rycelZ8
-serial fantastyczny
9.30 Power Rangers
-seńal dla młodzieży
9.55 Disco Polo Live
11.00 Słowo honoru
• film prod. USA
12.45 Jim Ringo
• film prod. USA
14.20 Piąty wymiar
. serial S·f prod. USA
15.15 Reportaż
15.30 Informacje

-serial animowany

6.00 Disco Relax
7.00 Macie co chcecie
7.30 W drodze
· magazyn redakcji
programoo katolickich
8.00 Tom I Jerry
·serial animowany
8.30 Faceclwczeml

fJWJ©~~'ii
:o..

7

Dooald sureriard,
Jof'rlAmos

21.00 13 posterunek
-polski serial komediowy
21.30 Losowanie LOlTO
21AO Osadzony
·film prod. USA
reż. John Flynn,
wyk. Sylwester Stallone,

·reportaż

Opowieści

zklypty
·film prod. USA

Straż przybrzeżna

·serial sensacyjny
23.15 Mały szczęściarz
• film obyczajowy
prod. niemiecko· włoskiej
1.00 Stiaż przybrzeżna
-serial sensacyjny
prod. niemieckiej
2.00 Humory
Waldemara

22.30

rym popadł w dlugi. Początkawo Fran i Joe są sobą
oczarowani i wydaje się, że.„
22.00 Wydarzenia,
Sport,
Pogoda

0.05 Pla'jbay
1.45 Jim Ringo
-film prod. USA
Starzejący się rewolwerowiec
Jimmie przybywa do mia•
steczka, by poznać nigdy nie
widzianego syna. Marzenia
o cichym rodzinnym życiu na
farmie burzy trzech bandytów.
3.15 Muzyka
na bis
4.50 Pożegnanie
z widzami

23.35

Niewinnie skazany trafia do
na sześć
miesięcy przed końcem wyroku strażnik sadysta zamyka go w piekle, gdzie rządzi
bezwzględny morderca.
ciężkiego więzienia,

z

roa:r

J

k

Głowna i Strykowa

li

•

Ponure przepowiednie, ostrzegające
przed ekscesami lekarzy, którym postęp
medycyny pozwala na zabawę w Pana
Boga, zaczynają się stawać rzeczywistością. Najnowszego dowodu dostarczyli
specjaliści od zapłodnienia pozaustrojowego ze Stanów Zjednoczonych.
Według ich oficjalnych zapewn_ień,
padli ofiarą oszustwa Trudno jednak dawać temu wiarę, gdy spojrzy się na pacjentkę. Jest nią 62- letnia, a więc dość
leciwa jak na przyszłą matkę, dama. W
swojej ojczystej Francji nie mogła speł
nić spóźnionej zachcianki zostania matką. Tamtejsze prawo zabrania bowiem
sztucznego zapładniania kobiet, które
przekroczyły granicę wieku pokwitania.
Starsza kobieta, ciesząca sięjuż od kilku
lat emeryturą, wyjechała więc do Stanów
Zjednoczonych, gdzie prawo jest bardziej
liberalne. I tam poddała się zabiegowi pozwalającemu na urodzenie dziecka
Przez kilka tygodni Francuzi ekscytowali się losem najstarszej matki w kraju. Madame Jeanine stała się ulubioną
bohaterką prasy bulwarowej. Z czasem
zaczęły sięjednak pojawiać informacje,
które zepsuły jej wizerunek. Okazało się
bowiem, że poród nie nastąpił po klasycznym zapłodnieniu in vitro, lecz po
wsi.czepieniu do macicy już zapłodnio
nej komórki. Mimo że madame osobi-

22.45 Drogówka · magazyn
policyjny o charakterze do:
kumentalnym rejestrujący codzienność policjantów pra-cują cych w drogówce 23.15
Bezlistony • film akcji prod.
USA 1.05 Pogotowie górskie
· serial akcji, reż. Ron Booth, wyk. James Bralin, Cameron Bancroft i inni.•• Serial, którego akcja rozgrywa
się w malowniczych górskich
krajobrazach stanu Utah.
Kilkoro młodych, wysportowanych i nie znających strachu młodych ludzi. 2.05 Muzyczny VIP 2.40 Zakończe
nie programu

dy zbrodnia się dokonała
mężczyzna nie tylko nie ma
zamiaru ożenić się z Anną,
ale jeszcze spotyka się z
inną kobietą. 21.45 Tequila
Sunrise • film sensacyjny
prod. USA. O.OO Na tropie
zbrodni - serial sensacyjny
0.50 Ostatni niewinny • film
obyczajowy. Harry to sprytny prawnik. od spraw kryminalnych, który targany wy·
rzutami sumienianieoczeki·
wanie postanawia odpocząć
od sal sądowych i zrezygnowaćz zawodu 2.35 Big Brother nocą - program rozrywkowy do rana

ujawniono. Wiadomo jedynie, i.e jest ona
młodą Amerykanką, wynajętą specjalnie do tego zadania.
Ale na tym nie koniec sensacji. Okazało się, i.e Jeanine, będąc z zawodu nauczycielką, ma pewne pojęcie o genetyce i znalazła sposób na przekazanie rodzinnych genów. Od tego momentu historia zaczyna stawać się dla wielu naprawdę szokująca. Otóż ojcem dziecka
został jego... rodzony wujek, czyli brat
matki. Właśnie jego plemniki posłużyły
do zapłodnienia komórki jajowej anonimowej dawczyni. Jak potem mówiła
Francuzka, chodziło przede wszystkim
o to, bYfód wraz z nazwiskiem nie zaginął. Dlaczego jednak o poczęciu potomka z jakąś kobietą w stosownym wieku
nie pomyślał wyłącznie bratJeanine, dlaczego na rodzącą wybrał siostrę, o tym
historia milczy. Jednak i to nie wszystko. Korzystając z okazji, przedsiębior
czaAmerykanka, dawczyni jajeczka, po·
prosiła lekarzy, by również ją zapłodnili
nasieniem tego samego dawcy.
W efekcie niemal w tym samym czasie dwie różne kobiety urodziły dwoje
dzieci, będących rodzeństwem.
·dok. na str. 9

ście urodziła syna, nie jest więc jego biologiczną matką. Tożsamości kobiety,
która „dostarczyła" komórkęjajową, nie

KREWNI INACZEJ

- program muzyczny 15.25
Asy w\iwiadu - serial P.rod.
USA 16.20 Album rodzinny ·film obyczajowy 18.00
7.00 Telesklep 8.00 Punky Agent (powtórki) 19.00 TVN
Ogińskiego
Brewster · serial komedio- Fakty 19.20 Sport 19.25
1.50 Zakończenie
wy 8.25 Hutch Miodowe Pogoda 19.30 Miss Poloprogramu
- - - - - - - - - - - - - Serca - serial animowany nia 2001 20.00 Dziewczydla dzieci 8.45 Filiputki - na taka jak inne • film
<I>
serial animowany dla dzie- sensacyjny. Młoda dziewci 9.10 Kosmiczne wojny - czyna Anna wdaje się w
7.00 Teledyski 8,00 Odjazserial animowany dla dzie- romans z żonatym męż
„olno!
dowe kreskówki · blok kre- 8.00 Płetwonurkowie · film ci 9.35 Świat Bobby'ego czyzną Craigiem. Zakocha·
skówek dla dzieci 10.15 Ro- wojenny prod. USA, reż. Lloyd serial dla dzieci 10.00 Bialy na nie dostrzega jak Craig
dzina Potwornickich 11.00 Bacon, obsada: Richard Wi- żar - film sensacyjny 12.00 manipuluje jej uczuciami.
w poszukiwaniu dziewiczej dmark, Dana Andrews, Ga· Windsurfing 12.30 Przygo- Wmawia jej, że aby mogli
przy-rody 12.00 Ukryta ka- ry Merrill i inni 9.35 Film krót- dy supermana • serial przy- być razem muszą pozbyć
mera 12.25 Pogoda dla bo- kometrażowy: Nuda 9.45 godowy 13.20 VIVA Polska! się jego żony Wendy. Kiegaczy 13.20 Quincy ·serial Czyste szaleństwo • komekryminalny 14.15 Gra w prze- dia prod. USA 11.30 Sekreku ku - program rozrywkoboje 14.45 Goryle • wrażliwe ty i kłamstwa • film obyczawy 14.00 Napad na Wegiganty 15.50 w cieniu ojca jowy 13.50 Dokument: Robert de Niro 14.20 Zatoka
stern Union • western prod.
• film obyczajowy 17.20 Druaniołów· melodramat 16.25
6.00 Droga do Avonlea • USA 15.50 Droga do sła
ga strona góry • film oby- Janosik • film przygodowy
serial familijny 7.OO V Max wy - serial obyczajowy
czajowy 19 .OO Koncert Party in prod. polskiej 18.35 Don
- magazyn motoryzacyjny 16.50 Różowa pantera •
the Park 20.00 Pod napięciem Juan - komedia prod. ukra- 7.30 Sławne ulice • serial do- serial animowany 17.15
- thriller prod. USA 23.25 ińskiej 20.00 Pogromca kumentalny 8.30 Wilkolaczek Jak Pan może, Panie dokPamela 2 1.05 Quincy • se- Marant - dramat prod. au- • serial animowany dla dzie- torze · serial komediowy
rial kryminalny 1.55 Pod stralijskiej 21.45 Ludzie z ci 9.00 Droga do Avonlea · 17.45 Dziennik 17.58 Innapięciem - thriller prod.
deszczu · film obyczajowy serial familijny 10.00' Przy- formacje sportowe 18.05
USA, reż. Sam Fristenberg, 23.25 Powrót żólnierza - film gody Rin Tin Tina • western Trzej mężczyźni i pokojówobsada; anlonio Sabata, obyczajowy 1.05 Miłosna se- przygodowy 11.00 Łowcy - ka · komedia prod. włoskiej
Shannon Lee, Anthony Mi- renada - komedia prod. au- serial dokumentalny 12.00 20.00 Amazonki - reality
chael Hal, Antonio Ellis 3.25 stralijskiej. reż. Shirley Bar- Dawni wojownicy · serial do- show 20.55 Gorączka w
Tragiczne psoty - horror rel, ob.sada; Miranda Otto, kumentalny 12.30 Hotel - mieście - film sensacyjny
prod. niemieckif 5.00 Tele· Rebeca Frith i inni 2.45 Za· serial 13.00 V Max - maga- prod. USA 21.50 Akcja
kończenie programu
zyn mtoryzacyjny 13.30 A nad Berlinem · serial akcji
shopping
~

: 14.20 Pole przyjaźni
·film obyczajowy
15.50 Eroica
·dramat wojenny
17.20 Mały szczęściarz
• film obyczajowy
prod. niemiecko -l'Aoskiej
19.00 Dotyk anioła
• serial obyczajowy
20.20 Trudna miłość
-komedia prod. USA
Fran tkwi w nieszczęśliwym
związku z żonatym mężczyzną. a Joe szuka sposobu
na wyjazd z miasta, w któ-

I

13.30 Archiwum XX wieku
·magazyn historyczny
· 14.00 Jak się robi...?

I

l

' 20.QO Netforce •film prod. USA

-seńaloby~

15.45 Prognoza pogody
15.50 Gliniarz z dżungli
-serial sensacyjny
16.45 Rycerz nocy
-serial prod. USA
17.35 PotyczklAmy
18.30 Informacje
18.50 Hoop Sport Magazyn
19.00 Podryw kontrolowany
• program rwywkowy
19.30 Rodzina zastępcza

Wi6ŚCi

ŁOWICZANIN

Dziecko matki, wuja i Amerykanki

i

nowy

stępu.

gnować

w Kazimierzu Dolnym
20.00 VII Festiwal
Kultury
Kresowej
21.05 Kruk
-serial prod. USA
Eric odwiedza grób Shelley.
Spotyka tam ducha 6-letniego chłopca, który bardzo
się martwi o swego tatę.
Okazuje się, że jego ojcem
jest słynny kaskader Jake
Thompson, który przygotowuje się właśnie do wyjątko
wo niebezpiecznego numeru. Eric musi przekonać
Jake'a, że powinien zrezyz popisowego wy-

19.50 VII Festiwal
Filmowy
IArtystyczny

w Kazimierzu Dolnym
16.30 Na dobre I na zie
-seriallVP
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.22 Prognoza
pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
19.00 Magazyn
pUkarski GOL

I Artysfycm/

16.05 VII Festiwal Filmowy

Myszki Miki
i Kaczora
Donalda
19.30 Wiadomości
19.52 Sport
+Pogoda

Przygódy

i niebezpieczną przygodę.
Zostaje porwana przez zło
dzieja, który zmusza ją,
żeby konwojowała go przez
plażę. Do Malibu wraca niespodziewanie Craig Pomeroy. Neely nie ma odwagi
się przyznać, że jest uzależniona od leków przeciwbólowych. Obawia się, że
straci wówczas pracę.
Mitch domyśla się, że
dziewczynę coś gnębi i postanawia dowiedzieć się, co
Neely przed nim ukrywa.
14.30 Zaśpiewajcie
to jeszcze raz
15.05 Od Rzewuskiego
do Bujaka
-film dok.
16.00 Magazyn
motoryzacyjny MOC
16.25 Dni koni
arabskich
17.00 Teleexpress
17.20 Randka
w ciemno
18.35 śmiechu
wal1e
19.00 Wieczorynka:

Niedziela
ftlVIPD

·potłukłoby

7.00 Samożycle
7.15 Za czy przeciw
8.05 Czarodziejski
peryskop
• przyrodniczy serial
prod. angielskiej
8.30 Gdyby niebo upadło

mnóstwo

12.25 Otwarte drzwi

skowronków
8.55 Emilka
ze Srebrnego
Nowiu:
Sprzedawczyni
marzeń -serial
prod. kanacf>iskiej
9.50 Lista przebojów
10.25 Życie jak muzyka
• lełenoweła
prod. brazylijslóej
11.15 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w lekkiej atletyce
11.50 Na Lubomierz
nie ma mocnych
12.00 Anioł Pański
12.10 C:r;sf

Wiadomości

ma mocnych
Tydzień
Słoneczny

niemiłą

·magazyn katolicki
12.45 Na Lubomierz nie
13.00
13.10

13.45
patrol
·serial prod. USA
Caroline przeżywa

TVP8
7.00 Filmdla
niesłyszących:

marzeń

Kocham Lucy
·serial prod. USA
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 W pogoni za zlotem
-film dok.
prod. szewdzkiej
9.55 Klub podróżnika:
Bryzalia
10.25 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w lekklej atletyce
10.50 Wycieczki
przyrodnicze
-serial dok.
prod.angielskiej
11.40 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
12.10 Afryka moich

IArtysfycm/

·serial prod.
v.loskCHiemieckiej
13.40 VII Festiwal Filmowy

-lełenowela

w Kazimierzu
Dolnym
13.50 30 toni· lista, lista
• lista przebojów
14.30 Familiada ·teleturniej
15.00 Złotopolscy
15.30 Szansa na sukces
-eliminacje

-

,........~

Zakończenie

świata:

2.30

programu

8.30 Lekka atletyka: Mistrzostwa Świata 11.00 Tenis
12.00 Lekka atletyka. Program przedstawiający najważniejsze wydarzenia ubiegłej nocy. Ponadto pełne
zestawienia wyników, analizy i wywiady. 12.30 Skoki
narciarskie 15.15 Motocross
16.00 Lekka atletyka: Mistrzostwa świata 18.00 Wyścigi serii cart 20.00 Wiadomości 20.15 Wyścigi samochodowe: Amerykańska
serial La Mans w Portland
21.15 Wiadomości 22.30
Lekka atletyka: Mistrzostwa
Sztafety mężczyzn

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

/lfli/ilSPOH!

.

Zakończenie

9.00 Trzy wąwozy 9.55 Naukowe opowieści 10.50 Na
ratunek ogrodom: Trawa 11.15
Wyczarowane z drewna:
Zabawki na kółkach 11.45
Dzikie oblicze Azji 12.40
Mayday: Niebezpieczne zabawy 13.30 Przetrwanie: Tornado 14.25 Grzech 15.15
Klub Fitness 16.1 O Wyścig
pełen przygód: Nowa Zelandia 17 .05 Wysypisko: Rakiety 18.00 Niesamowite
maszyny: Rowery 19.00 Łow
ca krokodyli 20.00 Mity ludzkości 21.00 Skrajności Hawajów 23.00 Australijskie
skrajności O.OO Katastrofy
budowlane: Najbezpieczniej
w domu 1.00 Mayday: Niebezpieczne zabawy 2.00
Przetrwanie: Tornado 3.00
programu

Łódź

WOT

TELEWIZJA
, ŁOWICZ
ZAPRASZA

8

7.OO Odkrywcy niewiarygod- 7.00 Odkrywcy niewiarygodnych tajemnic. • ~erial dla nych tajemnic - serial animmłodych widzów 7.30 Bajki wany 7.30 Bajki Hektora •
Hektora - serial anlmowa· film animowany 8.00 Wie·
ny dla dzieci 8.00 Dom, rzę, wątpię, szukam 8.25 Są
poduchy i kaczuchy - se- takie miejsca 8.45 Tełeno
rial dla dzieci 9.00 Klaszto- winy 9.00 Klasztory polskie
9.30 Czterej pancerni i pies
ry polskie 9.30 Czterej pan10.25 Złota ósemka - serial
cerni i pies • serial fabularfabularny 11.20 Kelejdo·
ny prod. polskiej 10.30 ZJota
skop regionalny 11.30 Czaósemka 11.20 Kalejdoskop . rodziejki • serial 12.30 Mój
regionalny • magazyn fil· pies i inne zwierzaki - ma·
mowy 11.30 Czarodziejki gazyn dla posiadaczy i mi·
12.35 Ssaki, ptaki i inne !ośników zwierząt 12.40 Tale
zwierzaki 13.00 Kawiaren- Motor sport 13.00 Msza
ka trójki 14.00 DePozyt wia- Święta 14.00 Z archiwum kury 14.30 Zwierzęta z bliska · riera 14.10 Podróże z WOT
- serial przyrodniczy 15.25 14.30 Zwlerzęta z bliska
Tajemnica Saga/i • serial 15.25 Tajemnica Saga/I •
fabularny dla dzieci 15.55 serial fabularny 15.55 Bank
Bank nie z tej ziemi 18.50 nie z tej ziemi - serial fabularny 16.50 Reportaż z konReportaż z koncertu 17 ..15
certu 17.15 Uśmiechnij się
Uśmiechnij się 18.00 Łódz·
18.00 Kurier 18.10 Kościół
kie Wiadomości Dnia
i świat 18.20 Kalejdoskop
18.10 Sport 18.20 Łódź 3
regionalny 18.30 Z biegiem
proponuje 18.30 Kino wie· lat z biegiem dni - serial fab.
czome: z'biegiem łat, z bie· 20.00. Wiek sportu: Pod no·
giem dni 20.00 Wiek spor- .szenie ciężarów 20.30 Tall
tu 20.30 Taił ships 21.0.0 S!lfps 21.00 Kościół i świat
Dom, poduchy i kaczory 21.10 Podróte z WOT 21.30
22.00 Kino mocne: Mój Wiadomości Kuriera 21.35
wujaszek 23.55 Benefis Sport w WOT 22.00 Mój
Marty Stebickiej 0.20 La- wujaszek 23.55 Benefis Marbirynty kultury 0.40 Pro- ty Stebnickiej 0.20 Labiryngram na jutro
ty kultury US Zakończenie

TV

„Emilka ze Srebrnego Nowiu" - serial prod. kanadyjskiej - wyk.
Susan Clark, Stephen McHattie, Jessica Pe/lerin i inni. Emisja: niedzie·
la, 12 sierpnia, TVP 1, godz. 8.55.

12 sierpnia 2001 r.

20.05 Ptaki ciernistych

krzewów
-seńal prod. USA
21.40 Zakład-film fab.
prod. polslóej,
reż. Teresa Kotlarczyk,
wyk. Jan Peszek.
Grażyna Trela,
Krzysztof Kolberger
Dyrektor Wygon, surowy, cy·
niczny, chwilami trochę melancholijny, trzyma swych
podopiecznych żelazną ręką.
Zna na wylot ich samych i
reguły, jakimi rządzi się życie
w zamknięciu. Kaleki, rozgoryczony mężczyzna reko·
mpensuje własne nieszczęścia i upokorzenia mszcząc
się na innych, raniąc ich i
obserwując ich cierpienie.
Oczywiście, ma pewne zasady, których się trzyma i
czasami zaskak\Jje wychowanków .ludzkim" gestem.
Jak się okaże, ma też coś,
co kocha i czego zniszczenie szczególnie go zaboli.
Jego przeciwieństwem jest
młody, pracujący dopiero
od miesiąca wychowawca
Marek.
22.55 Studio sport:
Mistrzostwa świata
w lekklej atletyce
1.10 Zakończenie

programu

21.50 Dwójkomanla
22.00 Panorama
22.20 Sport· telegram
ZUJ Prognoza pogody
22.30 Losowanie
·audiotele
22.40 Zwierzenia
kontrolowane
23.15 Festiwal

Gwiazd
Teatru TV: Sandra K

0.20 Jenlecwojenny
-film fab. prod. USĄ
reż. Paut Aaron,
wyk. Jane Alexander,
Janas Woods, James Pax

1.55 Zakończenie
programu.

9
{6.00 Disco Polo Live
7.00 Macie co chcecie
7.30 Jesteśmy
•magazyn redakcji
programów religijnych
8.00 Tom i Jerry
·serial arimowany
8.30 Faceclwczeml
·serial arimowany
9.00 Tajemniczy rycerze
·serial prod. USA
9.30 PowerRangers
·serial dla młodzieży
, 9.55 Disco Relax
11.00 Dhanna i Greg
-serial komediowy
11.30 Dusza człowiek
-serial kanedi:My
12.00 Gang Olsena
nigdy się nie poddaje
·film prod. duńskiej
Olsen podczas jednej z licznych odsiadek, kończy kurs
marketingu i zarządzania,

6.40 Powrót
Dogtanlana
-serial arimowany
7.55 Pole przyjatni
- film obyczajowy
9.30 Eroica
-dramat w~enny
11.00 Buster Keaton,
artysta

Pański

niepowtarzalny
- film dokumentalny
12.00 Anioł

12.20

-transmisja zWatykanu
Życie Jezusa
wg św. Mateusza
·serial hiSIOl)'CZlly

Stwierdziwszy, że istnieje
forma uczciwej kariery, wraz
z resztą przyjaciół wyrusza
do Brukseli, by wypróbować
swe nowe umiejętności.
13.55 Podwójna akcja
• serial fantasty
14.50 Zakręcony- serial kom.
15.20 Fundacja Polsat
15.30 Informacje
15.45 Prognoza pogody
15.50 Gliniarz z dżungli
-serial sensacyjny
16.45 Rycerz nocy
·film prod. USA
17.35 Spotkania
europejskie
18.30 Informacje
18.55 Hoop Sport
Magazyn
19.00 Podryw kontrolowany
-program rOlJywkowy
19.30 Rodzina zastępcza
-serial komediowy

.

12.50 Czarno-biały
-rozmowa
natematyduchowe
13.20 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
14.15 Trudna miłość
·komedia prod. USA
16.00 Covington Cross
-serial kostiumowy
17.00 Rytm serca
·serial obyczajowy
18.00 Arsene Lupin:
Brakujące

-senalsensącyjny

.ogniwo
.

19.00 Dotykanloła

•

.
.
-senalobyczaJowy

1

7.OO Teledyski - program
muzyczny 8.00 Odjazdowe
kreskówki 10.10 Koncert
Party in the Park 10.55
Goryle - wrażliwe giganty
11.50 Opowieści złotej mał
py - serial przyrodniczy
12.40 Ukryta kamera - program rozrywkowy 13.25 Pogoda dla bogaczy · serial
obyczajowy 14.20 Quincy film kryminalny 15.1 O Akwanauci - serial dokumentalne-przygodowy 16.05 Śmiej
się razem z nami 16.30 Bez
fikcji - dokument 17.20 Paryż Panny Arris · komedia
prod. USA 19.00 W akcji mag. sensacji 20.00 Najemnicy - film sensacyjny
21.50 Internetowy zabójca
- thriller prod. niemieckiej
23.30 Pamela 1.15 Quincy
2.05 Pogoda dla bogaczy
2.50 Akwanauci 3.40 Najemnicy 5.20 Teleshoping

r:r.q:::r-

~~"':::::-----------=7.05 Słowo na niedzielę 7.10
Tam gdzie jesteśmy 7.40 Madonny polskie 8.10 Fraglesy 8.35 Niedzielne muzykowanie 9.05 Zwyczaje i obrzędy 9.40 Złotopolscy 10.30
Bezdomni 12.00 Anioł Pań
ski 12.10Czasy12.25 Otwarte drzwi 13.00 Msza Święta
14.25 Teatr dla Dzieci 15.30
Biografie 16.20 Szklanka
wody 17.00 Teleexpress
17.15 Nad Niemnem 18.15
Dwójka z Trójką 18.15 Świa
towe Igrzyska Polonijne
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 19.50 Pogoda
19.52 Sport 20.00 VII Festiwal Kultury Kresowej
21.00 Bohaterowie filmowej
wyobraźni 22.35 Panorama
22.55 Sport-telegram 23.00
Magazyn piłkarski GOL
23.55 Świat drewnem malowany 0.25 Przyjaciele 1.00
Powtórki programów

·

20.00 Pierwszy milion
- seńal prod. polskiej
21.00 LETNIE KJNO UPTONA:
Stanley i Iris
• film prod. USA,
reż. Martin Rittt,
wyk. Jane Fonda, Robert
De Niro, SWoosie Krutz,
Martina Plimpton
Iris nie potrafi zapomnieć
męża zmartego przed 8 miesięcam i. Kłótliwy kucharz
Stan ukrywa sekret: jest
analfabetą. Razem nie wiele, ale temperament obu supergwiazd przykuwa uwagę
widza bez reszty.
21.30 Losowanie LOTTO
23.00 Buffy, postrach
wampirów
·komedia prod. LiSA
0.50 Magazyn sportowy
2.20 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

20.00 Lourdes
- film obyczajowy
21.50 Gumltycy
-program satylyczny
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda
22.30 Widzialne
I niewidzialne:
Zamach na papieża
· magazyn zjawisk
- riezwykłyth
23.00 Rytm serca
· serial obyczajowy
23.55 Lourdes .
·film o~yczaJowy
,
1.25 Zakonczenle
programu

_

l.0
f'.

ale ldno1

8.00 Dama z portretu. film
biograficzny 9.25 Księżniczka Caraboo • komediodramat 11.00 Klub Kawalerów.
komedia prod. polskiej 12.25
Oliver Twist • film obyczajewy 14.05 Dokument: Maszyna do pisania, karabin i kamera 15.05 Milczący partner - thriller prod. kanadyjskiej 16.50 Jesteś już mężczyzną -komediodramat1~.25
Kobiecy świat - komedia prod.
USA 20.00 Ale Hit! Kansas
City - film gangsterski 21.55
Kobieta pod presją - film
obyczajowy prod. USA, reż.
John Cassavetes, obsada:
Peter Falk, Gena Rowłands
0.20 Letnia pokusa - film
prod. USA, reż. J. Edie
Martin, obsada: Gary Angelino, Kristine Carlos, Sid
Fontana, Gabriella Hall 1.55

Zakończenie p~gramu
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1 M ozna
więc yc ro onym bratem 1s10strą, maJąc
: tego sa~ego ojca i zupełn.ie inne m~tki. Po udanym
porodzie o•c1ec zabrał memowi.- 1 pr7VJ·echał do
-,.
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'
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•
Francji. Tam .zamieszkał ze swoją siostrą i urodzonym przez ~1ą .dzieckiem. W koligacjach rodzin' nyc~ teJ czworkinaprawdę tru?~o s.iępołapać. Zwo1
lenmcy pohtyczneJ poprawnosc1 me pozwolą oczywiście n~ać jej członkó~ odm!eńcami, ~ęc praw, ?opodobmew.słown~Juzwkrotcepojaw1s1ęokre
1 ~leme „~ewn1 maczeJ · ~ grubs~a polega.t~ na~·
. ze rodzenstwo płodzi dziecko me popełniając kaz1rodztwa, ojcem zostaje wujek, matką nie wiadomo
1
1 kto, a rodzicielką ~obieta, k~óra zbliża się do wie~
ku, w którym mozna zostac prababką. Pomewaz
lekarzom, którzy do tego dopuścili, groziła kara,
1 natychmiast zatrudnili prawników. A ci przekonali
amerykańskich sędziów, że rodzeństwo z Francji
, przedstawiło się im jako para kochających się ludzi,
którzy bardzo pragną mieć dziecko. To samo nazwisko miewają przecież małżonkowie, a nie tylko
, rodzeństwo! Komu zresztą mogłoby przyjść do gło
1 wy, by zadać pytanie: „Czy pan przypadkiem nie
1 jest bratem tej pani?" Ponieważ para oszustów wyjechała do Francji, amerykański wymiar sprawiedliwości
1 nie zamierza się nimi zajmować. Francuski z kolei nie
I bardzo wie, jak podejść do sprawy, bo zakazany czyn
popełniono poza granicami kraju, a o kazirodztwo
I nikogo oskarżyć niemożna- gdyżJeanine ijej brat nie
spółkowali re sobą. Poczęcie nastąpiło w probówce.
Matka-emerytka zapewnia, że jest szczęśliwa i nie
przeżywa żadnych dylematów moralnych. Dzieci są

KREWNI INACZEJ

-........-
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7.OO Telesklep 8.00 Punky
Brewster • serial komedio- I W czasie największego nasłoneczmema (połu
wy 8.25 Hutch Miodowe Ser- ' dnie) w zasadzie nie powinni pozwalać im na przeca - serial animowany dla I bywanie na otwartych przestrzeniach. Niezbędne
dzieci 8.45 Filiputki - serial jest korzystanie z kremów z filtrami ochronnymi.
animowany dla dzieci 9.1 O Ale i one nie stanowią stuprocentowego zabezpieKosmiczne wojny - serial ' czenia. Dotyczy to szczególnie dzieci o jasnej karanimowany dla dzieci 9.35 nacji skóry, o jasnych lub rudych włosach i jasnych
świat Bobby' ego - serial I oczach. W ich przypadku każde oparzenie słonecz
animowany dla dzieci 10.00 l ne może stanowić zagrożenie. Prawdziwym igraMłody Robin Hood • serial niem z ogniem jest dopuszczanie do powtarzania
animow~ny dla dzieci 10.25 ( się opalania ponad miarę, z zaczerwienieniem skóMandy 1 zwierzaki • serial ry, co jest właśnie reakcją oparzeniową na słońce.
animowany dla .dzieci 10.55 Ustalono już bowiem ponad wszelką wątpliwość, że
Th~ Ol~ Cur1~s1ty Shop Ił • wywołane przez słońce zmiany w skórze mają skłon
m1msenał kostiumowy 12.25 ność do kumulowania się. Mówiąc obrazowo - zniszPrzygody Supermana • se- ' czenia sumują się. Jeśli po upływie określonego czasu
13
nad/ przyg odowyT fi· 20 Eks- (w przypadku obciążeń genetycznych może on być
k kryty
) ·
· kr·
pe ycJa 14.15 ra 1ony, zaczny, na raznacznie otszy osiągną pun t
t
·
15 .15 Mara on
top1ony
1y h
'b d
Di
•·
. . . b •
k
a oso oros c
uśmiechu 15 .45 Co za ty- . tu~e mo~e ~uz ~c za P?zno.
dzień • magazyn 16.10 Oby- najbardziej mebezp1eczna Jest słon~c~a tera?1a szowatele prezydenta • korne- ko~a ~ czyh gw~owne przemes1eme s1ęz~ b.mrkll na
dia sensacyjna 18.00 Dro- płazę 1 spędzanie tam od razu po przyjeździe wielu
ga do gwiazd • program roz- godzin. To prosta droga do oparzeń, owalych uszkorywkowy 19.00 TVN Fakty dzeń skóry, a w skrajnych przypadkach- do czerniaka.
19.20 Sport 19.25 Pogoda , Lekarzeniedoradzającalkowitejrezygnacji z opalania
19.30 Extra Wizjer 20.00 - bo i tak byłoby to niewykonalne. Sąjednak nieustę
Ekspedycja 21.00 Pod na- pliwi w zalecaniu umiaru. Dopiero po aklimatyzacji
można przebywać na słońcu dłużej niż kwadrans. Nie
pięciem - talh show 21.30
Stalowe magnolie - film oznacza to, że resztę czasu należy spędzać w zaciemobyczajowy 23.40 Bez lęku '• nionym pokoju. Zalecane są wszelkie formy ruchu na
- film obyczajowy 1.55 Big świeżym powietrzu, tyle że grać w piłkę czy spaceroBrother Nocą - program wać powinno się w przewiewnej koszuli i kapeluszu.
Andrzej Mikorski
rozrywkowy do rana

a

!

6.25 Droga do Avonlea serial familijny prod. kanadyjskiej 7.15 Napad na
U .
W t
es ern nton - western
prod. USA 9.05 Droga do
Avonlea • serial familijny
prod. kanadyjskiej 10 •05
Trzej mężczyżni i pokojówka • komedia prod. włoskiej
12.00 Dajcie nam święty
spokój! - serial obyczajowy
1 13.00 Sto twarzy Damona •
serial sensacyjny 13.30 KlNOManiak 14.00 Diana i ja
1· komedia prod. australij·
skiej 15.50 Droga do sławy.
serial obyczajowy 16.50 Różowa pantera • serial animowa ny 17 .15 Jak Pan
może, Panie doktorze? •
serial komediowy 17 .45
Dziennik 17.58 Informacje
sportowe 18.05 Nowe przygody Robin Hooda • serial
przygodowy 19.00 Pogotowie
górskie - serial 20.00 Arnazonki - reality show 20.55
Stan wyjątkowy. serial sens.
21.50 Drogówka 22.20 Akcja nad Berlinem 3 - serial
' akcji 23.15 Supergol 23.45
· 2000 A.O - film akcji 1.45
: Super VIP 2.15 Strefa P
2.50 Zakończenie programu

1

