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JUZ NIE KANDYDUJĄ
M

arian Bielecki, przez dłuższy regionu w nadchodzących wyborach
czas niezdecydowany kandydat pozostali do sejmu - Bolesław Heichdo parlamentu z ramienia komitetu wy- man, Grzegorz Nowicki, Bogusław
borczego „Prawo i Sprawiedliwość" Smela na liście wyborczej Platformy
ostatecznie wycofał się z udziału Obywatelskiej. Wojciech Gędek na liw kampanii. Na listach wyborczych nie ście „Prawo i Sprawiedliwość" , Izabela
znajdziemy także byłego wiceburmi- Pawluk na liście Ligi Polskich Rodzin,
strza Łowicza, Pawła Kolasa. O tym, Wojciech Olejniczak na liście Sojuszu
dlaczego ten kandydat zrezygnował pi- Lewicy Demokratycznej, Edward Gnat,
szemy w tekście na str. 3. Nie jest on Stanisław Bednarek i Tadeusz Gajda na
już kandydatem żadnego ze startują liście Polskiego Stronnictwa Ludowecych w wyborach komitetów.
go, prof. Wiesław Jan Wysocki i do seOficjalnymi kandydatami po zareje- natu - prof. dr hab. Jan Cimanowski na
strowaniu list wyborczych z naszego liście AWS - Prawica.
(tb)

Pałac

w Nieborowie

Jui wkrótce ekspozycia
zabytkowych poiazdów
N

ajpra~dopodobniej już pod koniec
wrzesnia w przygotowywanym
właśnie pawilonie sztuki przy pałacu
w Nieborowie ruszy nowa ekspozycja
studyjna.
Od pewnego czasu zwiedzający mają
okazję skorzystać z atrakcji,jakąjest przejażdżka konno lub bryczką po parku
w Nieborowie i Arkadii. Teraz będą mogli
oglądać bryczki, karety i sanie używane
w czasach świetności nieborowskich posiadłości oraz akcesoria niezbędne przy
ich używaniu i rzędy dla koni.
Aktualnie kończą się prace związa
ne z renowacją zabytkowych pojazdów.

W Aleję Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie łowicka zielona grupa pielgrzymkowa wkroczy/a prowadzona przez parę w strojach lowickic!'t i ośmiu kapłanów. O szczegółach ostatniego etapu wędrówki
VI łowickiej Młodzieżowej Pielgrzymki na Jasną Górę czytaj na stronie 8.

Do odnowienia i konserwacji pozostały jeszcze paradne sanie i chłopska fura.
Poza tym na ekspozycję zostanie sprowadzona do Nieborowa kareta, która
teraz. jest wypożyczona i wozi gości
odwiedzających warszawskie Łazien
ki. Reszta pojazdów jest już przygotowana do wystawy. Trzeba dodać, że
wśród przygotowanych eksponatów
znajdują się takie perełki jak lando produkcji starej berlińskiej firmy, czy kareta biskupów kieleckich. Ciekawostką
jest fakt, że przy szczególnych okazjach
eksponaty będą pełniły swoją funkcję
wożąc pałacowych gości.
(aj)

Nasze miasto na rzecz
dzieci powodzian

W

e wtorek, 14 sierpnia z Łowicza wyjechała grupa 45 dzieci z rodzin, które
ucierpiały w wyniku powodzi. Przez dwa
tygodnie mieszkały one w bursie sióstr Bernardynek w Alejach Sienkiewicza. Aktualnie inna grupa 25 dzieci mieszka w domkach ·campingowych
w Nieborowie, zaproszone zostały one tam przez
skierniewicką fundację „Uśmiech Dziecka". Na
tym jednak nie kończy się pomoc dla dzieci powodzian w naszym regionie. Jak się dowiedzieliśmy, Hufiec ZHP ze Skierniewic zorganizował
pobyt dla 45 dzieci w swoim ośrodku w Budach.
Grabskich. Opieką nad dziećmi zajmują się takżę
łowiccy harcerze. Tydzień temu kwestowali oni
na ulicach Łowicza, zbierając środki na pobyt
swoich podopiecznych. W ośrodku Regionalnego
Centrum EdUkacji Ekologicznej przebywa także grupa 60 dzieci, które zaprosiło do siebie Centrum.
O akcjach innych instytucji piszemy na str. 3.
(tb)

Finały

konkursów „Lata z radiem"

towiczanie
będq startować
każdym z finałów tegorocznych konkursów, jakie rozgrywano na trasie koncertowej „Lata
z radiem" marny szansę zobaczyć
reprezentantów naszego miasta.
W pamiętną deszczową sobotę, 22
czerwca, gdy „Lato z radiem" przyjechało do Łowicza, przeprowadzono rn. in. konkursy oa regionalnego
mistrza kierownicy i na najsilniejszego uczestnika festynu. W ostatnich dniach organizatorzy trasy koncertowej przysłali nam informacje
o finałach tych konkursów. W śro
dę, 29 sierpnia, w Piasecznie odbę
dzie się finał konkursu „Mistrz kie-
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•operatora koparko-ładowarki
•operatora sterowni z uprawnieniami elektroenergetycznymi
Głowackiego

da Fabia: Wśród 54 finalistów, bę
dzie brać w nim udział Józef Wysocki z Łowicza, który 22 czerwca w Łowiczu, konkurując z 19 osobami, wywalczył tytuł regionalnego mistrza kierownicy.
Następnego dnia - 30 sierpnia
w Garwolinie odbędzie się finał
konkursu „Miss Lata z radiem".
Czy będzie brała w nim udział Ania
Fabijańska z Łowicza, która zakwalifikowała się do półfinału okaże się już wkrótce.
dok. na str. 3
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO .NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ; • MINI-MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; • 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 BEDNARACH • SKLEP P. BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJDY W OSTROWIE; •SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO WŁ YSZKOWICACH; • 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 .l!DUNACH 1A; •SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERźNIKACH; •SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; •SKLEP P. SZUFLIŃSKIEGO W BŁĘDOWIE; •SKLEP P. SZKOP W ARKADII; •SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; •SKLEP
P. DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; •SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. SZYMAŃSKIEJ W WEJSCACH
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Wychowanki bursy
spotkaiq się po latach
uż za tydzień, w sobotę, 25 sierpnia odbędzie się I zjaŻd mieszkanek internatu sióstr Bernardynek, do
uczestnictwa w którym zapraszane są
wszystkie wychowanki bursy. Spotkanie rozpocznie się o godz. I O. OO uroczystą mszą świętą w kościele sióstr
bernardynek . Po mszy będzie czas na
wspomnienia i poczęstunek, w których
oprócz wychowanek bursy wezmą
udział siostry wychowawczynie.

J

Komitet zajmujący się organizacją
zjazdu, który tworzą Urszula Strumiłowska , Krystyna Sobieszek i Stefania
Staniszewska, zwraca się z prośbą do
wszystkich, którzy zechcą wziąć udział
w spotkaniu o możliwie jak najwcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa,
co usprawni przygotowanie przedsię
wzięcia. Szczegółowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod
(aj)
nr. tel.: 837-53-11, 837-02-67.

Nieborów

Okręgi wyborcze zatwierdzone
arząd gminy Nieborów podczas

Z

posiedzenia 6 sierpnia zatwierdził okręgi wyborcze, które na terenie tejże gminy będą funkcjonowały
podczas jesiennych wyborów parlamentarnych. W nadchodzących wyborach na
terenie gminy będzie funkcjonowało
7 okręgów. Komisje wyborcze będą miały swoje siedziby w lokalach placówek
oświatowych: SP Bednary, SP Bełchów,
SP Bobrowniki, SP Dzierzgówek, SP
Mysiaków, SP Nieborów i Gimnazjum
(aj)
w Kompinie.

Gmina Łowicz
ŁSM

Smoluiq dachy na Bratkowicach
i Noakowskiego
E
kipa remontowo - budowlana Ło
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wykorzystuje bezdeszczową pógodę na
smołowanie i drobną renowację dachów
na blokach. Smołowanie jest potrzebne
do zabezpieczenia pokrycia dachowego
przed wilgocią. Za każdym razem
sprawdzany jest również stan wykoń
czeń blacharskich i wykonywane ewentualne poprawki. Aktualnie zabezpie-

czane w ten sposób są dachy na osiedlu
Bratkowice oraz na osiedlu Noakowskiego w Łowiczu. W dniach, kiedy są prowadzone roboty na dachu mieszkańcy są
proszeni o niewywieszanie. prania i niewietrzenie pościeli na balkonach. Stosowne informacje o datach smołowania rozwieszane są z kilkudniowym wyprzedzeniem na klatkach schodowych.
(mak)

ŁOWICZANIN

Przetarg na drogę Jamno Wygoda został ogłoszony

KRAKOWSKA TUŻ, TUŻ... Ku końcowi zbliżają się prace związane
z kładzeniem nawierzchni na ulicy Krakowskiej w Łowiczu. Na całejjej długo
ści ułożona została kolorowa kostka betonowa, wcześniej wykonana została
kanalizacja deszczowa i osadzone studzienki odpływowe. Na zdjęciu ulica
Krakowska po lipcowych deszczach - taki widok będz~ tu już wkrótce tylko
(mak)
przykrym wspomnieniem.

Okradły
P

D

•
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o środy, 5 września, do godz. I O.OO
wszystkie zainteresowane firmy
mogą składać swoje oferty do przetargu nieograniczonego na budowę drogi
ortfel z pieniędzmi w kwocie okogminnej z Jamna do Wygody w gm. Ło
ło 1.500 złotych na szkodę mieszwicz. Jeżeli przetarg zostanie rozstrzy- kającej na osiedlu Starzyńskiego w Łognięty, przewidywany tehnin realizacji tej wiczu Waldemary Z. ukradły trzy koinwestycji określono datami od 11 paź biety, prawdopodobnie narodowości rodziernika do 15 maja przyszłego roku.
syjskiej. Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę, 13 sierpnia w godzinach
przedpołudniowych. Do mieszkania
Waldemary z. zapukały trzy nieznajome jej kobiety. Podczas rozmowy przy
tym, jak niebezpieczne może być
otwartych drzwiach mieszkania wyjapozostawienie na gazie garnka
śniały mętnie, że przyjechały z bardzo
z gotującą się potrawą, przekodaleka do znajomej i nie zastały jej
nał się jeden z mieszkańców osiedla
Dąbrowskiego w Łowiczu. W miniony
piątek, I O sierpnia, w godzinach wieczornych mieszkańcy bloku nr 6 poczuli zapach dymu wydobywającego się
ilkanaście znaków drogowych zoz jednego z mieszkań. Zawiadomiona
stało zniszczonych lub przekrzyzostała straż pożarna, na szczęście zaubiewionych w ciągu jednej nocy
nim dojechała na miejsce zdarzenia, są głym tygodniu w dzielnicy Korabka
siedzi zdołali dobudzić „kuchmistrza" w Łowiczu . Pracownicy Oddziału Dro(ljs) gowego łowickiego Zakładu Usług Koi zapobiec tragedii.
munalnych musieli poświęcić prawie
cały dzień na poprawienie tych znaków.
Trójkątne znaki drogowe miały pozaginane rogi, inne były zgięte w pół. Kilka
miniony czwartek, 9 sierpnia, słupków, na których były zainstalowaw godzinach porannych w miej- ne, zostało przekrzywionych. Wandale
scowości Kwiatek zapalił się samochód marki Audi 80. Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycz- Powiatowy Urząd Pracy
nej otaczającej akumulator. Przed przyjazdem strażaków, kierowcy samemu
udało sie opanować ogień. Straty wy(ljs)
niosły około 800 zł.
arsztaty dla tegorocznych absol-

Garnek wporę ugaszony

O

li

w domu. Głośno narzekały i zastanawiały się co mają dalej robić. Celowo
sprawiały wrażenie zagubionych i zmartwionych faktem nieobecności znajomej. Waldemarę Z. poprosiły o możli
wość skorzystania ze stołu i krzeseł
oraz kartki papieru i długopisu. Mówiły, że zamierzają napisać krótki list do
znajomej, której nie zastały. Gdy obie
kobiety zajmowały właścicielkę mieszkania rozmową, trzecia z nich ukradła
portfel z pieniędzmi.
(mak)

Szli i niszczyli znaki drogow~
K
w

Płonące Audi no Kwiatku

W
Prace remontowe na osiedlu Noakowskiego

kronika·~

policyjna·'

• 8 sierpnia przy ulicy Armii Krajowej
w Łowiczu nieznani sprawcy po wybiciu
szyby weszli do mieszkania, skąd skradli
telewizor marki Trilux oraz dekoder anteny satelitarnej o wartości 1 tys. zł na
szkodę Maryli B.
• 9 sierpnia przy Nowym Rynku w Łowiczu nieznani sprawcy po wyrwaniu okna
weszli do mieszkania, skąd skradli telewizor
marki Elemis o wartości 200 złotych na szkodę Tomasza P.
• 9 sierpnia w Wiciu na terenie gminy
Kocierzew nieznani.sprawcy po przecięciu
kłódek od drzwi wejściowych do sklepu dostali się do jego wnętrza, skąd skradli wyroby
alkoholowe i papierosy różnych marek na
szkodę Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Kocierzewie. Straty oceniono
na 3.200 złotych.
• 9 sierpnia policjanci z łowickiej KPP
zatrzymali w miejscowości Rybno, po pościgu, nietrzeźwego Kazimierza G. kierującego
Fiatem 126p. W powietrzu wydychanym
z ph1c stwierdzono 1,43 promila alkoholu.
• 9 sierpnia w Łyszkowicach nieznani
sprawcy po wyłamaniu drzwi do sklepu skradli z niego wyroby alkoholowe, papierosy

różnych

marek, artykuły spożywcze i pienią-

dze w bilonie na szkodę GS SCh w Łyszkowi-

rowerzystów - Romana A. (0,57 promila)
i Bogusława S. (0,71 promila).
•Tego samego dnia przy ulicy Gen. Klickiego wŁowiczu zatrzymany został nietrzeż
wy kierowca samochodu Fiat l 26p Łukasz
O. (2,15 promila) oraz przy ulicy 11 Listopada nietrzeźwy rowerzysta Jarosław W.
(2, 17 promila).
• 12 sierpnia przy ulicy Szarych Szeregów nieznani sprawcy ukradli torebkę z dokumentami i telefonem komórkowym o
łącznej wartości 400 zł na szkodę Jolanty S.
• 12 sierpnia w Parmie na terenie gm.
Łowicz nieznani sprawcy ukradli z otwartego Volkswagena Polo radioodtwarzacz i marynarkę z dokumentami. Straty w wysokości tysiąca złotych poniosła Anna G.
• 13 sierpnia w Natolinie Kiernoskim
policjanci zatrzymali nietrzeźwego Sławomira F. kierującego rowerem (1,22 promila)
• 13 sierpnia przy ulicy Ciemnej nieznani sprawcy ukradli z motocykla Suzuki pasek napędowy o wartości 700 złotych na
szkodę Marcina W.
• 13 sierpnia w Kompinie nieznani sprawcypootwarciukluczemznalezionymwstajni otworzyli drzwi garażu skąd, skradli kosiarkę spalinową i dwa kanistry z benzyną
o wartości 1550 zł na szkodę Wiesława G.

cach. Straty wynoszą 1.500 złotych
• 9 sierpnia również w Łyszkowicach nieznani sprawcy po wyrwaniu zamka wdrzwiach
prowadzących do kotłowni skradli z jej wnętrza kosiarkę spalinową na szkodę tamtejszego urzędu gminy. Straty oceniono na 800 złotych.
• 9 sierpnia w Dąbkowicach Górnych nieznani sprawcy ukradli samochód osobowy
marki Fiat 126p koloru czerwonego. Stratę w
wysokości 3 tys. złotych poniósł Tomasz W.
• 9 sierpnia przy ulicy Stanisławskiego
w Łowiczu kierujący samochodem osobowym
marki Peugeot 21-letni Paweł Z. z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze drogi i uderzył w drzewo. Kierowca był trzeźwy.
• I O sierpnia z niestrzeżonego parkingu
na osiedlu Broniewskiego nieznani sprawcy
ukradli samochód Fiat l 26p koloru zielonego
o wartości 8 tys. złotych. Stratę poniósł Edward
N. z Łowicza.
• 1Osierpnia również na osiedlu Broniewskiego nieznani sprawcy po ukręceniu skobla
mocującego kłódkę dostali się do komórki,
skąd skradli rower górski o wartości tysiąca
złotych na szkodę Dariusza J·
• 10 sierpnia przy ulicy Chełmońskiego
Wszystkie osoh;, które mogłyby pomóc
zatrzymany został Bogdan T. jadący rowerem w stanie nietrzeżwym (I ,75 promila al- w ww. sprawach, pmsimy o osobisty lub telefo11iczny kontakt z Komendą Powiatową
kohołu w wydyĆhanym powietrzu)
• 11 sierpnia w Łyszkowicach miejscowy Policji w Łowiczu.
Opracowal asp. sztab. Witold Janeczek_
patrol policji zatrzymał dwóch nietrzeźwych

zniszczyli znaki drogowe stojące wzdłuż
ulicy Seminaryjnej i w okolicach ulic
Strzeleckiej, Legionów i Grunwaldzkiej .
Najprawdopodobniej taka była trasa ich
przejścia. Część znaków pracownicy
ZUK zamienili na nowe, niektóre zostały tylko wyprostowane, słupki zostały
ponownie zabetonowane.
Łowicka policja apeluje o informacje
(telefon alarmowy 997) w przypadku,
gdy jesteśmy świadkami czynów o cha(mak)
rakterze wandalizmu.

Poznai siebie na warszt~tach
W
wentów trwają w sierpniu tego
roku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które mieści się
w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
przy ulicy Stanisławskiego w Łowiczu.
Podczas tych warsztatów, które mają formę lużnych spotkań w około l O-osobowych grupach, absolwenci poznają słabe
i mocne strony swojej osobowości, wykonują ćwiczenia uświadamiające wartości oraz uczą się skutecznego poszu-

kiwania pracy. Potrzebną podczas poszukiwania pracy umiejętnością, której
uczą się absolwenci, jest właściwa autoprezentacja i sposób prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą.
Oprócz tego uczestnicy warsztatów nauczą się pisania CV, listu motywacyjnego, życiorysu i innych wymaganych
przez niektórych pracodawców pism.
Po kilku spotkaniach znacznie łatwiej
będzie im odnaleźć się na rynku pracy.
(mak)

Sanepid

Fotograficzny konkurs rozstrzygnięty
ozstrzygnięty wreszcie został konkurs fotograficzny pod hasłem
„Aktywny wypoczynek warunkiem
zdrowia" ogłoszony przez łowicką stację sanitarno - epidemiologiczną wśród
uczestników lipcowego obozu sportowego w Stadninie Koni w Walewicach.
Komisja konkursowa, składająca się
z szefostwa łowickiego Sanepidu i pracownika odpowiedzialnego za oświatę
zdrowotną, pierwsze miejsce przyznała Ewie Burza, drugie - Annie Urbanek,
trzecie miejsce - Annie Dzierżek. Dodatkowo dwie prace fotograficzne - Macieja Kozy i Mateusza Ruprechta - zostały wyróżnione. Na konkurs wpłynę
ło 14 prac od uczestników obozu. Na
rozstrzygnięcie trzeba było czekać do

R

zakończenia obozu, poniewaź część zrobionych zdjęć została wywołana dopiero po jego zakończeniu. Zdjęcia były
robione przez uczestników obozu głów
nie pod kątem zarejestrowania sytuacji,
które pozwolą potem w domu wspomi(mak)
nać wakacje w Walewicach.

Praca Ewy Burza zajęła I miejsce.
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Bank Spółdzielczy Ziemi towickiei
powiększa

swoiq siedzibę

rwa modemiz.acja pomieszczeń Ban- ta. Chcemy, by większość spraw mógł
ku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej załatwić na poziomie parteru.
W połowie lipca bank otworzył pierwmieszczącego się w zabytkowym budynku na rogu Starego Rynku i Zduń sze z wyremontowanych pomieszczeń,
skiej w Łowiczu. Prezes banku Marek do którego klienci wchodzą od ulicy Zduń
Byzdra powiedział nam: Robimy skiej. Znajduje się tam sala operacyjna,
wszystko, by usprawnić obsługę klien- w niej dwa okienka kas do prowadzenia

T

W siedzibie banku nadal trwają intensywne prace remontowe

Caritas Diecezji Łowickiej

i wypłat oszczędności oraz dokonywania wszelkich rozliczeń. Pomieszczenie to dzieli ściana, za którą znajduje
się dodatkowe pomieszczenie stanowią
ce zaplecze dla kas. Aktualnie prowadzone
sąjeszcze prace remontowe w pomieszczeniu gdzie do niedawna mieściła się sala
operacyjna, a po zakończeniu prac znajdzie się dział kredytów.
Zakres robót w obu salach jest bardzo
podobny. W obu pomieszczeniach obniżono poziom podłogi o około 17 centymetrów, ułożono na niej nową posadzkę.
W ten sposób zmniiefszyliśmy ilość schodków zewnętrznych poprawiając komfort
klie~ta przy wejściu do naszej siedziby stwierdza prezes banku. Oprócz tego
pomieszczenia poddane zostały gruntownemu remontowi, przy zachowaniu charakterystycznych krzyżowych sklepień,
które wiekiem sięgają 1620 roku. Zainstalowano od nowa całą infrastrukturę
techniczną potrzebną do funkcjonowania
banku, sieć alarmową, informatyczną,
elektryczną. Remontowane obecnie pomieszczenie zostanie oddane dla klientów
do końca tego miesiąca.
Oczyszczone zostało także podwórko z pozostałości po remontach, jakie
były dokonywane w budynku w przeszłości, oczyszczono także piwnice
z gruzu i ogromnej ilości miału. Będą
one także adaptowane w przyszłości
na potrzeby banku. W późniejszym terminie, ze względów finansowych, zostanie podjęty remont klatki schodowej.
Ciekawostkąjest, że w ramach prac
remontowych,., przy przebijaniu drzwi
wejściowych do pomieszczenia stanowiącego zaplecze dla kas odkryto zamurowane okienko kasjerskie, świad
czące o tym, że kasjer dawniej siedział
ukryty za ścianą o grubości przeszło
50 centymetrów. To jedyny ukryty ślad
przeszłości, jaki znaleziono w trakcie
(tb)
prowadzonego remontu.

wpłat

Kapela Winnickiego
jedzie do Grecji

. . .w

270 tysięcy na rzecz powodziin

niedzielę, 19 sierpnia, kapela Stęfana Winnickiego grająca ludową
wota 18~ tys. ~ł wpłynęła do ~or- c~zJe· ~e wykorzystaJą zebrane środk~
muzykę z okolic łowickiego,
ku, 14 s1erpma, na konto Cantas p1emęznenadługofalowąpomocpowoDiecezji Łowickiej w ramach akcji, jaką dzianom. W obu akcjach, jakie przepro- wyjeżdża razem z Dziecięcym Zespoprzeprowadziły parafialne oddziały tej wadzono na terenie naszej diecezji 15 łem Pieśni i Tańca z Radzikowa na festiorganizacji w niedzielę, 5 sierpnia, na lipca i 5 sierpnia, parafianie przekazali wal EURO 2001 do Agizinio niedaleko
Aten w Grecji. Toumee będzie trwało do
rzecz poszkodowanych w powodzi. c_lla powodzian 270 tys. zł. ·
Jak powiedział nam dyrektor ks. Da- 5 września. Oprócz występów festiwaPieniądze spłynęły ze 145 spośród 160
parafii, jakie znajdują się w diecezji. .riusz Krokocki, Caritas nie będzie już lowych przewidziane są również między
Najprawdopodobniej już dzisiaj zosta- organizowała pobytu dzieci powodzian innymi koncerty dla Polonii rumuńskiej
ną one rozesłane do Caritas w diece- w Łowiczu ani w diecezji, niemniej zaj- w Suczowie. Ostatnio kapela zajęła pierwzjach: sandomierskiej, krakowskiej, tar- muje się pomocą dla organizacji, które sze miejsce na przeglądzie kapel w Bedlnowskiej i kieleckiej, czyli tam, gdzie zorganizowały pobyt powodzian nie (l_O czerwca) oraz na koncercie Boże
woda poczyniła największe straty. Die- w Budach Grabskich i Nieborowie. (tb) go. Ciała w. Ł~w1czu (~4. czerwc~). Jak
mowt załozyc1el kapeh, ich granie - to
·
spontaniczne muzykowanie wynikające
(mak)
z potrzeby serca.
Gmina Zduny

K

Zbierali pieniądze dla powodzian
Z
aledwie siedem dni potrzebowali
mieszkańcy gminy Zduny na zebranie 34.565 złotych z przeznaczeniem dla
rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, jaka ogarnęła południe Polski.
W akcji wzięli udział mieszkańcy
wszystkich 24 wsi, jakie znajdują się
na terenie gminy. Pieniądze zbierali soł
tysi lub pracownicy Gminnego Ośrod
ka Pomocy Społecznej. Dowiedzieliśmy się, że rolnicy żywo reagowali na
akcję i nie było gospodarstwa, które nie
przekazało pieniędzy. Największą ofiarnością wykazali się mieszkańcy Jackowie, gdzie zebrano 3.690 zł. oraz Zła-

kowa Borowego - 3.620 zł. i Bąkowa
Dolnego 3.125 zł. Pieniądze wpłynęły
także od pracowników' urzędu gminy.
Wpłacili oni 560 zł., 500 zł. wpłaciła
natomiast Gminna Rada Kobiet w Zdunach. Wpłacano także bezpośrednio
w wzędzie, tam uzbierano w sumie 800 zł.
Pieniądze trafiły do gminy Rytwiany w powiecie Staszów w województwie świętokrzyskim i zgodnie z ży
czeniem mieszkańców gminy Zduny
mają zostać tam rozdzielone pomiędzy
tych mieszkańców, którzy najbardziej
ucierpieli w wyniku powodzi.
(tb

CENA OGÓRKÓW NIE SPADA. Skup ogórków w firmie „Bracia Urbanek"
trwa już od 3 /ipca i planowany jest na pewno do końca sierpnia, a być może będzie
kontynuowany jeszcze we wrześniu -jeżeli tylko rolnicy będąjeszcze przywozić
ogórki. Firma skupuje tylko kontraktowany surowiec do przerobu. Cena ogórków
wtymrokujeststabilnaiwynosi-0,90zł. zasortodlugościod6do 11 cm. oraz 1, 10
zł. za ogórki wielkości od 6 do 9 cm. Planowana wielkość skupu to 2,5 tys. ton. Do
tej pory skupiono już 2 tys. ton. Jakość tegorocznych ogórków jest dobra, zdaniem
(mwk)
specjalistów znacznie lepsza niż w poprzednim sezonie.

PAWEtKOLAS
ZREIYGNOWAt
Przedstawiamy w całości tekst,
który w sobotę 11 sierpnia przekazał nam
b. wiceburmistrz Łowicza Paweł Kolas.
zanowni Państwo!
Zbliżają się wybory parlamentarne.
Pracując dla samorządu Łowicza planowałem w nich uczestniczyć. Nasze

S

w Łowiczu 1.273 podpisy pomoje zamiary. Zbierano je dla
mnie również w innych miejscowościach
Okręgu Wyborczego Nr 11 - (w jego
Miasto od lat nie ma swojego skład wchodzi 12· powiatów).
Biorąc pod uwagę sytuację prawicy
przedstawiciela w parlamencie brak jest osoby, która mogłaby wesprzeć w zbliżających się wyborach, po roznasze sprawy w Warszawie. Nie załatwi mowach z kolegami i współpracowni
tego popieranie „spadochroniarzy przy- kami doszedłem do wniosku, że w nowożonych w teczce". Ostatnie wybory wej kadencji to Senat RP może być jepokazały, że ówczesny kandydat, a obec- dyną przeciwwagą dla zdominowanego
ny poseł PO - p. Konstanty Miodowicz, przez SLD-UP Sejmu. Dziś postanowiod czasu otrzymania mandatu zaufania łem, że nie kandyduję, by nie rozbiod mieszkańców Ziemi Łowickiej, nie jać głosów mogących wesprzeć
pojawił się w mieście. Nie inane mi są Polską Prawicę. Uważam, że dla doprzykłady wsparcia, których udzielił na- bra wspólnego należy poświęcić własne
szym dążeniom. Nie był i nie jest zwią ambicje.
Dziękuję wszystkim, którzy pozany z Łowiczem - potrzebni byliśmy
tylko do zorganizowania jego wyborcze- parli mnie organizując zbieranie podpigo zwycięstwa. Podobnie było z p. Sena- sów. Dziękuję tym, którzy wspierali
tor Urniaż-Grabowską. Choć nie podzie- mnie, którzy podpisali się pod moją delam wszystkich poglądów p. Mariana klaracją pracy dla dobra ,,Ziemi Łowic
Bieleckiego, wolałbym, by to on był se- kiej". Dziękuję też Redakcji Nowego Ło
wiczanina za obiektywne relacjonowanatorem - ponieważ jest z Łowicza.
Chciałem kandydować do par- nie mojego zaangażowania w tę kampalamentu. Moje poglądy najbliższe są nię wyborczą.
Pozostaję z szacunkiem dla wszystugrupowaniom prawicowym. Otrzymałem propozycję kandydowania z list kich Łowiczan - także tych, którzy we„ Prawa i Sprawiedliwości" (lista do zmą za dobrą monetę obietnice wyborSejmu), a później propozycję kandydo- cze koalicji SLD-UP. Mam nadzieję, że
wania z listy „Ligi Polskich Rodzin" - osoby wybrane na zaszczytne funkcje
byłem jedynym kandydatem tego ugru- posłów i senatorów, nie zawiodą zaufapowania do Senatu RP w okręgu 1f. nia wyborców.
Paweł Ko/as
Dzięki wsparciu środo~isk i osób ze
Łowicz, dn. 9 sierpnia 2001 roku
mną związanych, w krótkim czasie zebrałem

pierające

dok. ze str. 1

towiczanie będą
W

tym roku organizatorzy konkursu będą przyznawać tytuły:
Miss Lata z radiem, I wicemiss, II wicemiss, Miss „Super Expressu" - decydują głosy czytelników, Miss Internetu - decydują głosy o"d dane przez Internet - http://www.radio.com.pl/jedynka/
latozradiem. O wyborze Miss Publiczności decydują oczywiście widzowie
zgromadzeni podczas finału. Nagrodą
Stefan Winnicki (z tyłu pierwszy główną dla Miss jest również samochód
- Peugeot 206.
z lewej) i jego kapela

startować

W finale konkursu na „Najsilniejszego człowieka Lata z radiem", który odbędzie się 31 sierpnia w Legionowie, bę
dzie brał udział Zbigniew Bakalarski,
który w Łowiczu pokonał kilkudziesię
ciu rywali. Ponownie 54 najsilniejszych
mężczyzn z miast, jakie odwiedzało
,,Lato z radiem" będzie walczyło o nagrodę główną - motor Suzuki, próbując
swoich sił w tzw. ,,martwym ciągu", konkurencji ,,l):ręcioła Lata z radiem" i pod(mwk)
noszeniu cegieł.

„
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Zduńska Dąbrowa

„SYLEX"-NIE ZWALNIA TEMPA PRAC
Niemieccy inżynierowie

oglądali,

jak postępują prace na terenie złoża Kalenice li

N

a terenie przygotowywanego ·do
eksploatacji złoża żwiru Kalenice II przebywali przez krótki czas,
w czwartek, 9 sierpnia, niemieccy inżynierowie z firmy Thyssen Krupp Jurgen Chmielnicki i Manfred Klitta,
którzy przyjechali zobaczyć, jak wykonywane są ławy fundamentowe pod
montaż linii do sortowania, płukanta
i klasyfikowania piasku i żwiru. Po terenie oprowadzał ich Grzegorz Grzyb właściciel i prezes zarządu firmy „Sylex". Inwestor ten pochodzi z Łowieza,
a na stałe od lat mieszka w Niemczech.
W artykule zamieszczonym w 32 nr NŁ
pisaliśmy, że koncern Krupp opracował specjalnie dla potrzeb firmy Sylex,
technologię eksploatacji złoża w pełni

olegając na etatowych pracownikach szkoły udało się w niewielkim
zakresie przeprowadzić prace remontowe w Zespole Szkól Rolniczych
w Zduńskiej Dąbrowie. Zrealizować je
można było tylko dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego, który przekazał 2 tysiące zł. na ten ceł.
Za tę kwotę zakupiono materiały potrzebne do wykonania zaplanowanych
prac. Objęły one cztery sale lekcyjne:
geografii, biologii, przysposobienia
obronnego i produkcji zwierzęcej, wykonano w nich cyklinowanie i równanie
podłóg oraz malowanie ścian.
(tb)

P

Strugienice

Tylko malowanie sal

T

skomputeryzowaną. Pytaliśmy głów

nego technologa Manfreda Klitta, czym
metoda ta różni się od dotychczas stosowanych. Jak nam wyjaśnił, maszyny,jakie będą pracowały na terenie zło
ża Kalenice TI mają możliwość bardzo
dokładnej selekcji poszczególnych frakcji piasku. Zazwyczaj piasek jest odpadowy - mówił też Grzegorz Grzyb.
W tej technologii specjalne cyklony»~
lapują frakcję o średnicy od O - 0,063
mm średnicy, która jest szkodliwa dla
betonu. Taka precyzja jest potrzebna
dlatego, że do wysokiej jakości betonów konstrukcyjnych i silikatów potrzebny jest piach najwyższej jakości.
Zastosowana w Kalenicach technologia
pozwoli nie tylko na oddzielenie piachu - czyli frakcji o średnicy od O - 2
mm od żwiru. Żwir będzie rozdzielany
na 3 frakcje: najdrobniejszą 2 - 8 mm,
kolejno 8 - 16 mm oraz 16 - 32 mm.
Jak twierdzi prezes spółki „Sylex",
złoże pod Kalenicami różnić się będzie
od innych kopalń nie tylko dokładną
selekcją kruszywa. Do podparcia 3 taśmociągów będą wykorzystane podpory pylonowe - stosowane w Polsce tylko w konstrukcjach mostów. Jest to
również jedyna tego typu inwestycja
w Polsce. Grzegorz Grzyb podkreśla,
że jest w nią osobiście zaangażowany
prezes zarządu głównego koncernu
Thyssen Krupp - Reinhard Quint. Zdaniem inwestora, możliwość współpra-

Cztery klasy będą
iak nowe

Kopalnia Kalenice li jeszcze w budowie, ale prace idą pełną parą.
cy z tak poważnym partnerem jest sporą
nobilitacją, ponieważ Krupp, zajmują
cy się branżą metalurgiczną, to jeden
z 30 największych koncernów na świe
cie. Inżynierowie wymieniają takie produkty koncernu, jak np. statki, pociągi,
szyny kolejowe, tynki strukturalne.
Sam technolog Manfred Klitta jednocześnie jest odpowiedzialny za projekt
zapewnienia kruszywa do najdłuższe
go na świecie tunelu kolejowego o dłu
gości 57 -km, jaki ma powstać 800 m
pod ziemią w rejonie przełęczy św.
Gotharda w Szwajcarii. Do Łyszkowic
jechał od godziny 2.00 samochodem
przez 5 państw - m. in. Lichtenstein,
aby dojechać jeszcze przed południem.
W rozmowie wyjaśniał, że „miał do załatwienia jeszcze inne sprawy". Nadzorowanie tych dwóch inwestycji jednocześnie będzie możliwe, ale następ
nym razem Klitta będzie jednak latać
samolotem.

Jak kopalnia będzie
funkcionować

?

Firma „Sylex" uzyskała koncesję na
eksploatację żwiru na okres I o lat, na-

tomiast złoże szacowane jest na około
· G
G
10 m1n ton, co zdam em rzegorza rzyba wystarczy na 30 lat eksploatacji.
J edna zmiana pracowników kopalni

będzie pracować przez 8 godzin, ile
będzie tych zmian - na razie nie wiadomo, niewykluczone, że docelowo na-

wet 3.
Do obsługi linii technologicznej „Sylex" będzie zatrudniał po 3 osoby na
każdą zmianę.

Pracownicy będą musieli mieć zgodnic z polskimi wymaganiami uprawnienia technika energetyki. Oprócz
tych pracowników, kopalnia będzie
potrzebowała kierowców, w sumie
zatrudnienie wyniesie w granicach
20 - 30 osób.

ylko malowanie sal - taki zakres prac
remontowych przewidziano na ten
rok w Szkole Podstawowej w Strugienicach. Dyrektor Aleksandra Biskupska powiedziała nam, że szkoła nie miała
w budżecie przewidzianych środków
na prace remontowe, mimo istniejących
potrzeb. Z pomocą przyszli rodzice,
przekazując 720 zł uzyskanych ze skła
dek na Komitet Rodzicielski. Za pieniądze te zlecono prywatnej firmie malowanie dwóch sal lekcyjnych, w któKopania ma być bazą
rych remont był najbardziej konieczny.
dla koleiriei inwestycii Oprócz tego w szkole rozpoczęto już
prace porządkowe, jak zwykle przed
Docelowo Kalenice TI mają być bazą rozpoczęciem roku szkolnego.
surowcową dla fabryki silikatów. Zanim
(tb)
tak się stanie, piach i żwir będzie wykorzystywany do produkcji wysokiej.jakoODR
ści betonów na rynku krajowym. Rozmawiamy z firmą Hanie!, ale nie ma jeszRozstrzygną
cze ostatecznej decyzji. Koszt powstania fabryki silikatów wyniósłby ok. 40
mln marek. Przygotowuję bazę do powstania takiej produkcji i to jest podstaprogramie tegorocznej edycji „Rol
wa do prowadzenia dalszych rozmów - Szansy", która odbędzie się 25
mówi Grzegorz Grzyb. Rozmowy proi 26 sierpnia w oddziale terenowadzimy już 2 łata, ale jest to poważna, wym WODR w Piotrkowie Trybunalstrategiczna decyzja. Firma Hanie! prze- skim pisaliśmy już w ostatnim numejęła 2 tygodnie temu dwa największe kon- rze NŁ. Dziś dodamy tylko, że w trakcemy gazobetonu - Ytong i Hebel. Tym cie imprezy rozstrzygnięte zostaną nasarriym w branży budowlanej, jako pro- stępujące konkursy: Agro liga 200 I,
ducent silikatów i gazobetonów, Hanie! Agroeko Turystyczne Zielone Lato
znalazł się na II miejscu w Niemczech zą 200 I, Rękodzieło Ludowe, Zespoły
koncememWienebergera,zajmującymsię Ludowe i BHP w rolnictwie.
· produkcją cegieł.
(mwk)
(ljs)

się konkursy

O

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

RO REX

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

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych
9
9
9
9
9

Glazurę, terakotę i gresy firm hiszpańskich i polskich

Kleje, fugi„ listwy wykończeniowe
Wanny, brodziki, kabiny, umywali, WC

Nii TERENIE MIASTA TllllNSPOllT t;/lllTIS!
Łowicz, ul. Poznańska
tel. (046) 830-33-88

Armaturę łazienkową
Glazurę i terakotę do pomieszczeń gospodarczych po niskich cenach

Realizujemy

każde

zamówienie. Transport na terenie

Łowicza

- gratis!!!

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

0

0

R-26

"1~
TYROMAX

P.P.H.U. ,,STYROM:AX''
. 99-420 Lyszkowice Kol. 4a
tel./fax (046) 838-88-70

STYROPIAN
NAJTANIEJ U PRODUCENTA!

Dowolne wymiary!
R-898

42 (naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy'')
R-874

o
~

lFIR<lQ)IMICQ)CGJJA

P.U.H. PŁAST-STYL

.z certyf'ikateTn

Transport na miejsce budowy!

• 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

Łowicz, ul. Powstańców

4-a

nowy

ŁOWICZANIN
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16.08.2001 r.

NIE MIELI PRAWA
, ,
WAS SKRESLIC
Miejski urzędnik nakazywał małżeństwom prowadzącym wspólnie
działalność gospodarczą wyrejestrowywanie się i rejestrowanie osobno,
mimo, że nie miał do tego prawa.
zasady nigdy nie poruszamy wNŁ
tematów dotyczących nas samych, jeśli teraz uczynimy wyjątek, to
dlatego, że mamy przeczucie, iż sprawa nie tylko nas, niestety, dotyczy, że
urzędnicza samowola mogła dotknąć
więcej osób prowadzących w Łowiczu
działalność gospodarczą. Chodzi o podejmowane wiosną tego roku, przez
wydział rejestrujący działalność gospodarczą w ratuszu, kroki w celu uporząd
kowania statusu spółek cywilnych.
Przypomnijmy, bo pisaliśmy o tym obszernie w NŁ, że w związku z wprowadzaniem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, osoby prowadzące dotąd działalność w formie organizacyjnej spółki cywilnej, winne
były do końca marca zarejestrować działalność jako indywidualni przedsiębior
cy - oczywiście nie rozwiązując spół
ki. Kto tego nie dopełnił, mógł zostać
wykreślony z ewidencji działalnoś.ci
gospodarczej.
ficyna Wydawnicza „Nowy Łowi
czanin" wykreślona został_a. Ku
naszemu zdumieniu na początku maja
otrzymaliśmy z ratusza, podpisaną
z upoważnienia burmistrza przez inspektora we wspomnianym wydziale,
Tadeusza Skwameckiego, decyzję wykreślającą nas z ewidencji, w której byliśmy
ujmowani ponad dziesięć lat. Zdumienie
było tym większe, że kilka dni wcześniej,
wobec rodzących się wątpliwości jak
postępować w przypadku małżeństw,
które przecież umowy spółki cywilnej
nie zawierają, a niejednokrotnie prowadzą działalność zarejestrowaną pod jednym numerem rejestru, ale pod dwoma
nazwiskami, wykładnięjak interpretować
taki przypadek opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości - i był to komunikat szeroko omąwiany. Ministerstwo

Z

O

stwierdzało wyraźnie , że jeśli małżon

kowie zostali ujęci w ewidencji pod jedną pozycją, ale wpisano tam ich nazwiska, to nie ciąży na nich obowiązek
uzyskania nowego, indywidualnego ,
wpisu do ewidencji.
Dla urzędnika było to za mało . Nie
żeby komunikatu ministerst.wa nie znał

sprawie to, że potrakto\'{ano nas tak,
jak w głębokim PRL-u, z wysoka,
z urzędu, nie jak obywatela, koniec koń
ców pracodawcę szanownych państwa
urzędników, lecz jak petenta. Zacytujmy raz jeszcze Kolegium: W przeprowadzonym przez organ I instancji (ratusz - przyp. red.) postępowaniu administracyjnym naruszone zostały przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. I tak o sprawie, wszczętej
z urzędu, nie powiadomiono strony postępowania mimo dyspozycji zawartej
w art. 61§4 kpa. Nie zapewniono stronom czynnego udziału w postępowaniu,
o czym stanowi art. I O kpa. (..) Uzasadnienie jest lakoniczne i jednozdaniowe, mimo, że powinno ono w szczególności zawierać fakty, które organ uznał
za udowodnione, dowody, na których się
oparł, oraz przyczyny, z powodu któryc/1 innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem
przepisów prawa.
ie trzeba chyba dodawać, że ze
strony urzędu nie doczekaliśmy się
do tej pory najmniejszego wyjaśnienia,
zapowiedzi, czy ratusz będzie się od
decyzji Kolegium odwoływał do NSA,
czy też nie, nie mówiąc już o słowie
„przepraszam".
Wiemy, ze wiosną wysłano ze Starego Rynku kilkaset decyzji wykreślają
cych z ewidencji spółki, których wspólnicy nie zdołali na czas zareje~trować
się indywidualnie, pod nazwiskiem. Ale
ile było wśród tych decyzji takich, które w ślad za urzędniczym widzimisię
Naigorsza iest
wykreślały zarejestrowane pod nazwiarogancia
skiem małżeństwa, narażając je na nieMożna zrozumieć , że urzędnicy potrzebne nerwy i dodatkowe koszty,
mogą mieć problemy z interpretowa- związane z ponowną rejestracją? Taniem prawa, szczególnie jeśli - a tak kich , od których nikt nie miał sił się
często ostatnio bywa - prawo to jest odwoływać?
Jeśli była choć jedna, jeszcze taka debałaganiarskie, pełne luk i sprzeczności. Trudniej zrozumieć jednak dlacze- cyzja to przeprosiny należą się tym bargo świadomie ignorują oficjalną inter- dziej tym, którzy się nie odwoływali.
pretację tego prawa, która przecież ma A czy nie należy się zwrot kosztów
być dla nich ułatwieniem. Najbardziej ponownej rejestracji?
Wojciech Waligórski
bulwersujące było dla nas jednak w tej

- bo że znał, przyznał w burzliwej rozmowie telefonicznej z nami po otrzymaniu przez nas jego decyzji, ale po
prostu go zignorował, interpretując prawo po swojemu. Przesyłając do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Skierniewicach nasze odwołanie - bo
oczywiście się odwołaliśmy - naczelnik wydziału Alina Guszlewicz, oczywiście z upoważnienia burmistrza, odpisała: Mimo nie spisania umowy spół
ki należy z cywilnoprawnego punktu
widzenia przyjąć, iż takich małżonków
łączy stosunek prawny identyczny
z umową spółki.
Samorządowe Kolegium Odwoław
cze było jednak innego zdania. Decyzją
z 8 czerwca Kolegium uchyliło w cało
ści zaskarżoną przez nas decyzję burmistrza i umorzyło postępowanie
pierwszej instancji, czyli ratusza. W
uzasadnieniu decyzji trzyosobowy
skład orzekający Kolegium napisał, że
przepisy i zasady dotyczące spółek cywilnych nie mają zastosowania do mał
żonków, którzy jako przedsiębiorcy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą, a nie zawarli formalnie w jakikolwiek sposób umowy spółki cywilnej. Jeżeli zatem oboje małżonkowie zostali
ujęci w ewidencji działalności gospodarczej jako jeden przedsiębiorca (tzn. pod
jedną pozycją ewidencji), ale ujawniono ich dane osobowe, nie ciąży na nich
obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji. Wykreślenie nas z ewidencji było
więc - stwierdza dalej Kolegium - pozbawione podstaw prawnych.

N

Zduny

Powstaie iadalnia
dla 200 uczniów

R

ozbudowa jadalni przy szkole przy instalowaniu w kuchni kotła gazopodstawowej i gimnazjum w Zdu- wego o pojemności 150 litrów oraz dwu
„taboretów" gazowych. Zwiększy to
nach zbliża się powoli ku końcowi.
W ral)lach prac dobudowano do ist- wydajność stołówki, która do tej pory
niejącej jadalni pomieszczenie, dzięki któ- korzystała z jednego kotła elektrycznego
remu powiększy ona swoje gabaryty dwu- o identycznej pojemności oraz zestawu
krotnie, osiągając powierzchnię 115 m2 . kociołków elekfrycznych o znacznie
Jak poinformował nas dyrektor szkoły mniejszych pojemnościach. Kuchnia ma
Józef Golis, będzie tam mogło docelowo przygotowywać posiłki nie tylko dla
spożywać posiłki jednocześnie 200 dzie- uczniów uczących się w Zdunach, ale takci. Z jadalni korzystać będą zarówno że i w Bąkowie Górnym.
Firmy wykonujące prace przy remonuczniowie gimnazjum, jak i szkoły podstawowej, w sumie jest ich blisko 500. cie i montowaniu kotłów mająje zakoń
Aktualnie dobudowywany budynek jest czyć zgodnie z planem i oddać całość
w stanie surowym i czeka na wykonanie przed rozpoczęciem nowego.roku szkol(tb}
dachu. Jednocześnie prowadzone są prace nego. .

Więcei

e wrześniu tego roku na kilku ło- Po dostarczeniu ich przez firmę, która
wickich ulicach i placach uzu- zostanie wybrana, nowe kosze staną
pełnione zostaną kosze na śmieci stojące między innymi w parku Sienkiewicza
przy chodnikach. Na posiedzeniu we i wzdłuż ulicy Starzyńskiego (asfaltowa
wtorek, 7 sierpnia, zarząd miasta posta- alejka po stronie łąk). Oprócz tego uzunowił o wszczęciu procedury zamówie- pełnione zostaną kosze i wymieniona
nia publicznego w trybie zapytania o cenę zostanie część metalowych wkładów do
(możliwe w przypadku zamówienia nich w ciągu pieszym od dworca PKP
o wartości nie przekraczającej 20 tys. euro) ulicą 3 Maja, Starym Rynkiem, Zduńską,
na dostawę 70 sztuk żelbetowych koszy Nowym Rynkiem, ulicą Stanisławskiego,
oraz 30 zapasowych wkładów do nich. ułańską oraz na ulicy Jana Pawła n. (mak)

W

Nadbzurzańska będzie tańsza
1O tysięcy złotych obniżona zokamienicy przy
ulicy Nadbzurzańkiej l 9A do drugiego
przetargu nieograniczonego. Przypomnijmy, że pierwszy przetarg zapianowany był na piątek, 27 lipca, jednak
musiał być unieważniony z powodu braku osób zainteresowanych kupnem tej
kamienicy. Do przetargu nie przystąpił
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stała cena piętrowej

~ul. Popiełuszki 20
Nowostawx Dolne 41
ZA"'l"i'{},N. "11'(42) 6404 606
k/Głowna
telJfax (42) 6404 442
r.t rJI
V (42) 719 71 71
WB
(42) 119 12 12

Komalux

Okna
olcha,

·
Gu'ls

Panele

podłogowe

AC3 37,50 (brutto)
montai
· dowóz do klienta

świerk, dąb,

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

mahoń-maranti

- najnowszy pięcio- i czterokomorowy profil PCV firmy VEKA TOP-LINE ?Omm
• • •
• •
- o 40% podwyższona sztywność !
Na1~nsze w swo1e1,
- szkło K=D.4. 0,6i1,1 - SSP!
klasie okna typowe.
- eleganckie szare uszczelki !
•
- najnowocześniejsze okucia antywłamaniowe We1dtmann-Kurier 2!
- klamka antywłamaniowa najnowszej generacji - SECUSTIK!
ffiKomple~sowa obs!uąa · nasza wiedza, doświadczenie, J>Omiar, produkcja, montaż,
Z A O O W O L E N I El
sprzątanie, gwaranCJa, serwis · W A S Z E
ffiJeżeli chcecie mieć porządne okna, ale boicie się bałaganu i zniszczeń - zadzwońcie!
45
Skontaktujemy Was z naszymi Klientami, którzy Was uspokoją!

PROJEKlYBUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
·AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

czvnnv codziennie
w godz. 9-12 i 16-19

FHU,

Głowno, ul. Monte Cassino 7
te1. ro42J 119-12-01, 06041299 sos

L

~§ BEZPŁATNA OGÓLNOPOLSKA
INFORMACJA GOSPOQARCZA.

ff\•

~ ~ O HANDLU, USŁUGACH I PRODUKCJI

""'''""""'
'''"''Zapraszamy
~ Wyd•Jomy "'""Y
do
województwo.

korzystania z naszych

usług.

tel./fax (0-46) 6322-555
E-mail . info@cikt.com.pl.www.osim.pl .

"'
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ci:

Łowicz,

ul. Klickiego 22A,
tel.0461 837-47-42

~l('wiaciarnia

I 'l('E rJ3 Jlg.{Jl
róg Ki/ińskiego, Koziej 1
oferuje:
./

promujący

współpracy 1

ZAJRZYJ

www. komalux.com.pl

PORADY LEKARSKIE
WIZVTY DOMOWE
BADANIA DO PRACY
BADANIA KIEROWCÓW

Włodzimierz Łuczakowie

nawet jeden oferent. W drugim przetargu nieograniczonym cena wywoławcza
będzie wynosiła 240 tys. zł. Jeżeli kamienica nie zostanie sprzedana w przetargu, będzie ją można kupić po negocjacjach z zarządem miasta. Ostatnia
z tych opcji jest najbardziej prawdopodobna. W kamienicy jest pięć lokali
(mak)
mieszkalnych.

Koma Ili.X

.GABINET lEKARSKI
JAROSUW KOPERA
Barbara I

będzie w mieś~ie

koszy

najnowocześniejsze

wzory wiązanek ślubnyc ---"""'""''.,,,...,..
./ dekoracje pojazdów,
sali weselnej i stołów

,
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Wlipcu mniej przestępstw

O

zmniejszeniu dynamiki przestępstw w lipcu tego roku w porównaniu z lipcem roku ubiegłego,
poinformował na comiesięcznej odprawie
z policjantami wszystkich pionów, we wtorek, 7 sierpnia, komendant Adam Ruta.
W lipcu bieżącego roku łowicka KPP odnotowała 46 zdarzeń kryminalnych, podczas
gdy w tym samym miesiącu w ubiegłym
roku było ich 77. Musimy być elastyczni
i nieustannie zmieniać stylprae,y, żeby prze-

Po topoli pozostal tylko olbrzymi

pień.

N

iewielu mieszkańców Łowicza zauważyło wycięcie jednego z pomników przyrody, który rósł przy wale
przeciwpowodziowym przy ulicy
Tkaczew. Dokonano tego na wniosek
właściciela sąsiedniej posesji, który zło
żył w urzędzie miasta odpowiedni
wniosek, argumentując że przy mocniejszym wietrze z drzewa spadają gałę
zie. Zagrażało to także napowietrznej
linii zasilającej przebiegającej obok.
Wycięcia topoli czarnej - bo takiego
gatunku było drzewo - dokonano w maju
tego roku. Odbyło się to zgodnie z obowiązującym prawem, stosowną decyzję wydał Wojewódzki Konserwator
Przyrody, który zniósł ochronę pomni-

stowarzyszeń?
S

Oberman zastępcą
wkomunalnym

kawą topoli. Poprzedziła to wymagana
wizyta specjalnej komisji, która oceniła stan drzewa, biorąc pod uwagę jego
wiek i atakujące go choroby, jako nie
rokujące nadziei, że nie będzie zagraża
ło ruchowi drogowemu i bezpieczeń
stwu pieszych.
Wycięte drzewo miało potężne rozmiary, jego obwód liczył blisko S metrów. Wiek topoli oceniano na 80 lat.
Była ona charakterystyczna dla ulicy
Tkaczew, usytuowana na samym zakręcie przy wale przeciwpowodziowym. Wraz z jej wycięciem liczba
drzew - pomników przyrody w Łowi
czu zmalała do IS.

R

(tb)

Gmina Bolimów

Żydzi upomnieli się o komisariat
P

onad dwa miesiące minęły od momentu, kiedy zarząd gminy Bolimów wystosował do Komisji Regulacyjnej do Spraw Wyznań Żydowskich
odpowiedź w związku z jej roszczeniami co do działki i budynku przy ul. Farnej 3 w Bolimowie. Pierwszy sygnał
w tej sprawie dotai:ł do urzędu gminy
28 marca tego roku, kiedy to Komisja
Regulacyjna poinformowała o wszczę
ciu procedury regulacyjnej w stosunku
do tej nieruchomości na rzecz Gminy Ży
dowskiej w Łodzi. Komisja poinformowała również zarząd gminy, że moźe on
wyrazić swą opinię w tym względzie.

Działka

o powierzchni O, IS ha jest
skarbu państwa. W budynku, który się na niej znajduje, przed
wojną była żyd9wska synagoga, a w czasie wojny- getto, którego mieszkańców
wywieziono później do getta warszawskiego. W 194 7 roku utworzono tu wiejski ośi:odek zdrowia oraz łaźnię, które
podlegały Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łowiczu. Czterdzieści lat
później, kiedy ośrodek zdrowia został
przeniesiony na ulicę Łowicką, budynek na Farnej wraz z działką przekazany został w trwały zarząd Komendzie
Milicji Obywatelskiej w Skierniewicach.
własnością
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PONADTO:
• PŁYTKI KLINKIEROWE
•TERAKOTA '
• KLEJE, FUGI, LISTWY

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

PROMOCJA

9,9o zł/szt.

• BOAZERIA PCV, SIDING - PANELE PODł.OGOWE O WYSOKIEJ ŚGERAUIOŚG
•RYNNY
• DRZWI • wewnętrzne
14.000 obr, 16.000 obr, 19.000 obr
od iill1
zł/m 1
• zewnętrzne
• antywłamaniowe
- PANELE ŚGENNE MDF od 11,30
- harmonijkowe
- ELEKTRONARZ~DZIA IOSCH

I" SO

~ Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty
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Sz.afy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

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

BRAMY HORMANN

i inni producenci

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY, DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

I INNE SZLABANY 1MARKIZV TARASOWE
Dostawa pod wskazany

na to, że ma tylko zasięg gminny, a nie
powiatowy, miało na to nikłe szanse.
Obecnie w warsztatach terapii zaję
ciowej w Parmie, prowadzonych przez
Stowarzyszenie „Tacy Sami", uczestniczą tylko dorośli. Porozumienie wprowadziłoby więc swego rodzaju nowum.
Zanim to jednak nastąpi opinię w tej
sprawie musi wydać PFRON. Jesteśmy

otwarci na wszelkie propozycje, jeżeli
tylko mają one przynie.\:ć korzyść osobom niepełnosprawnym. W tej chwili
czekamy na opinię PFRON, w po/owie
sierpnia odbędzie się również spotkanie
wszystkich naszych członków, którzy
wypowiedzą się na ten temat - skomentował prezes stowarzyszenia „Tacy
Sami" Mirosław Koczywąs.
(/js)

W siedzibie stowarzyszenia dzieci
pod opieką specjalisty

uczą się

Będą zmiany w
trzeźwościowei

adres.montaż,

serwis

Okna I ~rzwl firmy LINDA
Brmny Ecotharm
Bramy ELPU
Bramy przemysłowa
Napędy do bram garuowych.
•
•
•
•

~ut. Kubusia Puchatka 8, 96-100 Skierniewice tel. (0-46) 833-56-51

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

a
9.
10.
11.
12.
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PALIO Weekend 1,2 HL
SIENA 1,2EL
SIENA 1,6HL
PUNTO 1,2 60 S 5d.
PUNTO 1,2 55 S
UNO 1,4 Van 3d.
CC0.7YOUNG
CC0,7YOUNG
CC0.7YOUNG
126
RENAULT11 GTX1,7
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Czy będzie porozumienie

towarzyszenie Rodzin i Osób Działających na Rzecz Dzieci z Chorobami Układu Nerwowego oraz stowarzyszenie „Tacy Sami" noszą się z zamiarem podpisania porozumienia, na
stępcy nie zdqjyli dostosować się do tego co
mocy którego członkowie tego pierwrobimy. Zawsze porównuję syńmcję w i'l!sorcie do walki bokserów na ringu. Ciosem szego mogliby korzystać z warsztatów
dla nas jest przestępstwo, natomiast kontrą terapii zajęciowej prowadzonych w Parz naszej strony jest złapanie przestępcy.„ - mie. Inicjatorem porozumienia jest zarząd Stowarzyszenia Rodzin i Osób
podsumowuje te dane komendant Ruta
Działających na Rzecz Dzieci z Chorobami Układu Nerwowego. Jego celem jest
stworzenie możliwości brania udziału w
całodniowych warsztatach terapeutycznych niepełnosprawnym dzieciom, które
obert Oberman został powołany teraz mająjedynie możliwość kilkugoz dniem IO sierpnia na stanowisko dzinnej rehabilitacji. Zanim niepełno
zastępcy naczelnika Wydziału Spraw
sprawne dzieci trafią do Parmy, muszą
Komunalnych w łowickim ratuszu. Był on
zostać odpowiednio do tego przygotodotychczasowym pracownikiem wydziału.
wane przede wszystki!ll pod względem
Stworzenie funkcji zastępcy naczelnika zopedagogicznym, ale i manualnym.
stało pozytywnie zaopiniowane przez zaTym mają zająć się rehabilitanci oraz
rząd miasta z uwagi na dużą ilość różnych
spraw, które wpływają do tego wydziału. pedagog zarrudnieni przez stowarzyszeNaczelnik wydziału, z racji rodzaju pracy, nie Wiesławy Gębury.
często przebywa poza budynkiem urzędu
Chcielibyśmy. aby nasze dzieci uczyły
(kontrole i nadzorowanie robót w mieście się życia poprzez uczestniczenie w teraitp). Tymczasem cz.ęść pism wychodzących pii zajęciowej, mamy nadzieję, że ta
z wydziału mógł podpisać tylko naczelnik współpraca
pomoże im rozwinąć się,
lub jego zastępca. Nieobecność naczelnika
gdyż teraz mogą właściwie liczyć tylko
na miejscu była więc kłopotliwa zarówno
na przebywanie w domu i pomoc rodzidla petentów jak i pracowników urzędu.
ców - powiedziała w rozmowie z nami
Wiesława Gębura, prezes stowarzyszenia.
Do tej pory samo ubiegało się ono
o możliwość stworzenia swoich warsztatów terapii zajęciowej, jednak z uw!!gi
Wtedy, czyli w 1982 roku, w budynku
przeprowadzony został generalny remont. Na jego parterze utworzono komisariat policji, a na piętrze dwa lokale
mieszkalne dla policjantów.
W odpowiedzi na pisma Komisji Regulacyjnej do Spraw Wyznań Żydowskich
a sierpniowej sesji Rady Miejskiej
zarząd gminy wnosi o możliwość zamiaw Łowiczu przedstawiony zostany nieruchomości przy Farnej na inną nieruchomość również z zasobów skarbu nie pod głosowanie projekt uchwały
państwa. Gmina nie dopuszcza możliwo w przedmiocie rozwiązania dotychczaści oddania budynku przy Farnej, a co za sowej Miejskiej Komisji Rozwiązywatym idzie likwidacji komisariatu policji. nia Problemów Alkoholowych. Jest to
Obecni'e zarząd czeka na reakcję ze stro- konieczne ze względu na zmiany, które
ny gminy żydowskiej.
(ljs) wprowadziła nowelizacja ustawy o prze-

Bez topoli przy Tkaczewie
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2001
2001
1998
2000
1997
1996
1996
1997
1997
1979
1988

stalowy met.

59.800

wiśnia

36.800
28.000
21.000
30.000
15.000
9.500
12.800
12.400
9.800
1.100
7.000

wiśnia

met.
met.

biały
czerwień

czerwień
biały

czerwień

czarny
wrzos met.
zieleń

niebieski met.

komisii

ciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie
z nią teraz zarząd, a nie rada gminy bę
dzie powoływał taką komisję. Rada Miejska ma 3 miesiące od wejścia w życie nowelizacji na rozwiązanie komisji. Zarząd
miastawciągumiesiącanastępującegopo
rozwiązaniu
bowiązany

1.250 km
41.000 km
10.100 km
97.310 km
132.000 km
56.260 km
53.100 km
102.490 km
93.500 km
176.000km

komisji przez radę jest zodo powołania nowej.
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Bank Światowy
pomoie wyremontować drogę
Inwestycja rusza w październiku
pierwszej dekadzie września pla- Refundacja w wymienionej kwocie nanowany jest przetarg, który wy- stąpi jednak wyłącznie wtedy gdy, inłoni wykonawcę ostatniego planowane- westycja spełni wszystkie zadania okrego na ten rok powaźnego przedsięwzię ślone przez powiat we wniosku składa
cia na drogach powiatowych, czyli re- nym do Banku światowego, a oceni to
montu drogi Zduny - Urzecze - Sobota. Re- w kontroli porealizacyjnej Agencja Remont zaplanowano na lata 200 I - 2002. strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zależy nam na możliwie najszybszym
Roboty prowadzone będą na 3, 7 km odcinku drogi Urzecze - Sobota, a obejmą: rozpoczęciu tej inwestycji. Niestety, wyposzerzenie drogi, uregulowanie odwod- magane procedury formalno-prawne nie
nienia drogi oraz położenie nawierzchni pozwalają nam wcześniej przeprowadzić
asfaltowej. Koszt całości inwestycji zo- przetargu niż we wrześniu, mamy nastał oszacowany na około 1.200 tys. dzieję, że w tym terminie wyłonimy wyW ramach programu aktywizacji obsza- konawcę, by na początku października
rów wiejskich dla powiatu łowickiego rozpocząć prace - mówi Paweł Lisowma zostać przekazane - właśnie na ten ski, członek zarządu zajmujący się spracel - 539 tys. zł z Banku Światowego. wami dróg w powiecie.
(aj)

W

Motocykliści

przyiadq do Nieborowa

W

dniu 24 sierpnia na campingu
w Nieborowie odbędzie się ogólnopolski zlot motocyklistów. Następnego dnia w godzinach przedpołudniawych planowana jest parada motocykli
biorących udział w zlocie na trasie z Nieborowa do Skierniewic. Organizatorem
imprezy jest Skierniewicki Klub Motocyklowy „Motorix" i będzie to pierwszy zlot organizowany przez ten klub.

Organizatorzy deklarują, że zlot będzie
miał charakter otwarty i będą mogli w nim
wziąć udział wszyscy pasjonaci motacykli, niezależnie od tego, jakim pojazdem dysponują. Tle osób przyjedzie do
Nieborowa - trudno przewidzieć. Jak nam
powiedział Piotr Trejter z Łowicza, należący do klubu „Motońx", w podobnym
zlocie, który odbył się w Kutnie 13 lipca,
brało udział około 500 osób.
(mwk)

Malo dla trampkarzy
watą zaledwie 50Cł złotych zarząd
miasta Łowicza dofinansował pobyt
drużyny piłki nożnej trampkarzy Klubu
Sportowego Pelikan na turnieju w Krasnymstawie od 12 do 18 sierpnia. O dofinansowanie wyjazdu zwróciła się rada ro-

K

dziców działająca przy tej drużynie,
z której to funduszy jest częściowo finansowany wyjazd na turniej. Kwota dofinansowania była tak mała z uwagi na
fakt nie uwzględnienia wyjazdu we wcześniejszym planie finansowym.
(mak)

Burmistrzowi Ryszardowi Budzałkowi (AWS)
29 lipca 2001 roku minęło

1000

dni w służbie miastu i jego mieszkańcom.
Burmistrzowanie rozpoczął 3 listopada 1998 r.
Wtedy w Łowiczu zarejestrowanych było tylko

1630
Bezrobotnych

PoJOOO dniach pracy Burmistrza mamy już

2550
Bezrobotnych

Przez tysiąc dni urzędowania Burmistrza Budzałka (AWS)
bezrobocie wzrosło o 920 osób. ti- o 56% !! To nie jest jeszcze hasłowe: "tysiac bezrobotnych na tysiąc dni". Odliczając
jednak 142 niedziele wynika, że na „wytworzenie" jednego
bezrobotnego Burmistrz pracuje niecały jeden dzień (oczywiście

sta s cznie

Złośliwi mówią, że pensja Ojca Miasta (7.900 zł.) składa się
z premii po 8,60 zł. miesięcznie od każdego nowego bezrobotnego
„wypracowanego" przez ostatnie 1000 dni.
Ale ja w to nie wierzę.

PAMIĘTAJMY„ że w tych „osiunięciacb" mają swój udział także:
V-ce Burmistrz EUGENIUSZ FURMAN (SLD), ZARZĄD MIASTA
i demokratycznie wybrani przez n11s radni tworzący RADĘ MIEJSKĄ.

(-) Jerzy Borecki
R-936

SZPITAL
ZMIENI
,
SWOJ WIZERUNEK
połowie września br. będzie już
prawdopodobnie wyłoniony wykonawca planowanej termoizolacji.
szpitala w Łowiczu. Kiedy nastąpi rozpoczęcie prac - na razie dokładnie nie
wiadomo, będąjednak one przeprowadzane stopniowo. Do końca pażdzier
nika konieczna będzie całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania pionów, poziomów i kaloryferów w głów
nym budynku szpitala oraz w budynku
administracyjnym. Jest to jedyna praca,
jaka będzie wykonana w budynku administracji . Jak wyjaśnia wicedyrektor ło
wickiego ZOZ Henryk Szkup, główny
budynek szpitala pochodzi z lat 50-tych,
a administracyjny oddany był w latach
80-tych, ale prace te są konieczne, ponieważ budynek ten jest ogrzewany z tej
samej kotłowni olejowej, co budynek szpitala i dlatego instalacja w obydwu musi
być tego samego typu.
Kolejnym etapem, do którego przystąpi się na pewno w tym roku, będzie
wymiana okien w budynku szpitala.
W czasie dotychczasowych remontów
wymieniono już 1/3 wszystkich okien
w szpitalu, w tym roku będą więc wymienione pozostałe. ZOZ planuje, aby
prace przy wymianie instalacji c.o. i okien
były prowadzone w miarę możliwości

W

jednocześnie.
Jeżeli wystarczy pieniędzy przeznaczonych na remont, cały budynek szpitala będzie docieplony - styropianem
lub wełną mineralną i wykonana zostanie nowa elewacja - tzw. suchy tynk.
Ostatni etap termoizolacji to prace_na

Budynek szpitala jest dobrze znany Jak będzie
lacji - przekonamy się może nawet w tym roku.
dachu. Obecnie jest to stropodach pokryty papą, rodzaj ·pokrycia raczej nie bę
dzie zmieniany, strop zostanie tylko docieplony dodatkową warstwą izolacyjną
- ze styropianu lub wełny mineralnej.
Sam przetarg będzie się odbywał
dwustopniono. W pierwszym etapie firmy budowlane będą proponowały materiał i technologię, jaka może być zastosowana. Drugi etap to wyłonienie
wykonawcy według przyjętych zasad
finansowych, ważny też będzie termin
wykonania prac.

-Samorządy dorzecza

wyglądał

po termoizo-

Na wszystkie prace jest przeznaczonych I mln 100 tys. zł. Pieniądze te pochodzą przede wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 900 tys. zł - jest to dotacja celowa, pozostałą część - 200 tys. zł - dokłada samorząd powiatowy. Jest ·to dość duża
kwota, która być może wystarczy nawet
na wykonanie wszystkich tych prac, a na
pewno na wymianę centralnego ogrzewania i okien - powiedział Nowemu
Łowiczaninowi wicedyrektor łowickie
go ZOZ Henryk Szkup.
(mwk)

Bzury

Przyięli priorytety
· przymierzaią się do programów
P

ierwszym obszarem na liście czterech priorytetowych, przyjętych
podczas niedawnego II walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin Dorzecza Bzury, jest ochrona
środowiska. Realizacja tego kierunku
to przede wszystkim wdrożenie tzw.
Programu Bzura, co wiąże się z zadbaniem o czystość rzeki, czyli regulacją
gospodarki ściekowa-śmieciowej w obszarze całego jej dorzecza.
Krokiem w kierunku realizacji tego
przedsięwzięcia było spotkanie z doktorem Kazimierzem Sobotka (dyrektorem
Regionalnego Centrum Informacji
Europejskiej w Łodzi - przyp. red.),
które odbyło się w naszym starostwie
26 lipca. Doktor Sobotka zapoznał
nas z. ustawami aktualnie obowiązują
cym( w sferze ochrony środowiska,
nawiązaliśmy z nim współpracę i przymierzamy się do zorganizowania
cyklu takich edukacyjnych spotkań
dla samorządów działających w stowarzyszeniu. Ważne jest, by przed przystą
pieniem do opracowywania konkretnych planów być na bieżąco z przepisami. szczególnie z tymi unijnymi. by
móc otworzyć sobie drogę do środków
pomocowych i jak najwięcej z nich
skorzystać. Właśnie dlatego bardzo
istotne jest dla nas nawiązanie
stałej współpracy z Centrum Informacji
Europejskiej - mówi Cezary Dzierżek,
starosta łowicki i prezes stowarzyszenia. Kolejnym krokiem na drodze
do realizacji tego zagadnienia będzie

przeprowadzenie

szczegółowej

analizy
rodzaju i miejsc
koncentracji ścieków i odpadów na
terenie dorzecza, by w dalszej kolejności móc się przygotować do ich oczyszczenia.
W ramach obszaru ochrona środowi
ska stowarzyszenie zamierza się
zająć również zalesianiem słabych rolniczo gleb.
Drugie ze wskazanych przez stowarzyszenie zagadnień to transport.
Chcielibyśmy usprawnić całą infrastrukturę wokół A-2, ale przede wszystkim
zamierzamy się czynnie włączyć w budowę, obsługę i utrzymanie A-2. Zależy
nam na tym, by ta budowa stworzyła miejsca pracy dla naszej lokalnej społeczno
ści, by miejscowe firmy zajmowały się
utrzymaniem drogi, by kapitał miejscowy mógł inwestować i korzystać z A-2.
Do tego będziemy dążyć - mówi Cezary
dotyczącej ilości,

Dzierżek.

K

ol.ejne kierunki, na ro.zwój których
stawia stowarzyszenie to turystyka i agroturystyka. Aktualnie w przygotowywana jest Strategia Rozwoju
Produktu Turystyki Ziemi Łowickiej zgromadzone materiały posłużą do analizy potencjału Ziemi Łowickiej. W niedalekiej przyszłości planuje się uruchomienie prac nad taką dokumentacją
w pozostałych powiatach zrzeszonych
w stowarzyszeniu. Mamy ogromny potencjał w tej dziedzinie, Łowicz- Łęczyca
- Rawa i nie mamy zaplecza, by go
w pełni wykorzystać. Brakuje nam za-

równo zaplecza, tego o bardzo wysokim
standardzie, jak i przyzwoitego zaplecza socjalnego o średnim standardzie.
To pierwsze zamierzamy zrealizować
przez odbudowę czwartego skrzydła
muzeum. Ponadto planujemy przygotować zaplecze socjalne z możliwością noclegu w maurzyckim skansenie, ponieważ
mamy sygnały, że wiele osób chętnie wła
śnie z takiej oferty by skorzystało. Brakuje również gospodarstw agroturystycznych
- twierdzi starosta Dzierżek .
a liście przyjętych priorytetów nie
zabrakło edukacji, ze szczególnym
uwzględnieniem tej europejskiej i ekologicznej. Ogromny krok w realizacji tego
przedsięwzięcia został już poczyniony,
bo Stowarzyszenie Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
i Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Kadr w Łowiczu od pażdziemika uruchamia w Łowiczu studium podyplomowe Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w procesie integracji z UE. Kolejnym krokiem jest
nawiązanie Współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej
w Łodzi. Ze szkoleniami dotyczący
mi sposobów na to, jak ódnaleźć się
w unijnej rzeczywistości i jak sięgać
po unijne środki, chcielibyśmy'doirzeć
nie tylko do wszystkich samorządow
ców, ale i do wszystkich podmiotów
gospodarczych i grup zawodowych podkreśla Cezary Dzierżek.
(aj)
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NA PIELGRZYMKOWYM SZLAKU
We wtorek, 14 sierpnia 2.300 pielgrzymów doszło do Częstochowy.
Na Jasnej Górze witała ich nasza reporterka, Lilianna Jóźwiak-Sta$zewska.
zy Wy wiecie, że idziemy do Matki? - tak śpiewając uczestnicy
VI Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Mło
dzieżowej na Jasną Górę pytali witają
cych ich w Alei Najświętszej Maryi
Panny częstochowian w miniony wtorek, 14 sierpnia. W odpowiedzi otrzymywali przyjazny uścisk dłoni i pozdrowienia.
Aleja Najświętszej Maryi Panny oży
wiła się krótko przed godziną l O, kiedy
to pojawiła się w niej pierwsza grupa
pielgrzymkowa prowadzona przez biskupa Alojzego Orszulika - grupa biała. Pieśniami na cześć Matki Bożej
oznajmili Częstochowie, że właśnie
przybyli zwieńczyć pielgrzymkowe
dzieło pojednania się z Bogiem. Pątni
cy podzieleni zostali na dziewięć kolorowych grup, ale tak naprawdę u stóp
Jasnej Góry, stanowili jedność. Choć
każda grupa na swój sposób wyrażała
swoją radość, to i wesołe wymachiwanie kolorowymi chusteczkami, prze-

C

było

i takich, którym przeżycia towapielgrzymowaniu nie były
wcześniej znane. Zarówno z jednymi,
jak i z drugimi rozmawialiśmy tuż
przed wejściem na Jasną Górę.
Wraz z młodzieżą do Częstochowy
po raz pierwszy po wielu latas;h przerwy wybrał się Jan !ryński. Jeszcze
za moich studenckich czasów, wiele lat
temu, chodziłem na pielgrzymki akademickie. Teraz wszystko sobie przypomniałem . Takjak każdy, niosę na Jasną Górę swoją intencję i modlę się głę
boko o jej spełnienie, ale we wspólnej
pielgrzymkowej modlitwie chciałem
uczestniczyć właśnie z młodzieżą,
by przekonać się jak to wszystko wygląda teraz - opowiadał nam pan Jan. Muszę przyznać, że młodzież ta jest
po prostu wspaniała. Oni na prawdę
potrafią wypłynąć na głębię wiary i miłości do bliźniego, czego niejednokrotnie moglem doświadczyć na postojach rzyszące

dodał.

Paed

wejśdem

do Kaplicy Cudownego Obrazu u podnóża Jasnej Góry pątników

grzymce - siostry, w Alei Najświętszej
Maryi Panny zapowiadały, że w przyszłym roku przyjdą tu ponownie. Momentami było ciężko, były i bąble i
opuchnięte kostki, ale wszystkiemu dało
się jakoś zaradzić. U stóp Jasnej Góry
nie wypada nawet o tym mówić. Najważniejsze jest to, że te kilka dni spędzi
łyśmy w modlitwie i pojednaniu z Bogiem, to da nam silę na następny rok powiedziały.

W Alei Najświętszej Maryi Panny pielgaymi witali częstochowian kolorowymi wspomnieniami z pól i łąk - kwiatami słoneczników.

z

„.

Tomasz Jackowski.

ty wiary rozważać z coraz to nowymi z nami przewodnik duchowy łowickiej
osobami. Pielgrzymka daje mi właśnie grupy pielgrzymkowej ksiądz Adam
taką możliwość.
Bednarczyk. - Na pielgrzymce zmienia
Codzienne konferencje na temat się wnętrze człowieka o czym możemy,
głębi wiary, czy miłości na pewno będą my jako kapłani, bezosobowo zaświad
dla mnie akumulatorem na cały rok. czyć po spowiedzi na szlaku. Z roku na
Na Jasnej Górze pomodlę się nie tylko rok wędruje z nami coraz więcej coraz
w intencji swojej rodziny, ale w inten- młodszych osób. Dla nich jest to forma
cji w~zystkich chrześcijan - powiedział spędzenia czasu wolnego i nawet jeśli
na Jasnej Górze w rozmowie z nami zapoznają się z regulaminem pielgrzymkowym, to tak duża doza cobrat Paweł.
dziennej modlitwy na początku jest dla
nich szokiem. Na szczęście człowiek
potrafi zmienić swoje motywacje, pielgrzymka przestaje być rajdem, a jest
sposobem na pojednani~ się z Bogiem - dodał.

Renata Łomiońska na pielgrzymce była po raz drugi, ale - jak sama
mówi - atmosfera towarzysząca pielgrzymce w ubiegłym roku skłoniła ją
do pielgrzymowania również i teraz.
Na szlak zabrała ze sobą koleżankę
Agnieszkę Antosiak, dla której było
to pierwsze tego rodzaju przeżycie.
Trochę inaczej to sobie wyobrażałam,
ale już po pierwszym dniu zaczęłam
odnajdywać siebie. Obydwu nam pomogła modlitwa i rozważania nad prawdziwą głębią wiary - powiedziała nam
Agnieszka.
tym, że życie na szlaku toczyło
Zielona · nailicznieisza sięOswoim
rytmem, a każdy dzień przy- Radość pielgrzymowania udzielała się również witającym. Z ochotą
Grupa zielona - łowicka była najlicz- nosił nowe doświadczenia i przeżycia ściskali oni dłonie paybyłych na Jasną Górę pątników.
niejszą. Do Częstochowy doszło w niej duchowe powiedział nam również
Wbrew pozorom, nie wszyscy
Na pielgrzymce
465 osób. Przewodnictwem duchowym Krzysztof Kisiel, idący do Częstocho- na pielgrzymkę wybrali się z koleżan
poczuli się kościołem
nad pielgrzymami zajął się ksiądz Adam wy po raz trzeci. Każdy modli się w ką, rodziną, czy znajomym. W środ
Bednarczyk, pomagało mu siedmiu in- intencji własnej, czy rodziny. Ważne są ku najliczniejszej grupy znaleźliśmy
Na szlaku zamiast „pań" i „panów",
nych kapłanów, klerycy i siostry za- chwile skupienia, ale w drodze jeszcze Pawła Drzewickiego, który na piel- byli „bracia" i „siostry". Jeśli po paru
konne. W Aleję Najświętszej Maryi ważniejsza jest wspólna modlitYila. Do grzymki już od kilku lat z reguły cho- dniach ludzie czują się na tyle zjednani,
Panny „zieloni" wchodzili za parą ubra- tego potrzebajed11ości, a tą dało się od- dzi sam.
zbratani, by utwierdzić się w przekonaną w łowickie stroje ludowe.
czuć na każdym kroku - powiedział.
To nie dlatego, że jestem samotny, niu, że są prawdziwym, jednym kościo
WjeJu nicłi w pielgrzymce brało
Irena Sałuda i Krystyna Ant- przeciwnie, mam rodzinę, ale uważam, łem, to jest to właśnie wypłynięcie
uclział nie. po raz pierwszy, ale nie mało czak, na co dzień sąsiadki, na piel- alejawolęmodlićsięscimotnie, aaspek- na głębię - powiedział w rozmowie

marsz z balonikami, pozdrawianie
kwiatami słonecznika czy granie Panu
w latynoskich i cygańskich rytmach
łączyło jedno - krzyż niesiony na czele
każdej z nich. W końcu Aleja Najświęt
szej Maryi Panny zapełniła się grupą
2300 pielgrzymów, którzy swą drogę jak sarni określali - ku życiu, rozpoczę
li 6 sierpnia. W porównaniu z rokiem
ubiegłym było ich o 200 osób mniej, ale
jak powiedział nam wieloletni ich organizator ksiądz Jackowski - ubiegły rok
był wyjątkowy ze względu na jubileusz.

witał ksiądz

Przed Cudownym
Obrazem zloiyli
nie tylko swoie intencie
Tuż

VI

przed

wejściem

na

Jasną Górę

Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Mło

dzieżową witał i pozdrawiał ksiądz Jac-

kowski. Raz jeszcze przypominał kai;dej z grup o sensie rozważań nad głębią
korzystania z Bożych łask. W kilku
zdaniach charakteryzował każdą z grup.
Grupa zielona zyskała sobie miano ży
wiołowej w wychwalaniu Pana, a jednocześnie potrafiącej w skupieniu słu
chać jego nauk. Łowicka grupa na trasie
modliła się o Bożą opiekę nad codzie?nością i przemiany duchowe i moralne
w rodzinach. Jednak przed Cudowny
Obraz zanieśli jeszcze inne intencje. W
jasnogórskiej kaplicy modlili się za sołtysów i gospodarzy, który gościli ich
na trasie, a także w duchu pn:ebaczenia
- za sprawców grabieży w domaniewickim sanktuarium. Młodzież szczególne
prośby składała w intencji dobrego wyboru dorosłej drogi życiowej.
Pielgrzymkę zakończyła msza świę
ta na Jasnej Górze.
Lilianna Jóźwiak-Staszewska
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Nauczycielskie awanse
w szkołach powiatowych
K

Wicie
I

NIE CH~E SI~ WYPROWADZI(
Właściciele „Czartexu" tracą cierpliwość,

a lokatorka procesuje się z gminą
eszcze nie ucichły echa niedawnej
sprawy nauczycielki nauczania
zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Kocierzewie, która w łowickim
sądzie wygrała sprawę o przywrócenie jej do pracy w pełnym wymiarze
godzin i na dotychczas zajmowanym
stanowisku, a na wokandzie, tym razem wydziału cywilnego, pojawiła się
kolejna rozprawa dotycząca gminy
Kocierzew.
Pozew wniosła pracownica gimnazjum w Kocierzewie przeciwko urzędowi gminy w Kocierzewie. Powódka wnosi o ustalenie, iż ostatnia terminowa umowa najmu lokalu w budynku byłej szkoły w Wiciu, w którym zamieszkuje wraz z sześciooso
bową rodziną, powinna być przekształcona w umowę bezterminową.
Tymczasem z dniem 31 marca lokal
ten został powódce wypowiedziany
przez gminę. Gmina natomiast utrzymuje, że wniosek ten jest niezasadny.
powodu tego właśnie sporu
8 sierp11ia w łowickim sądzie spotkali się pracownica gimnazjum w Kocierzewie - Bogusława L. oraz wójt
gminy Kocierzew, Robert Sikorski, reprezentujący zarząd gminy.
Z wyjaśnień, jakie przed sądem zło
żyła Bogusława L., wynika, że w listopadzie 1994 roku zamieszkała ona
wraz z rodziną w Wiciu, w mieszkaniu znajdującym sięjeszcze wówczas
w budynku filii Szkoły Podstawowej
w Kocierzewie. Do szukania miejsca
właśnie tam skłoniła ją trudna sytuacja materialna oraz fakt, że od 1991
roku pracowała jako sprzątaczka w SP
Kocierzew. Obecnie pracuje na tym
samym stanowisku w gimnazjum
w Kocierzewie. Od momentu wpro-

J

Z

wadzenia się Bogusławy L. wraz z rodziną do mieszkania w budynku szkoły w Wiciu, co roku przedłużana była
z nią umowa najmu tego lokalu. Ostatnia umowa podpisana została 31 sierpnia 2000 r. na okres pól roku. Po jej
wygaśnięciu wójt Robert Sikorski odmówił jej przedłużenia. Bogusława L.
twierdzi, że ma prawo do bezterminowej umowy najmu lokalu. Mieszkamy już tam tak długo, częściowo na
własny koszt dokonaliśmy remontów,
mamy własną działkę, którą uprawiamy, poza tym dzieci bardzo się już do
tego miejsca przyzwyczaiły- argumentowała w sądzie Bogusława L:
Takie tłumaczenie nie przekonało
oczywiście wójta gminy Kocierzew.
Szkoły w Wiciu nie ma już od blisko
roku. Obecnie budynek ten zajmuje
Zakład Pracy Chronionej „ Czartex",
który zatrudnia blisko 60 osób. Wła
ściciele firmy sprzedali swoje mieszkanie w Łodzi z myślą o tym, że będą
mogli zamieszkać w lokalu przy szkole. Do tej pory nie mogąjednak tego
uczynić, ponieważ lokal zajmuje Bogusława L. W tej sytuacji właściciele
„Czartexu" mieszkają w jednej z sal
produkcyjnych, czyli dawnej klasie
i zaczynają tracić cierpliwość, grożą
gminie zamknięciem zakładu i wysokimi odszkodowaniami. Firmie „ Czartex ", oprócz budynku w Wiciu, oferowaliśmy jeszcze trzy inne, które nadawały się do prowadzenia działalności
gospodarczej, jednak jej właściciele
zadecydowali, że pozostaną właśnie
tutaj przede wszystkim ze względu na
mieszkanie - mówił wójt Robert Sikorski. Gmina nie chcąc stracić inwestora, a przede wszystkim pracodawcy dla kilkudziesięciu osób, zgodziła

się na lokalizację firmy w Wiciu, ale
jak podkreśla wójt, nie przedłużając
umowy najmu Bogusławie L. nie pozostawiła jej samej sobie. Zdaję sobie
sprawę z tego, że zadaniem gminy jest
pomoc· w stwarzaniu odpowiednich
warunków lokalowych jej mieszkań
com, a nie ich stwarzanie - mówił wójt.
mina oferowała Bogusławie L. zarówno inne lokale, jak i pomoc
w zakupie mieszkania. We wrześniu
ubiegłego roku zwolnił się lokal komunalny o powierzchni blisko 50 m2
o standardzie porównywalnym do
mieszkania w Wiciu, z tą tylko różni
cą, że ogrzewanie było tam węglowe,
a nie olejowe. W marcu tego roku Bogusławie L. zaproponowano wynaję
cie mieszkania w domu nauczyciela
przy SP Kocierzew. Z żadnej z tych
propozycji nie skorzystała . Gmina
proponowała również pomoc w zakupie taniego budynku, których na
terenie gminy nie brakuje, poprzez
udzielenie taniej pożyczki z funduszu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz
nej, czy pozyskanie środków z fi.mduszu socjalnego gimnazjum w Kocierzewie. Te oferty też nie spotkały się
z zainteresowaniem Bogusławy L., która twierdzi, że proponowane mieszkania nie zapewniłyby jej warunków ży
cia takich, jakie ma w Wiciu, a na kupno
czegokolwiek po prostu jej nie stać. Bogusława L. nie zważając więc na nic, dalej
uiszcza opłaty czynszowe, choć już nie
w kasie gminy, ale przelewem na jej konto, od kiedy wójt zabronił przyjmowania tych opłat.
· Jeżeli do 19 września tego roku Bogusława L. nie dojdzie do porozumienia z gminą, w sądzie odbędzie się
kolejna rozprawa.
(ljs)
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Największy

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

To

K830-20-91

Dziesięciu

mianowanych
nauczycieli
D

ziesięciu nauczycieli z placówek, dla
których organem prowadzącym jest
miasto, przystąpiło do postępowania
egzaminacyjnego na tytuł nauczyciela
mianowanego i wszyscy zakończyli je
z pozytywnym rezultatem. Informacja taka została przyjęta przez zarząd
miasta na posiedzeniu we wtorek, 7 sierpnia.
O stopień nauczyciela mianowanego
w prowadzonych przez miasto placówkach oświatowych ubiegali się i otrzymali
go: Agnieszka Walczak - Przedszkole nr 1,
Emilia Żebrowska - Przedszkole nr 1O,
Agnieszka Bondarczuk - również Przed-

JEŚli C~CESZ:
Tradycyjnie już
tanio wyposażyć twoje dziecko w artykuły szkolne wśród naszych Klientów
-1 spokojnie i bez tłoku wybrać ciekawe artykuły
rozlosujemy atrakcyjne

dom i firmę w tanie artykuły biurowe

niespodzianki!
Zapraszamy

KoNiEczNiE odwiEdź NASZE plAcówki:
EKO " Łowicz, ul. KsiĘiAckA ~
__...._-:.......:...........i~--~-~~
GRosik " Łowicz, ul. STANisłAwskiEqo 20
R-917

MARKET
przy ul.

Długiej 21

ZAPRASZA

PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW

R-858

szkole nr I O, Waldemar Kret - Gimnazjum nr 1, Magdalena Stefańska - Szkoła •
Podstawowa nr 3, Piotr Miazek - również
SP nr 3, Tomasz Kowalski - SP nr 2,
Agnieszka Sobolewska - SP nr 2, Magdalena Wójcik- SP nr 2 i Małgorzata Znyk Gimnazjum nr 2.
W komisjach, obok grona trzech ekspertów wytypowanych przez kuratorium,
zasiadał przedstawiciel miasta, jako organu prowadzącego placówkę, dyrektor placówki oraz przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego - pod warunkiem,
że takowy w placówce działał .
(mak)

-1

LEWIATAN

f©l@XQ) - Łowicz, ul. Zgoda ·16

Komisje egzaminacyjne obradowały 24 31 lipca, przewodniczącym komisji był
Mirosław Kret, członek zarządu powiatu
pełniący obowiązki dyrektora wydziału
edukacji. Ponadto w każdej komisji uczestniczyło po trzech ekspertów wybranych
z listy Ministerstw~ Edukacji Narodowej,
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkól oraz
wskazani przez egzaminowanych przedstawiciele ZNP.
Wszyscy z ubiegających się o awans
zostali przez komisje ocenieni pozytywnie. Otrzymanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego wiąże się ?=e wzrostem
wynagrodzenia zasadniczego o 230 zł dla
osoby.
Warto przypomnieć, że nie są to pierwsze awanse wśród nauczycieli placówek
prowadzonych przez powiat, bo wcześniej
na stopień nauczyciela dyplomowanego
egzamin złożyło 9 nauczycieli: Henryk
Zasępa- dyrektor LO im. Józefa Chełmoń
skiego, Tadeusz Żaczek - dyrektor LO ZS
Medycznych, Zofia Szałkiewicz - dyrektor ZSZ nr 4, Dariusz Żywicki - dyrektor
ZSZ nr 1, Anna Zasępa - ZSR CKU,
Krzysztof Kaliński - nauczyciel LO im. J.
Chełmońskiego, Janina Mierzejewska-Majcherek - nauczycielka ZSZ nr 4, Tamara
Dąbrowska - nauczycielka ZSZ nr I i Jadwiga Błaszczyk - nauczycielka ZSZ nr 4.

ZAczyNAMY Nowy aok szkolNy 200112002 z fiRM~ EKO!

-1 zaopatrzyć

ZAPRASZA!

ilkunastu nauczycieli z placówek prowadzonych przez starostwo powiatowe odbyło egzamin i uzyskało tytuł nauczyciela mianowanego. Byli to nauczyciele, którzy już pracowali w szkołach kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy
dotyczące awansu zawodowego. We
wszystkich tych przypadkach dyrektorzy
szkół skorzystali z możliwości skrócenia
okresu stażu dla nauczycieli z ich placówek ubiegających się o awans. Byli to nauczyciele reprezentujący następujące szkoły: LO im. J. Chełmońskiego - Monika Mucha Qęzyk angielski), Renata Ciesielska(historia), Jarosław Orliński (religia), LO ZS
Medycznych - Dorota Urbańska (geografia, przysposobienie obronne), ZSZ nr 2
w Łowiczu - Grzegorz Słoma Qęzyk polski), Milena Wojda-Wróbel Qęzyk niemiecki), Przemysław Popławski (wychowanie
fizyczne), ZSZ nr 4 w Łowiczu - Krystyna Ceglińska (wychowanie fizyczne), ZSR
CKU w Łowiczu - Beata Mońka, Bogumiła Rosa, Jarosław Dubiel, Jerzy Zabost,
Andrzej Kowalczyk (przedmioty zawodowe), ZSR w Zduńskiej Dąbrowie - Dorota Zwolińska (religia), SOS-W w Łowi
czu - Agnieszka Wróbel, Anna Janicka
(wychowawcy internatu), OS-W w Kiernozi - Hanna Kober, Agnieszka Bertyn
(wychowawca internatu).

KREDYTY LEASING

~ 'Tani k.retfyt

~ tfCa ((g.żtfegol
OD 0,5%

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
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NA OKTOBERFEST POJADĄ,

ALE ZA ROK
„Kalinie" przydałby się zorganizowany nabór

W

okresie wakacyjnym - od 10
lipca do 20 sierpnia tancerze
z Zespołu Pieśni i Tańca ,,Kalina" w Domaniewicach mają przerwę wakacyjną
od prób i wystt;pÓw. Najbliższy występ
z.espołu planowany jest dopiero na otwarciu nowego budynku gimnazjum w Domaniewicach - w sobotę I września.
Do zespołu dotarł też list dotyczą
cy wstępnego zaproszenia na tegoroczny jannark Oktoberfest, odbywający się z wielkim rozmachem co roku
w Monachium. Zaproszenie „Kaliny"
jest pewne i aktualne, ale na 2002 rok,
ponieważ organizatorzy planują
udział i występ poszczególnych zespołów na co najmniej pół roku wcześniej. Kierownik artystyczny „Kaliny" Halina Kostecka uważa, że to
nawet lepiej, ponieważ jeszcze jeden
zagraniczny wyjazd zespołu w tym
roku byłby finansowo bardzo trud-

ny. Przypominamy, że tancerze wraz towany nabór nie przyciąga zbyt wiez kapelą byli już w tym roku na tar- lu chętnych. Zdaniem H. Kosteckiej
gach turystycznych w Berlinie oraz na chętni może są, ale obawiają się
festynie alpejskim w Tyrolu związa rygorystycznych, trudnych do przejnym ze zbiorami chmielu. Organizato- ścia kryteńów, a przyjść indywidualrzy Oktoberfest pokryją prawdopo- nie jest im łatwiej . Chociaż taki zorgadobnie - tak samo,jakAustriacy, kosz- nizowany nabór podobałby mi się najty pobytu i wyżywienia na imprezie. bardziej, bo wtedy wiadomo, ilu jest
Dobrze będzie, zdaniem kierowniczki chętnych do zespołu. Zespół potrzebuzespołu, jeżeli zapłacą też za dojazd je zwłaszcza chłopców do grupy śred
od granicy polsko - niemieckiej. Pozo- niej czyli w wieku 12 - 15 lat. Grupa
stałe koszty np. paliwa, ubezpiecze- ta jest zapleczem dla dorosłej grupy
nia - zespół musi pokryć sam lub szu- kadrowej. Grupa dorosła jest natomiast
. dość płynna, tancerze zmieniają się,
ać ·eniędzy u sponsorów.
połowie września będzie też bo podejmują pracę i zakładają rodziprzeprowadzany nabór do ze- ny. A dorosłych praktycznie się nie
społu. Zaz wyczaj odbywa się to przyjmuje - rotacji między różnymi zew sposób spontaniczny - mówi Hali- społami nie ma, a nauczenie od podna Kostecka - Tancerze z zespołu p1zy- staw dorosłej osoby tego, co potrafią
prowadzają swoich kolegów. ~ak osoby tańczące już po kilka lat - jest
wynika z ponad 1O-letnich doświad w praktyce niemożliwe.
(mwk)
czeń , otwarty i wcześniej rozplaka-

w

•
•
•
•
Zn1wa to okres n1ebezp1eczny
Na co szczególnie trzeba uważać - radzi inspektor KRUS
związku z rozpoczętymi już browski. Najważniejsze z nich są na-

W

żniwami łowicka

placówka
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego spodziewa się zwiększonej
ilości wypadków w rolnictwie. Czas
żniw jest na wsi okresem wzmożonej
,pracy, która stwarza znacznie więcej
zagrożeń. W ubiegłym roku podczas
żniw (okres od 20 lipca do l O września) w powiecie łowickim KRUS odnotował 54 zdarzenia - głównie upadki
z belek, drabin oraz pochwycenia przez
ruchome części maszyn typ prasy,
pasy klinowe kombajnów, zbieracze
pokosów. Co cieszy, w tym okresie nie
zdarzył się żaden wypadek typowo
rolniczy - śmiertelny i tylkojedno zdarzenie z udziałem dziecka. Zobaczymy,
jak będzie w tym roku - warto pamię
tać o kilku zaleceniach - powiedział
nam inspektor ds. prewencji w łowic
kiej placówce KRUS Grzegorz Że-

stępujące:

- wszystkie regulacje, usuwanie
usterek, likwidacje zatorów słomy, siana i zielonek należy wykonywać tylko w trakcie postoju maszyny, ~
wyłaczonym napedzie od ciągnika,
- należy zachowąć bezpieczną odległość i nie zbliżać się do pracują
cych maszyn. Szczególnie dotyczy
to sieczkarni zbierających, ścinaczy
zielonek i kosiarek rotacyjnych czę
ste są bowiem przypadki urwania się
ubijaków i noży czy dostania się kamieni pod zespół rotacyjny,
- maszyny samobieżne do :zbioru :zbóż,
z uwagi na duże zagrożenie pożarowe,
muszą być wyposażone w sprawne gaśnice pianowe lub proszkowe,
- w celu uniknięcia pożaru, kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznej należy regularnie

z plew, słomy i kurzu,
- w przypadku konieczności usuwania usterek lub wykonania naprawy
pod uniesionym hederem kombajnu,
czy uniesioną skrzynią przyczepy samowyładowczej należy je dodatkowo
zabezpieczyć przed opadnieciem,
- zabronione jest przewożenie osób
na transportowanych ładunkach objętościowych (słoma, siano) zgromadzonych na wozach i przyczepach.
Szczególnie naganne jest przewoże
nie tam dzieci i osób starszych,
- przy wchodzeniu i schodzeniu
z załadowanej przyczepy czy wozu
należy korzystać z drabiny odpowiedniej długości, która powinna być
przytrzymywan~ przez inną osobę,
- należy pamiętać o rozsądnym
wykorzystywaniu do prac pomocniczych dzieci i osób starszych (tylko
(mak)
proste czynności).

Zegar

słoneczny,

Pałac

to

niewątpliwie przyciągająca

turystów ciekawostka.

w Nieborowie

zegar dodatkową atrakciq
ogródków warzywnych
Słoneczny

D

oskonale utrzymane nieborowskie
ogródki warzywne, owocowe i zioło
we latem prezentują się szczególnie imponująco, nie ma więc czemu się dziwić, że
cieszą się one ogromną popularnością wśród
bywalców Nieborowa. Na spacer wzdłuż
szpaleru jabłoni i podziwianie bogatej roślinności pięciu ogródków decyduje się niemal każdy zwiedzający. Ogródek ziołowy to
prawdziwa skarbnica rozmaitości pomagają
cych wyleczyć każdą dolegliwość. Chętnie
korzystają z jego dobrodziejstw ci, którzy
chcieliby odpocząć od stresu - posiłkując się
melisą, ci, którzy mają problemy „natury ser-

cowej" urywając po kryjomu liść dorodnego
lubczyku, a także ci, którzy chcieliby pomidory przyprawić bazylią. Jednak teraz najbardziej popularny wśród łasuchów jest ogród
roślin jagodowych ze względu na wyjątkowo
okazałe owoce malin i jeżyn. Rzadko mają
one szansę spokojnie dojrzeć na krzaku ...
Od niedawna ogródki mogą poszczycić
się jeszcze jedną atrakcją, którąjest kamienny zegar słoneczny wskazujący czas z dokładnością do I O minut. Znajduje się on
w centralnym punkcie założonego w tym
roku, na wzór francuskich ogrodów, dwupoziomowego ogrodu roślin kapustnych. (aj)

oczyszczać

OSP Bielawy

Sprzęt

wainieiszy niz impreza

W

tym roku przypada 85-lecie jednost- . wodów OSP w Bielawach, 3 czerwca. Obecki Ochotniczej Staraży Pożarnej nie zarząd gminy ogłosił przetarg na jej naw Bielawach. Strażacy jednak nie uczczą tej prawę, co wiąże się z kosztem co najmniej
rocznicy. Choć w planach były uroczyste ob- 2,4 tys. zł. Jest to sprzęt bardzo potrzebny
chody, które miały się odbyć w sierpniu, zre- zarówno w trakcie pożarów, jak i powodzi.
zygnowano z nich. Jak nam powiedział ko- Choć w czasie ostanich ulew nikt nie zgłaszał
mendant Stanisław Szymański, na świętowanie potrzeby wypompowania wody z budynnie ma funduszy. Ważniejsze od wydatków na ków, to w wielu przypadkach potrzebna okaofi<jalne uroczystości są sprawy bieżqpe. Musi- zała się piła mechaniczna do cięcia drzewa,
my dbać o t.o, aby sprzęt, którym dysponujemy której jednostka nie posiada. Do zgłoszeń
był sprawy, a ten którego potrzebujemy- był za- w Brzozowie, Borówku, czy Borowie jechalikupiony - wyjaśnił nam Stanisław Szymański. śmy z moją prywatną piłą mechaniczną, ale
Z pięciu motopomp, jakimi dysponuje jed- i tak nie udało się usunąć wszystkich połama
nostka w Bielawach, obecnie tylko dwie są nych drzew. Z tego względu różnymi spososprawne, a do niedawna były jeszcze trzy. Ta bami szukamy funduszy na zakup tego sprzę
(ljs)
ostatnia zepsuła się w trakcie gminnych za- tu-powiedziałnamkomendant.

STUDIO MfBLI
kUCH~NNYCH

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

ELEGANCKIE MEBLE
NA ZAMÓWIENIE
KUCHNIE NA TWOIĄ MIAR.(

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SCH" W GŁOWNIE
Głowno,

ul. Kolejowa 42

OFERUJE DO SPRZEDAŻY:
• tani i dobrej jakości koks
w cenie 510 zł/tonę drobny,
• koks gruby w cenie 530 zł/tonę
R·
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Boczki

Chełmońskie

Odpust św. Rocha wniedzielę 19 sierpnia

ODPOWIADAJĄ
Bo do sądu ·
trzeba dwoiga ...
Odpowiedź Zarządu ŁSM (na opublikowany w NŁ 30/2001 tekst autora-przyp.
Red) wydaje się być co najmniej satyiyczna, bo oto pracownik najemny (Prezes) stara się usilnie krytykować i strastyć swojego
chlebodawcę! Ponadto stosuje się stary fortel z poprzedniej epoki, obrzucając osobę
błotem - natomiast zapominając zupełnie
o sednie sprawy, czyli o problemach spół
dzielców... Być może, jak powiadają Włosi,
jestem „Odrażający, brudny, zły", lecz kto
podejmie ze mną dyskusję? Kto rozwiąże
problemy? Nie wiem czy z powagą przeczytał Zarząd mój artykuł, ale z pewnością
bardzo nieuważnie... Zaniepokqjenie moż
na zrozumieć, bo coraz więcej spółdzielców
zaczyna rozumieć co naprawdę dzieje się
w ŁSM, a ludzie zaczynają liczyć swoje
przekazywane do spółdzielni pieniądze.
Ja przedstawiam fakty z dokumentów
ŁSM, i trudno się domyślić na czym mają
polegać kłamstwa i bzdurne sformułowania,
nie mające sensu i wartości merytorycznej?
A zatem należy rozumieć, że Zarząd negatywnie ocenia własne działania poparte dokumentami ...
Trudno mi oceniać własne znajomości
z zakresu funkcjonowania spółdzielni, lecz
przypomnę tylko, że przepracowałem
w ŁSM prawie 1Olat... „Układy" się zepsuły, gdy opublikowałem artykuł pt. ,,Spół
dzielczy beton"! Prawo w ŁSM łamane jest
zbyt często ... choćby wspomnieć o potwierdzeniu nieprawdy przez Prezesa w rnateńałach na „Walne" w roku 1998 i 1999,
gdzie stwierdza się, że za 1 GJ w czwartym
kwartale roku 1997 płaciliśmy cenę urzędo
wą 27,33 zł, podczas gdy faktyczne obcią

nie taryf ciepła niezgodnych z Dz. U. Nr 96
z 12 pażdziemika2000r. itd.Zwracam uwagę
Zarządowi, że o ,,rachunkowości" nic w artykule nie pisałem, bo z zasady jest to tylko
sposób rejestracji wpływów i wydatków!
Jeśli chodzi o ,,rozważania techniczne'',
to tego określenia chyba nikt nie rozumie ...
natomiast w dziedzinie rozważań technicznych w ŁSM jest coraz goizej, przypomnieć
należy ciągły wzrost ceny ciepłej wody
znacznie przewyższający wzrost cen energii. Dywagacje na temat politycznej prowokacji są chybione, czyżby Prezes „zapomniał" co robił... ?Natomiastnazwaniemnie
politycznym prowokatorem i burzycielem
jest niekompletne, gdyż brakuje jeszcze \1'1ko WROGA LUDU, i już będziemy rrueli
sytuację z lat 60 i 70-tych ... Wróżby co do
wyborów są godne podziWu., i przypominają wróżenie z fusów... zapewne zdecydują o tym sami spółdzielcy! Jeśli Zarząd ŁSM
zdecyduje się pozwać mnie do są!iu - w co
wątpię, gdyż jak powszechnie wiadomo, na
żądanie sądu należy przedłożyć wszystkie
dokumenty, także te ,,najbardziej tajne"
ulr.zymanc w głębokiej tajemnicy prL.CXI ~ix'>ł
dzielcami ... to by dopiero się zaczęło I jeszcze coś ... Jeśli do sądu, to za WŁASNE,
a nie spółdzielcze pieniądze! Podsumować
należy, że Zarząd słusznie liczy na mądrość
członków ŁSM, ale ta mądrość wcale nie
musi być dla Zarządu przychylna ..
Mądrość przecież polega na kompetencji
i celowości przy wydatkowaniu naszych
wspólnych pieniędzy.
Delegat na ZP
Stanisław Mrozowicz

„Zapomniano"
o wnioskach

Swoje słowa kieruję w szczególności do
kontrola UKS~u. wszystkich organów spółdzielni, aby doPrzypomnieć należy zakup słynnych ,,Me- konały rzeczowej, sumiennej analizy aktugatronów" bez wymaganych prawem do- alnej sytuacji w ŁSM, i jiik. najszybciej dokumentów, co także potwierdziła kontrola konały naprawy błędów. Twierdzę, że doUrzędu Miar. Ponadto zaniechanie wyko- brze, iż znalazł się taki człowiek jak P. Mronania uchwały Zebrania Przedstawicieli zowicz, który podejmuje się przedstawić
· w zakresie zmian statutu ŁSM, zastosowa- trudne sprawy spółdzielcze w sposób fażenie spółdzielców było ceną umowną

32,40

zł,

co

potwierdziła

PROMOC~A

MONTAZ

Ql(NA

•

I ZĄDAJĄ

chowy i jasny dla spółdzielców, poparty
aktami prawnymi. W sposób uczciwy starał się w ciągu ostatniego roku przedstawić
sprawy na forum wewnątrz.spółdzielczym,
czego byłem wielokrotnie świadkiem na zebraniach Rad Nadzorczych Wspaniale przygotowany był także do zebrania grupy człon
kowskiej, zebrania, które w 'sposób jednoznaczny przyjęło proponowane przez
P. Mrozowicza wszystkie wnioski. I wreszcie Zebranie rrzedstawicieli, na którym ,,zapomniano" o wnioskach spółdzielców
z zebrań Grup Członkowskich, nic nie wyjaśniono i nie było żadnej merytorycznej odpowiedzi. Zacytować by należało wypowiedź jednego z przedstawicieli na zakoń
czenie „Walnego": „Walne olało wszystkich
spółdzielców odrzucając ich wnioski ..."
W moim przekonaniu wszystkie sprawy poruszane przez P. Mrozowicza powinny być rozwiązane spokojnie, z rozwagą na drodze wewnątrzspółdzielczej! A nie
publicznej! Jednakże dziwię się działaniom
P. Mrozowicza, bo kto przez ostatni rok
podjął z nim rzeczową dyskusję? Organa
spółdzielni z Prezesem na czele milczą i nic
mają żadnych przeciwstawnych argumentów, natomiast swoimi oświadczeniami tylko się ośmieszają! Zawsze jest po i przed

wyborami, a karierę P. Mrozowicza zostawmy jego wyborcom, bo jak dobrze pamię
tam to on sam zrezygnował z kandydowania do Rady Nadzorczej. Zresztą na tematy
polityczno-wyborcze mogę z Zarządem porozmawiać w spółdzielni, przecież Panowie znają prawdę!
Jako delegat z osiedla Dąbrowskiego
w imieniu mieszkańców z całą stanowczością żądamy załatwienia w trybie natychmiastowym przez Zarząd i Radę Nadzorczą następujących spraw:
1. Zwrócić zainteresowanym niezgodnie z prawem pobrane pieniądze za ciepło z 1~ r.
2. Dokonać rozliczenia kosztów ciepła za sezon 2000/2001 ceną uśrednioną
dla wszystkich spółdzielców.
3. Dokonać ponądku w rozlicuniach
cieplej wody i wprowadzić odpowiedni
nadzór techniczny, by wspólczynnik podgrzania mieścił się w normie. Podstawą
rozlicuń powinien być licznik c.w. oraz
ilość osób, a nie m2•
Jestem przekonany, że po realizacji tych
ż.ądań sytuacja w spółdzielni znacznie si((
uspokoi...
Delegat na ZP
Władysław Walczak

GOK Kiernozia

Wystawa

P

W

tym roku, 16 sierpnia - dzień
Rocha, czyli dzień odpustu
w parafii Boczki Chełmońskie,
wypadł w czwartek, jednak zgodnie
z wieloletnią tradycją uroczyste obchody parafialnego święta zostały przeniesione na najbliższą niedzielę 19 sierpnia. Odpustowa "tradycja w Boczkach
jest silnie zakorzeniona i kultywowana,
chyba nie ma w całej parafii rodziny, do
której nie zjeżdżają na ten dzień krewni.
Po sumie odprawionej w kościele parafialnym odbędzie się uroczysta procesja z chorągwiami i wieńcem dożynko
wym, który w tym roku przygotowują
wspólnie sołectwa z Łagusżewa i Pła
skocina.
Po oficjalnych uroczystościach kościelnych zaplanowano występ regionalnego zespołu pieśni i tańca „Boczki
Chełmońskie". Podsumowaniem wieczoru będzie jak zwykle plenerowa zabawa taneczna, ciesząca się popularnością w całym powiecie. Dla pań oczywiście wstęp wolny.
(aj)
św.

łowickich

o wakacyjnej przerwie i pracach remontowych (wymiana okien) GOK w Kiernozi jużjest otwarty, do końca sierpnia chętni
mogąprzychodzić w godz. 9.00- 17.00.
Na świetlicy ośrodka eksponowane są
teraz prace, które brały udział w wojewódzkim konkursie na wycinankę ludową, organizowanym przez Łódzki Dom Kultury.
Prace powstały na zajęciach koła plastycznego istniejącego w GOK Technikę wykonywania wycinanek młodzież poznała
w czasie warsztatów plastycznycl) zorganizowanych zimą z udziałem doświadczo
nych wycinankarek z Niespuszy - Krystyny Lis oraz Krystyny Czubak. Spośród
prac, jakie powstały dyrektor GOK w Kier-

wycinanek

nozi Bożena Olczak wybrała po 5 prac autorstwa 5 dziewcząt - Joanny Liberadzkiej,
Anny Gluby, Anny Zawadzkiej, Wioletty
Dylik i Malwiny Łysio i od razu wysłała je
do Łodzi, dlatego wcześniej nie mogły być
pokazane. Jak wyjaśnia Bożena Olczak, zazwyczaj w regulaminach konkursów jest
zapis, że prace konkursowe stają się wła
snością organizatora. Tym razem odstąpio
no od tej zasady, prawdopodobnie z uwagi
na pracochłonność wielowarstwowej wycinąnki. Jedna z dziewcząt - 14-letnia Malwina Łysio otrzymała w tym konkursie wyróżnienie w swojej kategońi wiekowej - nagrodę rzeczową i dyplom.
(mwk)

Kto wyremontuie
cmentarz przy
ulicy Listopadowei?
nieważniony został drugi przetarg

U

na roboty kamieniarskie na terenie kwatery mogiły zbiorowej
żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Listopadowej w Łowiczu. Powodem unieważ
nienia przetargu były niekompletne dokumenty przedstawione przez dwie firmy kamieniarskie z Łowicza, które jako
jedyne zgłosiły się do przetargu. Zarząd
postanowił więc, że zlecenie robót nastąpi z tzw. wolnej ręki. Po unieważnie
niu następujących po sobie dwóch przetargów jest to prawnie możliwe. Zarząd
miasta wstępnie zdecydował, że roboty
przeprowadzi firma, która zaproponowała niższą cenę w przetargu (pomimo
unieważnienia go). Ratuszowy Wydział
Spraw Komunalnych jednak ma tak negocjować cenę, żeby 20 tys. zł dotacji
od wojewody łódzkiego pokryło koszt
wszystkich planowanych robót. (mak)

r ____.......

PCV

9RATIS!
ŁOWICZ,

ul. Łęczycka 66, tel. (046) 837-11~95
codziennie od 6.00 do 14.00
JEWICE, ul. Sobieskiego 81, tel. (046) 83a- 5-4
codziennie od 5.00 do 20.45

WYPOSAZENE
t.AZENEI<

DRZWI

I Ol<NA

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
99-400 ŁO'vV/CZ UL. FABRYCZNA 11 (PRZY KALISKIEJ).,.
s.c . TEL. (0-46) 837-33-24, 830-34-56 CZYNNE 7.00 -17.00 ~
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WOJCIECHA

G~DKA

ZDARZENIA Z PRZESZtOŚCI
Jednym z dwóch łowickich kandydatów na posłów
z listy komitetu „Prawo i Sprawiedliwość" jest Wojci~ch Gędek, działacz „Solidarności" z początku lat
80-tych, potem radny miejski, a w latach 1991-1992
prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, odwołany m.in. w związku z zarzutami postawionymi mu
przez prokuraturę. O co wtedy chodziło i jak skoń
czyła się ta sprawa, o której skierowanie do sądu
Gędek długo musiał się dopraszać - pisze poniżej
Lilanna Jóźwiak-Staszewska

W

1996 roku Wojciech Gedek stanął przed Sądem
Rejonowym w Łowiczu, jako
oskarżony w sprawie, która swój
początek miała pięć lat wcześniej.
Prokurator zarzucił mu dwa czyny, wszystkie związane z jego
działalnościąjako prezesa Łowic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wojciech Gędek został oskarżo
ny o to, że w marcu 199 l roku
w Łowiczu jako prezes ŁSM uporczywie naruszał prawa sześciu
pracowników spółdzielni w ten
sposób, że nakłaniał ich do zmiany miejsca zatrudnienia i podjęcia
pracy w spółce „Polcandex" pod
grożbą zwolnienia. Dla jasności,
spółka „ Polcandex" miała swoją
siedzibę również w Łowiczu,
zajmowała się usługami budowlanymi, a Wojciech Gędek od 24
kwietnia 1989 roku do 5 marca
1991 roku zatrudniony był w niej
w charakterze dyrektora technicznego, później był członkiem
zarządu tej spółki . Według prokuratury ówczesny prezes spół
dzielni pracownikom: Lechowi
K., Zbigniewowi W., Ireneuszowi Sz., Janowi D., Bogdanowi Z.
i Stanisławowi B. sugerował zmianę miejsca pracy, tłumacząc, że
zajmowane przez nich dotychczas etaty w ŁSM są przeznaczone do redukcji.
Wojciechowi Gędkowi zarzucono również, że w okresie od
6 marca 1991 roku do 30 marca
1992 roku, pełniąc funkcję prezesa ŁSM i będąc jednocześnie

członkiem zarządu spółki

Jcandex",

działając

w celu

„Poosią

gnięcia korzyści majątkowej ,
przekroczył swoje uprawnienia
w zakresie gospodarowania i zarządzania majątkiem spółdzielni.
Były prezes wbrew przepisom
o ogólnych warunkach realizacji
inwestycji w wyniku przeprowadzonego przetargu na najkorzystniejszą ofertę wykonania robót
budowlanych na osiedlu bą
browskiego, powierzył wykonanie inwestycji po uprzednio wadliwie zawartej umowie, spółce
„Polcandex". Według oskarżycie
la spółka ta nie posiadała odpowiedniej mocy produkcyjnej, środ
ków technicznych i finansowych,
a jej pracownicy - niezbędnych
kwalifikacji zawodowych. Zawarcie umowy z tą firmą - według
prokuratury - doprowadziło do
powstania po stronie ŁSM szkody w wysokości 35.453 zł .
Oprócz tego były prezes przekazał wówczas spółce „Polcandex"
plac budowy oraz znajdujące się
na nim materiały i sprzęt budowlany o wartości 35.982 zł oraz
podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji na budowie bloku nr 7
na osiedlu Bratkowice, czym spowodował straty po stronie ŁSM
w kwocie 4.031 zł. Łącznie współ
praca ŁSM i spółki „Polcandex"
skończyła się stratami dla tej
pierwszej w wysokości 88.324 zł.
Oskarżony nie przyznał się do
żadnego z zarzucanych mu czynów. Odmówił składania zeznań

Centrum

Szkół

w toku przygotowawczym. Swe
jedynie
w trakcie rozprawy głównej.
Wyrok w sprawie Wojciecha
Gędka zapadł 20 listopada 1998
roku. W przypadku zarzutu nakłaniania sześciu pracowników
ŁSM do zmiany miejsca zatrudnienia, sąd postanowił umorzyć
postępowanie z powodu znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu. Sąd dokonując
analizy wyjaśnień Wojc'iecha
Gędka nie znalazł przesłanek
aby nie dać mu wiary. Takich samych ustaleń sąd dokonał na podstawie analiz i porównania wyjaśnień oskarżonego z innymi dowcidami. Sąd nie dał natomiast
wiary wyjaśnieniom oskarżone
go co do szczegółowego przebie·gu rozmów, jakie prowadził on
z pracownikami, co do zmiany
miejsca pracy, gdyż były one
sprzeczne z dowodami. W ocenie sądu stopień szkodliwości
społecznej czynu przypisanego
oskarżonemu był znikomy. Duże
znaczenie miał tu fakt, że zasadniczym impulsem, który wywołał zdarzenie była faktycznie dokonywana w ŁSM redukcja struktury zatrudnienia. Ze względu na
to, że Wojciech Gędek tylko dwukrotnie nakłaniał swoich pracowników do odejścia z ŁSM, a póź
niej tych prób zaniechał, sąd uznał,
że wydarzenia te nie przybrały
charakteru poważnego namszenia porządku prawnego.
ąd dokonując analizy zgro
madzonego materiału dowodowego uznał natomiast, że nie
daje on podstawy do uznania winy
Wojciecha Gędka w odniesieniu do
drugiego z zarzucanych mu czynów. Zasadniczymi przesłankami
przemawiającymi za taką oceną
dowodów były ustalenia biegłych.
Stwierdzili oni zgodnie, że umowa podpisana przez ŁSM z „Polcandexem" zawier~ła szereg błęwyjaśnienia składał

S

dów formalRych i merytorycznych dotyczących tego, że nie
określono szczegółów przedmiotu umowy, jej wartości, wobec
braku zbiorczego zestawienia
kosztów inwestycji oraz terminu
wykonania budynku, nie ustalono kar za zwłokę w wykonaniu
umowy oraz nie uregulowano warunków płatności za wodę
i energię elektryczną.
Biegli ocenili również, że przekazanie terenu, na którym zlokalizowana była inwestycja dokonane zostało w sposób nieprawidło
wy. Jednocześnie biegli wskazali, że wobec braku dokumentacji
nie jest możliwe ustalenie ile faktycznie spółka „Polcandex"
otrzymała wynagrodzenia za roboty budowlane, a CQ za tym
idzie, czy doszło do nieuzasadnionych strat, a jeśli tak, to jaki
był ich rozmiar. Podobne przyczyny spowodowały niemożli
wość dokonania przez biegłych
ustaleń w zakresie tego czy i
ewentualnie jakie straty zaistniały
po stronie ŁSM w wyniku zaniechania kontynuacji budowy
bloku nr 7 na osiedlu Bratkowice. W ocenie sądu nie było moż
liwe przypisanie sprawstwa Wojciechowi Gędkowi abstrahując od
wyżej wskazanych okoliczności
za zaniechanie budowy. Fundamenty na tej budowie zostały
wzniesione bez zlecenia tych robót przez ŁSM oraz bez zawarcia
stosownej umowy. Stan taki zaistniał na wiele miesięcy przed
objęciem przez Gędka funkcji
przewodniczącego zarządu.

Dodatkowo sąd zwrócił uwaw okresie objętym zarzutem jednoznacznego stanowiska
w tej sprawie nie zajął żaden z
uprawnionych do tego organów
ŁSM. W związku z tym sąd kierując się zasadą domniemania niegę, że

winności, Gędka uniewinnił.

Lilianna

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

Ogłaszamy

szkół

zaocznych:

Łowicz,

ak widać na zdjęciu różnica

przy pomocy graffiti. Osoby,
które zostaną złapane podczas
fiti, które jest określane przez wykonywania napisów na muniektórych nawet mianem sztuki rach lub zostanie im to udowodna murach, a napisami na murach nione w inny sposób, odpowiew Łowiczu jest bardzo duża. dząza niszczenie cudzego mienia
Tego typu murale są niczym in- przed kolegium do spraw wykronym jak wandalizmem i bynaj- czeń. W zależności od wartości
mniej nie służą upiększaniu sza- zniszczeń, i kosztów, które nalerych murów miasta. Zdania co do ży ponieść na ich odtworzenie,
„ładnych rysunków" na murach kara może być różnej wysokości
również są zresztą podzielone. - nawet do pięciu tysięcy złotych.
Istotny wydaje się jednak fakt, Kolegium bynajmniej nie będzie
że osoba, która jest właścicielem roztrząsało kwestii czy jest to
muru, ściany domu itp. może nie sztuka czy też nie.
(mak)
życzyć sobie upiększania go
pomiędzy prawdziwym graf-

1Odni

sprzątania

ft.rzez I O dni firma ogrodnircza „W domu i w ogrodzie"
usuwała skutki silnych wiatrów
i burz, jakie w ostatnich tygodniach nawiedziły Łowicz. Praca trwała non stop, wywieźliśmy
ogromną liczbę oberwanych konarów i gałęzi. Zmuszeni byliśmy także usunąć kilka drzew,
które pękły pod naporem wiatru
- skomentował w rozmowie z
nami współwłaściciel firmy Roman Sierszak.
Na liczącym ponad 30 hektarów terenie miejskim, jaki oddano pod opiekę firmie, usunięto
w sumie 8 drzew. Dwie przewrócone wierzby, na ulicy Katarzynów i w parku Błonie, spra-

po burzach

szczególne trudności ze
na swoje potężne rozmiary. Na Błoniach zresztą, oraz
przy ulicy Starzyńskiego, na ziewiły

względu

mię poleciało najwięcej gałęzi .

Oba te miejsca są pod tym wzglę
dem, w ocenie firmy, najbardziej
niebezpieczzne w mieście.
Przeważa tam stary drzewostan, którego podstawą są topole, gatunek bardzo łatwo się łą
miący.

Drzewa i gałęzie, które firma
w części trafiły do
osób, które w urzędzie miejskim
zgłaszały wcześniej chęć przyjęcia ich jako materiału opałowe
go. Reszta została wywieziona
(tb)
na wyspisko śmieci.
sprzątała,

DECEUNINCK • EUROPEJSKI STYL

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

1 O lat,

atest niezapalności.

• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Profile wzmocnione stalą dwukrotnie.
• Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.

c E Ny

PROMOCYJNE

~
~
PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS

• Drzwi

zewnętrzne, antywłamaniowe.

• Okna typowe -od zaraz.

termometr zaokienny GRATIS

Nasze okna świadczą onas.

R·17

J·~ PRODUCENT OKIEN IDRZWI

1

W okresie wakacji sekretariat czynny codziennie
Ol=ERUJEMY:

ISP.Z:'
• Gwarancja

• 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 ruch~ turystycznego (2-letnie)

'ii1 stypendia dla najlepszych słuchaczy
'ii1 egzaminy semestralne bez dodatkowych opłat
'ii1 bezpłatne ubezpieczenie
~ 'ii1 wy.kwalifikowaną kadrę i nowoczesne pracownie komputerowe

J

Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.lfax 832-52-07

nabór

na rok szkolny 2001/2002 do

Graffiti czy głupie napisy?

ASTRA°~ciiKNA ~

Prywatnych

Posiadamy uprawnienia

Jóźwiak-Staszewska

Takie napisy można zobaczyć idąc schodami ze stacji PKP
na dworzec PKS.

Łowicz Główny

~

~

:-/

!'Jl' „. szansa
f'

dla Ciebie

G,.ax ZALVMINIUM IPCV
=ł montaż · transport · serwis ~ b...~~

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!

Ma u rzyce 48

~

te1. (o-46) 839-11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0602-111-878
R-21
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ZNACZKI UCZĄ NIE TYLKO CIERPLIWOŚCI
Listy wysyłane pocztą elektroniczną coraz częściej zastępują listy tradycyjne, ale miłośnicy znaczków pocztowych, bez których
te ostatnie nigdzie nie dotrą, nadal z pasją zaglądają do swoich klaserów. Czy kiedyś to hobby przejdzie do historii?
Patrząc na wypieki na twarzy, z jakimi I O-letni Radek Brzeziński opowiada
o swoich znaczkach, można sądzić, że
ta perspektywa jest odległa. Zbieram
znaczki bo są ładne i mi się podobają mówi Radek. Jest on najmłodszą osobą
mającą wykupiony abonament filatelistyczny w łowickiej placówce Poczty
Polskiej. Znaczki zbiera od roku, pierwszy odkleił z listu, który przyszedł do
jego domu. Zaczął szukać innych kopert
i z nich również odkleił znaczki. Później
okazało.się, że w domu są klasery ze
znaczkami, jakie wiele lat wcześniej zbierała jego mama, która z radością odniosła się teraz do zainteresowania syna.
Znaczki zbiera też mój dziadek i wujo opowiada Radek. Wśród jego kolegów
z klasy czy podwórka zbieranie znaczków nie jest popularne, w przeciwień
stwie do zbierania zużytych kart telefonicznych - które to zajęcie jest zresztą
drugim hobby dziesięciolatka.
W zbiorach Radka znajduje się wiele
znaczków z nieistniejących już krajów
socjalistycznych, te zbierała jeszcze jego
mama. Ale są i nowsze nabytki : seria
znaków Zodiaku i poczet królów. Znaczek z Adamem Małyszem, wydany
w marcu tego roku, po sukcesach polskiego skoczka, przywiozła Radkowi
ciocia z Warszawy. Wtedy nie było tego
znaczka jeszcze w Łowiczu, byłem pierwszym, który go zdobył - chwli się chło
piec. Jednym z najciekawszych znaczków jakie posiada w swoich zbiorach
jest znaczek Republiki Nagomego Karabachu - spornego terytorium na Kaukazie, pola bitwy między Ormianami
i Azerami, przedstawiający Jana Pawła II.

filatelistycznego, jaki założo
ny został w Łowiczu w 1962 roku.
Twórcami byli znany lekarz Stanisław
Rotstad i ówczesnynaczelnik poczty
Bolesław Baranowski. Związek funkcjonował przy poczcie, liczył w chwilach
świetności około I OO członków, choć
oczywiście nie ws7yscy przychodzili
na jego spotkania. Spotkania organizowano po otrzymaniu przez pocztę nowej serii znaczków, można było je wtedy nabyć. Członkowie wymieniali się
również między sobą, wymieniali też
swoje doświadczenia. Zebrania odbywały się w świetlicy poczty. Poza polskimi znaczkami wykupić można było abonament na znaczki wydawane przez kraje bloku socjalistycznego. W tamtych latach wiele osób zbierało znaczki traktując je jako lokatę kapitału, później jednak okazało się, że szczególnie te drogie
znaczki jest bardzo trudno sprzedać,

zawiozą niezawodnie zaWSU! Twoje i
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Abonament filatelistyczny to forma
nabywania znaczków wydawanych
przez Pocztę Polską - mówi Beata Ża
czek z łowickiej poczty, prowadząca
specjalne stanowisko dla filatelistów.
Przez taki abonament można nabywać
wszystkie znaczki wydawane na kwartał. Zamówienie na dany rok zgłasza się
do 30 czerwca.
Abonament jest zróżnicowany. Oferowane przez pocztę znaczki można nabywać według poszczególnych grup.
Grupa A to znaczki niestemplowane,
w następnej grupie, E, znajdują się najbardziej przez filatelistów posztlkiwane znaczki stemplowane. W grupie C
nabywać można kartki oraz koperty z
wydrukowanym znaczkiem. Wydawane koperty pierwszego dnia obiegu tworzą osobną grupę S. Jest jeszcze grupa
odbitek datowników okolicznościowych
tworząca grupę D. Na kwartał wychodzi około 20 różnych znaczków i 2 - 3
koperty.
W Łowiczu w placówce pocztowej
nr I, zarejestrowanych jest około 100
osób, w placówkach pocztowych na terenie powiatu dalszych około 80 osób,
z których·znaczna większość wykupioną ma grupę znaczków stemplowanych.
Nikt nie zaprenumerował odbitek datowników okolicznościowych.
Co roku zapisuje się kilka nowych
osób, często bardzo młodych, co świad
czy o tym, że filatelistyka nadal.jest popularna - ocenia Beata Żaczek. Jej zdaniem filatelistyka rozwija w ludziach
wiele innych zainteresowań: znaczki
często przedstawiają artystów, obrazy,
budzą więc zainteresowanie sztuką, ale
wydawane są też z okazji rocznic - pobudzając tym razem do sięgania do faktów historycznych.
Filatelista to także osoba oznaczają
ca się spokojem; opanowaniem. Kiedy
ktoś taki przychodzi do mojego stanowiska na poczcie, od razu można go po-

Kaliszczyński był również członkiem

Od dziewczyny do domu,
z domu do pracy,
dzieci do szkoły, a nawet teściową na dworzec (by

Ir

Abonament
· nauka czekania

związku

Filatelistą zbierającym znaczki znacznie dłużej, bo już od 1949 roku, jest Janusz Kaliszczyński. Zaczął jeszcze
w szkole podstawowej. Pierwszą serią
jaką zebrał byli „Wodzowie Polscy"
z 1948 roku. Później zdarzało się, że
porzucał to hobby, ale powracał do niego ponownie. Specjalizował się w zbieraniu znaczków polskich. Jak sam twierdzi, posiada blisko 90% wszystkich wydanych przez Pocztę Polską, po 1962
roku, znaczków. To czym się ktoś interesuje, wynika z jego charakteru. Jeden
woli wypić piwo, ja np. wolę kupić zna-

.

filatelisty. Z biegiem czasu działalność koła
filatelistów zaczęła słabnąć, a cztery lata
temu definitywnie przestało ono działać. Część członków wykupiła abonament filatelistyczny i w tej chwili odbiera znaczki na poczcie.

Beata Żaczek prowadzi stoisko
filatelistyczne w placówce pocztowej przy ul. 3 Maja w Łowiczu.

Wolę kupić znaczek,
nii wypić piwo

I

mogły tylko stanowić atrakcję dla

czek do swojej kolekcji - mówi Kaliszczyński. Jego znaczki zazwyczaj są kupowane, nie prowadzi wymiany, bo nie
posiada dubletów w swoich zbiorach.
W znaczkach bardzo ceni technikę w jakiej są one wykonywane. Filatelistyka
to szlachetna dziedzina, wpływa na charakter, uczy staranności, uwrażliwia na
piekno - mówi z przekonaniem. Obecnie jest już rencistą i mniej go interesuje
zbieranie. Z zawodu jest technikiem machanikiem,jego zawod niema nic wspólnego ze znaczkami.
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Radek

Brzeziński

i jego zbiory.

znać - opowiada Beata Żaczek. Osobę

Należą

zbierającą znaczki cechować

wyłącznie

musi również duża cierpliwość, bo dłuższe serie
kompletuje się całymi latami. Na przykład przez 5 lat wychodziła seria znaczków „Poczet Królów Polskich", zakoń
czona w grudniu ubiegłego roku. Obecnie wychodzi seria Dworki Polskie, jak
na razie wydanych zostało około 20znaczków.
W otrzymywanym raz na kwarJał
abonamencie, poza znaczkami znajduje
się dokładny spis wydanych znaczków
z numerem katalogowym, nazwą serii
i ceną. Cena abonamentu na kwartał nie
jest duża wynosi około 20 złotych.
Poza abonamentem można również
zamówić pojedyńczy znaczek poszukiwany przez filatelistę Jeżeli taki znaczek znajduje się w magazynie znaczków i druków płatnych w centrali regionu, w naszym przypadku jest to magazyn przy placówce pocztowej nr 2
w Łodzi, zostanie przekazany do Łowi
cza i zainteresowana osoba będzie mogła ·go kupić. Czy trzeba. dodawać, że
starzy filateliści najbardziej cenią znaczki
wydane w małych nakładach, takie
znaczki są najdroższe.
Bywająjednak od tej reguły wyjątki.

OS KOK

Filatelistą zbierającym wyłącznie

znaczki ze zwierzętami jest na przykład
Jacek Pietrzak, uczeń liceum. Nie ma
wykupionego abonamentu. Znaczki
zbiera wyłącznie kupując je okazjonalnie, lub otrzymuje od znajomych. Warunek jest taki , że musi być na nich
przedstawione jakiekolwiek zwierzę.
Zawsze interesowałem się biologią,
a szczególnie zoologią, stąd też wynika
moje zbieranie znaczków - mówi Jacek.
Zbiera już piąty rok. Swoją kolekcją zapełnione ma cztery duże klasery. Do
swojego hobby podchodzi, jak sam
mówi, z rozsądkiem. Jeżeli jakiś znaczek jest zbyt drogi to go nie kupuję wyjaśnia. Najbardziej ceni znaczki azjatyckie, posiadam.in. kolekcjęjapońskich
znaczków, przedstawiających ryby.
Niewielu jego kolegów ma takie hobby. Filateliści jakich zna to najczęściej
ludzi starsi, pasjonujący się zbieractwem
już od kilkudziesięciu lat. Tacy jak on
czy Radek sprawiająjednak, że emitenci znaczków długo jeszcze będą mieli dla
kogo wymyślać coraz bardziej barwne
i piękne wzory i coraz dłuższe serie.
Artur Wasielewski

SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA
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Jeśli wypiłeś

do nich ci, którzy kompletują
znaczki tematyczne.

- tym bardziej zadzwoń, bo to taniej kosztuje
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STANISŁAWSKIEGO

Franciszek
Stefczyk

14o/o
12 miesięcy

22, TEL. (046) 830 20 89, 830 21 53

www.skok-stef.com.pl
Infolinia: 0-801 600 1OO* ·
•Koszt połączenia o 35 zł brutto/ 1 min.
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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 KU-

. PIĘ. PŁATNE GOTÓWKĄ.
TEL. 0604-412-810.

AUTA POWYPADKOWE - KUPIĘ.
TEL. 0602-157-399.
Każdy cały, powypadkowy, niepeł
nosprawny - zdecydowanie kupię.
Płatność gotówką! Najkorzystniejsze ceny! Tel. 0606-854-452.

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

I 26p 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-51-36.
Ford Escort 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-45-46.
Sprzedam części do Fiata I26p i do Zastawy oraz w całości Zastawę, Fiat I 26p, rok
1985, rower górski damski.
Tel. 0607-739-548.
Sprzedam Nysę, rok 1991, towarowo-osobową. Placencja 53.
Tel. 0502-637-042.

Volkswagen „Passat" 1,8. benzyna, combi, rok 1997 - sprzedam.
Tel. 837-02-62 po 19.00.
Fiat 126 p, rok 1987 - 700
Tel. 0-608-201-439.

zł

- sprzedam.

Peugeot 205, junior czerwony, 1991 rok sprzedam. Tel. 837-14-42.
Opel Astra, 1993 rok, 5-drzwiowy, bordo
- sprzedam. Tel. 0607-358-984.
Polonez Truck, 1992 rok, stan dobry.
Tel. 0607-337-279.

Fiat Uno I, I, 5d. 1992 rok, I 05 tys. km,
czerwony, I 0.200 zł - sprzedam.
Tel. 046/83 7-28-55.
Skoda Felicia, Xl.1997 rok,
bieg, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0603-506-929.

mały

prze-

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam mieszkanie 34 m2 , os.
skiego. Tel. 046/837-48-79.

Fiat I26p, 1983 rok- tanio sprzedam.
Ul. Wiatrakowa 7, Łowicz.
Sprzedam przyczepi; 4 t, stan dobry.
Tel. 0608-758-332.
Opel Kadett 2,0Gsi, 1987 rok, stan bardzo dobry - sprzedam tanio i pilnie.
Tel. 0604-067-765.

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

Wartburg (po kapitalnym remoncie, blachy, nowy lakier, stan bardzo dobry, rok
1988) 1.700 zł - sprzedam.
Tel. 0604-263-753.

Ford Orion 1.8 D, rok 1990 - sprzedam.
Tel. 046/837-11-41.

Opel Kadett Club 1,6 i, gaz - sprzedam.
Tel. 0421719-40-82.

Honda Civic, 1981 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-70-07 po 18.00.

Matiz 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0501-149-085.

Starzyń

Sprzedam mieszkanie, li piętro, 75 m'. ul.
Bolimowska. Tel. 0501-243-176,
046/837-64-42.
Sprzedam M-4, os.Bratkowice.
Tel. 046/837-72-59.
Sprzedam dzialkę 4400 m2 z budynkiem
440 m2 w Łowiczu róg ul.Grunwaldzkiej i
Cichej. Tel. 0601-92-65-77.
Sprzedam mieszkania o powierzchni: 33
m2, 41,5 m', 62,7 m2 z ulgą podatkową, w
cenie 1890 zł/m2. Tel. 0601-92-65-77.

- sprzedam.
KAŻDY POWYPADKOWY, USZKODZO- . cja gazowa, stan bdb, gra fil

Łyszkowice,

Polonez Caro, 1991 rok - sprzedam.
Szkolna 18/8 .

VW Golf Lux I, I, czerwony, 1983 rok _ Sprzedam dom w centrum Łowicza.
sprzedam. Tel. 046/837-71-71 po 20.00. Tel. 0601-209-010.

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

Fiat Uno I,O, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 838-82-56 po 16.00.

Polonez GU, 1995 rok.
Tel. 046/837-86-79.

126 p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 838-65-n

126p ELX, zielony, 1998 rok - sprzedam.
Tel.0600-254-889.

I 26p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0608-088-509.

Cinquecento 700, 1995 rok, cena 7600
zł; Uno diesel, 1997 rok, szary metalic sprzedam. Tel. 0600-605-225.

Polonez Caro 1,4, 1996 rok, stan bardzo
<!o bry. Tel. 046/839-63- 72.
Peugeot 406, 1,8, 1996 rok, zakupiony w
salonie - sprzedam.
Tel. 0600-33-52- 77, 046"/837-92-37.
Robur 1986 rok. Drogusza 37, gm. Bielawy, tel. 0606-237-647.
I 26p, rok 1992 - sprzedam.
Tel. 0600-306-192.
Fiat I 26p, rok 1988, cena 700
dam. Tel. 046/838-37-70.

Peugeot 205, 1.6 GT!, rok 1988, instalaTel. 0606-41-00-80.

Wartburga 1984 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-11-52.
Dorabianie lakierów samochodowych firmy „R-M", sprzedaż szpachli, podkładów,
papierów i lakierów firmy „S/A'', oraz naprawy samochodów powypadkowych
wszystkich firm ubezpieczeniowych. Ło
wicz, ul. Ikara 4,
lei. 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 - sprze-

dam. Tel. 0600-149-831.
zł

- sprze-

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

Sprzedam przyczepę campingową
„Wilk 390". Tel. 0604-428-289.
Syrena Bosto - sprzedam.
Tel. 046/83 7-73-04 wieczorem.
Tarpana sprzedam w całości lub na
Tel. 046/838-47-36.

czi;ści.

Cinquecento 700, Xl.1997 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-84-46.
Żuk All, skrzynie.wy, 1992 rok - sprze-

dam. Tel. 046/838-45-33 po 21.00.
VW Jetta 1,6, rok 1988, biały, klimatyzacja, szyberdach, aluminiowe felgi, stan
dobry. Tel. 0604-386-950.
Fiat I 26p 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-21-82.
Fiat I 26p - sprzedam tanio. ul.
ska IO, tel. 046/837-11-46.

Jastrzęb

.

Golf li 1,6 B, 1986 rok, zielony metalic,
zadbany - sprzedam.
Tel. 046/837-73-48 wieczorem.

Hunday Accent - sprzedam.
Tel. 0502-648-273.
Fiat I 26p, 1994 rok, n ie bi eski - sprzedam.
Tel. 0504-730-062, 046/837-11-12.

Polonez z silnikiem i skrzynią Forda sprzedam. Tel. 046/838-58-27,
0609-052-062

I 26p 1992 rok, czerwony-..=- sprzedam.
Tel. 046/839-63-79.

Punto I, I, 1996 rok, tel. 046/837-08-98
oraz Wartburg 1987 rok,
tel. 046/837-76-67 - sprzedam .

Tel. 046/838-25-55, Wojewodza 6.
Ogar 200 - sprzedam.
Tel. 046/837-32-44.

Sprzedam p~zyczepkę samochodową,
nowa, 200 x 115 x 40 cm, 870 zł.
Tel. 046/839-66-03.

Fiat Uno, X.1997, 29 tys. km, metalic sprzedam. tel. 0504-770-043.

Seat Ibiza 1,9 D, 5-drzwiowy, rok 1996,
czerwony ~ sprzedam.
Tel. 046/83 7-87-21, 0603-99-30-30.
Opel Astra 1,4, rok 1998 VII, bordo metalik, 5-drzwiowy, stan bdb - sprzedam.
Tel. 046/837-58-35, 0602-264-112.
Łada

Cinquecento 900, 1994 rok, 700 1995 rok.
Tel. 0421719-20-77, 719-18-23,
0604-392-876.
Motocykl PUCH 250, 1959 rok, w częściach. Tel. 042/719-84-23,
0503-044-755.
Ford Fiesta I, I 1990 rok, mały przebieg sprzedam. Tel. 0608-520-109.

Cinquecento 704, 1995 rok, czerwony,
126 p, 1994 rok - sprzedam. Nieborów " garażowany, stan bardzo dobry - sprzedam.
Zachodni 185, tel. 046/838-57-88.
Tel. 0606-670-681,
Opel Vectra 2,0i, bordo metalik, 1990 rok 042/719-21-50 wieczorem.
- sprzedam. Tel. 046/837-59-47,
Volkswagen Golf 1,8 GTI, 1987/88 rok,
0605-695-936.
stan bardzo dol1ty. Tel. 0602-113-621.
Audi 80 B4, 1,9 TOI, 1992 rok - sprzedam. Tel. 0606-161-383.
Fiat Punto 1,2 ELX SD, rok 1995, kolor
bordowy metalik, przebieg 88.000 km sprzedam. Tel. 046/863-05- 78 po 18.00.

Polonez po wypadku, 1994-95 rok - sprzedam na części lub w całości.
Tel. 0607-720-990.
Polonez True 1,90, 1992 rok - tanio
sprzedam. Tel. 042/719-27-29 wieczorem.

Mazda 323, rok 1981 - pilnie sprzedam.
Tel. 0608-558-507.

Opel Kadett Club 1,6, gaz - sprzedam.
Tel. 0421719-40-82.

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

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

125 p, 1987 rok, stan idealny, garażowa
ny, oryginalny lakier - sprzedam.
Tel. 046/838-61-38.
Fiat 125 p - sprzedam.
Tel. 046/838-46-31.
Kupii; Ładę Samarę 5-drzwiową, w bardzo
dobrym stanie. Tel. 0502-356-090.
Dae\'łoo Tico 2000 rok, zielony, 26 tys.
km - sprzedam. Tel. 0601-34-79-80.

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

biały

- sprLc-

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

Uno 900, 2000 rok, 15 tys. km, serwisowany, garażowany - sprzedam.
Tel. 0600-355-364.
Pontiac Le Mans, amerykailska wersja
Opla Kadetta, 1989/96 rok, składak, czerwony, benzyna, cena 6300 zł - sprzedam.
Tel. 0501-296-542.
Fiat I 26p, 1988 rok - spFzedam.
Tel. 046/838-51-60.
Fiat 126 p, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0608-036-589.
Opel Astra Classic 1,6, rok 1998, salon,
23. OOO zł - sprzedam.
Tel. 046/837-47-89 (8.00-16.00),
0601-30-32-59.
Daewoo Tico, rok 1999 X, na gwarancji,
16000 km w najbogatszej wersji - sprzedam. Tel. 0600-722-363.
Skoda Felicia 1,6, 1997 tok - sprzedam.
Tel. 046/839-63-77.
Fiat I 26p 1983 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0604-640-083.
Uno 1,0, 1999, 1994 rok, Punto 1,2, 1997,
1996 rok, Escort 1,3, 1994, 1996 rok,
Mondeo I ,8TD 1993 rok, Honda Concerto 1,5 1994 rok - raty.
Tel. 046/835-33-08.
Kupię
cały.

Cinquecento 900 - uszkodzony lub
Tel. 0602-228-111.

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

Kupię Skodę Favorit lub Felicie.
Tel. 0603-054-985.

Fiat Uno 1,4, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 838-72-42.

Renault Kango 1,90, 1998 rok - sprzedam lub zamienię na tańszy.
Tel. 0602-628-027.

Cinquecento 704, IX.1996 rok, garażowany - sprzedam.
Tel. 837-94-96.
Citroen AX IO - sprzedam.
Tel. 837-51-49.
Ford Sierra, 1983 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0501-568-207.

Seat Cordoba I ,9Tdi, 1999 rok.
Tel. 0604-53-66-75.
Fiat I 26p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-11-86.
Seicento 900, 1999 rok, przebieg 27 tys.
km - sprzedam.
Łowicz, ul. Łyszkowicka 54.

Sprzedam mieszkanie 65 m2, os.Tkaczew.
Oferty z ceną proszi; kierować pocztą na
adres Łowicz, os.Tkaczew 8/15.

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

Z powodu wyjazdu pilnie sprzedam Renault_
19, 1,8 S, 1993 rok, 5-drzwiowy, centralny zamek, immobilizer, elektryczne szyby, radio, hak, alufelgi, komplet kół zimowych, kolor fiolet metalic.
Tel. 0502-260-618.

I 26p 1980 rok, blacha, silnik 1992 rok sprzedam. Tel. 0606-382-399.

Sprzedam M-5, garaż, Bratkowice.
Tel. 046/83 7-77-60.

Fiat I 26p 1993 rok. Tel. 0607-706-124.

Mercedes 190 2,50, 1988 rok, cena do
uzgodnienia - sprzedam okazyjnie.
Tel. 046/863-50-81, 0603-754-417.

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

2 ga-

Sprzedam lub zamienię na
kanie w Łyszkowicach.
Tel. 046/837-39-13.

Fiat 126p, 1995 rok, stan bardzo dobry .
sprzedam. Bobrowniki 144.
Tel. 046/838-68-40, 0600-966-627 ·

Renault 19, 1.7 katalizator, rok 1993, niebieski metalik, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0502-332-540, 046/837-15-80.

I 26p 1987 rok i rozrzutnik obornika sprzedam. Tel. 046/838-64-02.

Renault 5 Campus, rok 1990 - sprzedam.
Tel. 046/838-83-93.

ETZ 251, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 024/277-90- 73, 0600-3 74-193.

siła,

Volkswagen Jetta 1,60, 1984 rok, złoty
metalik, stan dobry - sprzedam.
Łowicz, ul. Czajki 20, tel. 046/837-20-60,
0600-276-603.

Kompletny Żuk na części - sprzedam.
Tel. 046/830-31-55.
R.enault Clio 1992 rok _ sprzedam tanio.
Tel. 046/838-16-63.

Samara 1500, 1992 rok.
Tel. 0241277-94-57.

Żuk, rok 1980, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-98-55.

Sprzedam Jawę 350 Twinsport 1986 rok,
cena 650 zł, stan bardzo dobry.
Tel. 0606-3 11-612.

Fiat 126p, ELX, rok 1999, przebieg 28.000
- sprzedam. Tel. 046/838-15-0 I po 18.00,
0502:401-837.

Opel Kadett, rok 1984 - sprzedam.
Tel. 0606-66-18-51.

I 26p Elx 1997 rok, pierwszy właściciel sprzedam. Tel. 046/830-23-04 po 18.00.

Opel Vectra 1,6 i, 1992 rok, bordo metalik. Tel. 046/837-07 -40, 837-20-40.

Fiat I 26p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 838-85-46.

Sprzedam dom skanalizowany,
raże, Łowicz, ul.Spokojna 8,
Tel. 0601-25-45-71.

Żuk, 1990 rok, powiększona skrzynia ła
dunkowa - sprzedam.
Tel. 0605-578-525.

Cinquecento 700, 1993 rok, zielony metalie - sprzedam.

Samochód cii;żarowy Lublin, 1994 rok,
stan dobry - sprzedam.
Tel. 0421719- 71-66.
Łada

Samara 1300, rok prod. 1987 (wersja belgijska) sprzedam.
Tel. 0421719-21-73.
nowe i używane (silnik „Lejland) sprzedam. Tel. 0421719-81-77.
Części

Nowe opony Semperit Pirelli 750xl5 (ni skopodwoziówka) - sprzedam.
Tel. 0421719-81-77.
Sprzedam nowe opony lub
ści i podzespoły Robur.
Tel. 0421719-88-67.

całe koła, czę

Przystawkę

wywrotu Star, Jelcz,
nowe i używane.
Tel. 042/719-81-77.

Łowicz

miesz-

Zamienię

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

Sprzedam pokój z kuchnią na os. Kostka.
Tel. 046/837-57-40.
Sprzedam dom 120 m2 z działką 0,42 ha
oraz budynkiem gospodarczym 80 m',
niedaleko Łowicza.
Tel. 046/837-56-64 wieczorem.
Lokatorskie, dwupokojowe, 38 m2 , parter, os.Bratkowice zamienii; na większe.
Tel. 046/837-72-98. po 19.00.
Sprzedam gospodarstwo z budynkami gospodarczymi 4 ha wieś Leśniczówka koło
Soboty. Tel. 0608-825-619 .
Sprzedam gospodarstwo rolne w powiecie
łowickim 15 ha z murowanymi zabudowaniami lub tylko budynki.
Tel. 058/672-02-96 tylko w godz.
19.00-21.00.
Sprzedam budynek gospodarczy we wsi
Marianka, gm. Chąśno dostosowany do
prowadzenia sklepu lub baru.
Tel. 046/83 7-60-97 .
Sprzedam mieszkanie 57 m2 , Ili piętro, ul.
Podrzeczna. Tel. 0601-28-88-21,
046/83 7-40-93 .
Sprzedam M-5 na os.
Tel. 046/837-62-40.

Starzyńskiego.

Sprzedam dom 240 m2 z działką 855 m2, z
budynkiem gospodarczym w Domaniewicach. Tel. 046/838-35-58.
Sprzedam M-3, parter, os. Konopnickiej.
Tel. 046/837-67-1 O po 18.00.
Sprzedam mieszkanie 49 m2 , os. M. Konopnickiej, li pii;tro. Tel. 046/837-31-88.

części

Łowicza.

podzespoły

Sprzedam dom niedaleko
Tel. 0501-331-493.

Sprzedam „Lejland" czwórkę (S-266).
Tel. 042/719-81- 77.

Do wynajęcia mieszkanie 35 m', os.Bratkowice. Tel. 046/837-79-15.

Sprzedam spychacz „Mazur", stan dobry.
Tel. 0421719-88-67.

Sprzedam mieszkanie, pokój z kuchnią,
os.Tkaczew I. Tel. 046/837-80-95.

GARAŻE
Garaż do wynajęcia na os. Bratkowice.
Tel. 0501-021-591.

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.
Sprzedam garaż os. Bratkowice.
Tel. 83 7-52-53.
Sprzedam garaż (blaszany) ul. Nowa.
Tel. 046/83 7-24-86.

Sprzedam dom i budynki gospodarcze z
o pow. 2436 m'. Woda ze studni,
nie ma c.o. ul. Łódzka,
tel. 046/837-92-97.

działką

53,5 m2 os. Bratkowice - sprzedam.
Tel. 046/83 7-45-46.
Sprzedam mieszkanie 58 m', os.Bratkowice, I piętro.
Tel. 046/837-70-59 wieczorem,
0600-395-348.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 1,45
ha, trasa Poznańska, Klewków.
Tel. 046/837-1'8-71.
M-4, 75 m', I piętro, środkowe, cegła,
wysoki standard, 1750 zllm', ul. Bolimowska - sprLedam lub zamienię na mniejsze,
do 40 m', najlepiej os. Tkaczew.
Tel. ' 046/837-63-29 po 18.00.
Odstąpie lokal na działalność gospodarczą
Łowicz róg Warszawskiej i Gdańskiej I, w

nowym budynku. Tel. 046/837-63-15.

15

16.08.200 I r.

Cegła 51 m2 i 83 m' +
Tel. 046/837-49-20.

garaż.

Sprzedam działkę kolo
m 2.Tel. 0502-056-382.

Sprzedam 0,96 ha ziemi li! i IV kl., poło
żonej w Zdunach Wsi. Zduny Wieś 164.
Sprzedam
Płockiej.

Sprzedam

działkę o pow. 3800 m2 przy ul.
Tel. 0603- 741-470.
ziemię

w Przezwiskach, 6 ha.
Wiadomość: Bogoria Pofolwarczna 6,
tel. 046/838- 70-87.
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 450
m2 na ul. Łęczyckiej 11.
Tel. 046/837-06-94.
Sprzedam kawalerkę.
Tel. 046/837-66-19, 837-61-18.

4000

Sprzedam domek w Głownie na ul. Mickiewicza 4A.
Tel. 0421719-18-27, 0602-553-591.
Działkę budowlaną

w
Tel. 0502-438-196.

Głownie

sprzedam.

Warsztat blacharki budowlanej, pełne wyposażenie - w całości sprzedam.
Tel. 0421719-20-73 po 20.00.
Budynek mieszkalny I O m x 9 m, garaże 8
m x 20 m, działka 26 arów, budynek gospodarczy 12 m x 12 m. Piaski Rudnickie
4, tel. 042/719-40-94 po 20.00.
Tanio sprzedam M-4
Tel. 0605-31-60-42.

(Głowno).

Działki

Głownie między

Przyjmę ziemię i gruz.
Tel. 0605-3.70-050.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO

Sprzedam działkę 8000 m',
telefon na miejscu.
Ul. Armii Krajowej 108.

światło,

2

Sprzedam stary dom 80 m z
m' na Górkach.
Wiadomość: ul. Górna 18.

480

Sprzedam domek pod Łowiczem + gospodarczy. Tel. 046/837-89-23.
Sprzedam mieszkanie 66,67 m', ul. Kwiatowa 10. Tel. 046/837-05-57.
Sprzedam działkę w Łowiczu o pow. 2280
m' z budynkiem magazynowym o pow. 880
m2 • Tel. 0602-445-031.

dom w Łowiczu lub okolicy.
Tel. 046/837-86-31 (wieczorem).
5-10 ha kupię.
Tel. 0421719-10-22 po 21.00.

Do wynajęcia M-2, 34 m' Łódż (Czerwony Rynek).
Tel. 042/643-25-01 wieczorem .

Młode małżeństwo poszukuje mieszkania

Wynajmę

mieszkanie.
Tel. 046/830-32-07,
837-92-54 wie~zorem.
Mieszkanie do wynajęcia, os. Reymonta.
Tel. 0601-175-173.
Przyjmę

na stancję dwie osoby
Tel. 046/837-33-90.
wynajęcia.

Przyjmę na stancję studentkę do mieszkaniach w blokach, w Łodzi - centrum.
Tel. 0606-102- 795.

Samotna osoba poszukuje taniego mieszkania do wynajęcia.
Tel. 0600-928-265.
Szukam mieszkania lub domu do
cia. Tel. 0607-973-086.

działkę rekreacyjną przy ul.
Tel. 046/837-01-65 po 19.00.

Działka 2,79 ha, koło Kiernozi, przy trasie 584, może być pod zabudowę przemysłową, rekreacja., hodowla.
Tel. 046/837-92-34.

M-4, os. Starzyńskiego - sprzedam lub zamienię na domek (okolice).
Tel. 0601-595-439.
k/Głowna.

działkę

2500 m2 w Ostrołęce
Tel. 046/837-07-22.

Sprzedam działkę budowlaną w Otolicach.
Tel. 0608-167-003 .
Sprzedam 17 ha z budynkami, okolice
Kutna, 150 tys. zł. Stanisławów,
tel. 0603-816-869.

wynaję

Do wynajęcia lokal 20 m'. ul. Zduńska.
Kontakt po 20.00. Tel. 046/837-62-48.

Poszukuję

Sprzedam

•

Poszukuję mieszkania do wynajęcia M-3,
wysoki standard. Tel. 0600-413-095.

Sprzedam działkę budowlaną 800 m', woda.
Sobota, tel. 0607-267-237.

Sprzedam

uczące się.

Tel. 046/ 837-57-90.

Łowicz

książki,

- Górki,

do wynajęcia małego mieszkania w starym budownictwie, może być bez
wygód, w Łowiczu lub na peryferiach.
Tel. 046/830-30-05 po 21.00,
837-35-52.
Wydzierżawię

plac 2800 m', ogrodzony,
w dobrym punkcie Łowicza;
lokal 40 m', siła, woda, c.o., sanitariat.
Tel. 0608- 758-332.
oświetlony,

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Sprzedaż

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

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

Poszukuję

pilnie do wynajęcia mieszkania
2-3 pokojowego w Głownie lub w Strykowie.
Tel. 0421710-98-16, 0609-481-102.

Sprzedam formy do plisowania.
Tel. 830-32-63.
Sprzedam zamrażarkę „Mińsk" pojemność
220 litrów. Tel. 837-58-28 po 16.00.

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

Sprzedam wózek dziecinny „Groco".
Tel. 837-11-05.

Sprzedam stroje łowickie
Tel. 0609-067-359.

Tel. 837-85-28.

PRACA

Sprzedam meble

młodzieżowe

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

Tel. 0602-679-236.
Absolwentka technikum podejmie
Tel. 0609-399-060.

pracę.

Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 837-64-90.

Do funduszu emerytalnego, z naj- zatrudnię.
Tel. 0607-677-584.
Spółka

zagraniczna poszukuje
przedstawicieli handlowych z dzia-

łalnością gospodarczą, najchętniej
małżeństwa. Teł. 0608-57-57-16.
Zatrudnię kierowcę z prawem jazdy kat. C
+ do innych prac. Tel. 0600-262-693.

Zatrudnię profesjonalnych fachowców do
prac na budowie. Tel. 0504-936-670.

- czerwone,

kanapę dwuosobową, lodówkę.

Sprzedam maszynę dziewiarską do swetrów. Boczki 42, tel. 838-43-42 po 20.00.

Studentka podejmie sprzątanie.
Tel. 046/837-63-71.
Kierowca A, B, T, z uprawnieniami na
kombajn zbożowy - podejmie pracę.
Tel. 046/838-24-62.
Amerykańskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe zatrudni agentów.
Tel. 0601-052-054.

Patio Color - Farby, kleje, lakiery, silikony, pianki, kleje do glazury, akcesoria
malarskie itp. Najtaniej w rejonie Łowi
cza. Hurt - detal. Mysiaków - wyjazd na
Skierniewice - 2 minuty od dworca PKP.
Tel. 046/837-61-09.

Tanio sprzedam piec C.0., 1,6 typ Olsztyn, nie używany. Tel. 838-74-50.

Sprzedam suknie ślubną i meble swarzędz
kie. Tel. 046/83 7-25-48 po 20.00.

Sprzedam eternit 50 szt 1,75 - 1,10 m.
Tel. 0607-065-145.

Dodatkowa praca - emerytowanym policjantom, wojskowym. Tel. 833-34-44.

Sprzedam drewno opałowe, kominkowe,
pocięte na krótkie kawałki, grube i cienkie. Goleńsko 69.
Tel. 046/838 -15-27 po 22.00.

Sprzedam Nokię 321 O i 511 O.
Tel. 0607-772-542.

Tel. 837-72-69.

Sprzedam tanio suporek cały oraz połów
ki. Tel. 0603-308-609 po 19.00.

Sprzedam wózek dziecięcy Graco.
Tel. 046/837-21-82.

Zatrudnię (tymczasowo) kierowcę z
uprawnieniem na samochody ciężarowe.
Tel. 042/719-26- 71, 0603-869-040.

Sprzedam migomat i
Tel. 0602-774-365.

Sprzedam nową chlodziarkę, marki Polar,
220V, I 2V i na gaz. Tel. 046/830-21-19.

Sprzed.am komputer Celeron 633, dysk
20yB +modem+ monitor, gwarancja, cena
21 OO zl. Tel. 046/838-44-73,
0604-309-274.

Sprzedam skrzynki, uniwersalki drewniane. Tel. 046/837-06-08, 0600-91-88-75.
Wózek dziecięcy spacerowy.
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.
Sprzedam drzwi z drewna mahoniowego,
pełne, 80 cm. Tel. 046/838-36-60.
Opony I O R 22,5, Pirelli - 4 szt. : sprzedam. Tel. 046/837-01-80, 0602-133 - 182.
Sprzedam drzwi wewnętrzne, szklone 80 x
2.00 szt. 3; 70 x 2.00 szt 6.
Tel. 046/838 -57-95.
Sprzedam płyty drogowe .
Tel. 0501-627-317.
Sprzedam suknię ślubną, stan idealny, pilnie. Tel. 046/838-72-69.

Betoniarkę 150 I, 200 I.
Tel. 046/837-38-81.

2 pokoje z kuchnią na os.
Starzyńskiego. Tel. 042/637-62-51,
0692-123-705 po 18.00.

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

wyższą prowizją

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

Do wynajęcia lokal sklepowy w centrum Łowicza 110 m2, duża wystawa, po remoncie, wszystkie media, umeblowany, może być na stoiska. Tel. 0602-118-332,
046/837-60-86.
wynajęcia

Sprzedam pustaki, 2000 sztuk i polówki
2000 sztuk. Tel. 0606-105-476.

Sprzedam kanapę i 2 fotele.
Tel. 837-72-69.

Niedrogo używaną pralkę wirnikową z
podgrzewaniem wody i wirówką.
Tel. 046/837-32-15.

Do

Żuka skrzyniowca 1992 rok i krowę na

Sprzedam 2 butle CO, (do piwa).
Tel. 837-02-62 po 19.00.

poszukuje do wynajęcia małego domku lub mieszkania na dłużej.
Tel. 0605-553-621.

Małżeństwo

Sprzedam kosiarkę sadowniczą, szer. 3 m.
Tel. 0421719-60-38.

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

K·otly miałowe, węglowe - niskie ceny.
Domitcch, ul. Klickiego 66 (obok punktu
skupu złomu, metali kolorowych),
tel. 046/83 7-61-09.

dziecięce.

Lodówkę dwukomorową sprzedam, hydrofor, pompa, silnik, zlewozmywak dwukomorowy, antenę TV wieloelementową.
Tel. 0421719-26-35.

Perkusja Amati. Tel. 060§-66-18-51.

ocieleniu - sprzedam. Tel. 0601-052-435.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Parter lub cały dom.
tel. 046/838-95-36.

Łódzkiej.

do mięsa 32, stan oboTel. 874-76-28.

używany

Sp'rzedam komputer PC.
Tel. 0421719-27-47.

wężownicą.

Sprzedam Nokię 331 O, Siemens A36, Siemens C25. Tel. 0607-772-542.

Łowi

Kupię

Sprzedam mieszkanie 27 m'.
Tel. 046/837-53-82.

Sprzedam spółdzielcze mieszkanie własno
ściowe, w blokach w Łodzi - centrum (koło
Placu Wolności), dwa pokoje z kuchnią,
38 m', kompletnie umeblowane i wyposażone, 5 piętro lub wynajmę.
Tel. 0606-102-795.

Kupię maszynkę

Bojler emaliowany 80 I z
Tel. 046/839-11-50.

Stare rneble, porcelanę, zegary,
srebra, monety i inne kupię.
Tel. 0421719-28-67.

w

Do wynajęcia 47 m', ul.Armii Krajowej.
Tel. 046/837-91-58.
działką

Przyjmę ziemię z wykopu, Dmosin li 28.
Tel. 046/874-73-91, 0607-364-068.

Sprzedam komputer P 150.
Tel. 0607-883-547.

Tanio odsprzedam czek hotelowy, dla
dwóch osób, na 2-tygodnie, ważne do lipca 2002 roku. Tel. 0601-061-581

Do wynajęcia lokal ok. 40 m
Tel. 0502-751-127.

woda,

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

Wszelkie starocie: meble, porcelana,
szkło, broń itp.
Tel. 046/837-66-66, 0601-595-439.

budowę,

2

Dom w Głownie - sprzedam.
Tel. 0421719-18-14, 0606-144-977.

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

Kupię 400-600 m', pod
czu lub okolicy.
Tel. 046/830-31-40.

Pokój do

Pilnie sprzedam mieszkanie 64 m2 •
Tel. (0-46) 837-75-17 .•

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

waną.

Tanio sprzedam solarium.
Tel. 0503-945-323. ·

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

mieszkanie 48 m2 Bratkowice
na dom z dopłatą lub na mieszkanie powyżej 70 m'. Tel. 837-72-69,
'0606-345-788.

Sprzedam walce ręczne, nożyce elektryczne ręczne, słupki metalowe do siatki.
Tel. 0421719-17-31.

do ważenia od 50 - I OO kg.
Tel. 046/838-43-84.

Nieruchomość

Zamienię

Sprzedam suknie ślubną w kolorze ecru.
Tel. 046/837-80-65.

Kupię wagę

Do wynajęcia na działalność plac 4400 m'
i budynek 440 m2 •
Tel. 0601-92-65-77.

Sprzedam własnościowe 34 m2.z telefonem os. Kostka. Tel. 837-17-04.

Sprzedam wózek Deltus, mało
400 zł. Tel. 0421719-18-27.

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

Przedwojenne, stylowe meble, mogą być
do renowacji i inne przedmioty. Atrakcyjne ceny. Tel. 046/833-41-95
lub 0605-365-377.

jętny.

Sprzedam komp. wypoczynkowy 3+2+ I.
Tel. 046/837-78-27 po 18.00.

Lokal handlowy lub p9sesję z lokalem (tyłko centrum). Tel. 0600-676-678.

ulicami Sowińskiego, Jabłońskiego Cybestowicza do sprzedania. Media w ulicy.
Tel. 0421719-10-55.
I 035 m2 - trasa poznań
ska, wjazd, ogrodzona, media, budynki.
Idealna działka inwestycyjna.
Tel. 0502-421-226.

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

Sprzedam M-4, 60 m' w Głownie na Kopernika. Tel. 0421710-70-92,
719-33-32.

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 54 m2,
w cegle. Tel. 046/837-20-75.

Dom piętrowy 160 m2 powierzchni użyt
kowej, działka 1450 m2 (ul. Bielawska,
Głowno) - sprzedam.
Tel. 0421719-41-62 po 20 .00.

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

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

Zamienię mieszkanie lokatorskie M-5 na
mniejsze. Tel. 046/837-20-06.

Sprzedam mieszkanie 49 m2 z garażem, na
os. Kopernika. •
Tel. 0607-91-05-33 po 19.00.

KUPNO - RÓŻNE

Atrakcyjne M-4 w Głownie - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 719-18-23,
0604-392-876.

Sprzedam M-4, 60 m2 lub zamienię na
mniejsze. Tel. 042171O-70-92,
719-33-32.

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

budowlane w

Łowicza

Rusztowania warszawskie.
Tel. 046/837-38-81.
Sprzedam RTV Japonia.
Tel. 046/830-22-76.
Tanio stemple budowlane.
Tel. 0601-498-942.
Sprzedam dwa komplety mebli pokojowe
+ lawy. Dywan 3x4 m, używany w dobrym
stanie, wózek inwalidzki używany.
Tel. 046/837-92-97.

KOMPUTERY· SPRZEDAŻ.
TEL. 0607-420-400.

Zatrudnię studenta, studentkę do pracy w
barze. Tel. 0504-513-805 .

Zatrudnię kobietę

tokarkę.

do dziecka.

CENTRUM NAPRAW POWYPADKOWYCH AUTO NOWA. Głowno, ul. Sikorskiego 3. Zatrudni uczniów na blacharzy i lakierników samochodowych.

Sprzedam tanio cegłę kratówkę - 2400 szt,
- 2000 szt.
Tel. 046/830-34-02.

Firma usługowa zatrudni przedstawicieli handlowych. Praca w czasie
nie normowanym na terenie Łowi
cza.
Kontakt 0605-066-997, 046/862-77-66.

Sprzedam po atrakcyjnej cenie nieużywany piec olejowy 28 kW Lumo
oraz bojler c.o.
Tel. 046/837-38-72 po 21.00.

Firma usługowa zatrudni licencjonowanych pracowników ochrony.
Praca na terenie Łowicza.
Kontakt 0605-066-997, 046/862-77-66.

cegłę zwykłą

Dywan 2,5 m x 3,5 m, 100
Tel. 046/837-07-36.

Zatrudnię osobę

zł.

pieniądze .

Goodyear, Ea gie Ventura - I 85/70R 14
88H - 4 sztuki, nowe. Tel. 0502-201-354.
Pianino - sprzedam.
Tel. 046/833-11-54.

PHU J. Dutkiewicz, Chąśno li 43 oferuje:
kostka, orzech, brunatny, miał wę
glowy, otręby. Możliwość dowozu. Transport żwiru, piasku.
Tel. 046/83 7-12-2, 0602-235-159 .
węgiel

kotlinę kowalską

Magister prawa - kobieta, 28 lat, praktyka zawodowa - podejmie pracę.
Tel. 0600-318-383.
Zatrudnię w sklepie spożywczym w Łowi
czu milą i uczciwą, najchętniej absolwent-

Sprzedam wózek inwalidzki .pokojowy.
Tel. 046/83 7-87-38.

Sprzedam

do szycia podkówek na
Tel. 0600-648-478.

oraz

skrzynię

zawieszaną

do ciągnika.
Tel. 0600-953-269.
Sprzedam silnik elektryczny o mocy 7kW,
2800 obrotów. Tel. 046/837-36-84.

kę szkoły średniej.

Tel. 046/83 0-30-05 po 21.00.
Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 046/837-73-10.
Mężczyzna, prawo jazdy B,C, dyspozycyjny, 29 lat, umiejętność posługiwania się
komputerem, zawód wyuczony blacharz
samochodowy - podejmie każdą pracę.
Tel. 0607- 765-366 .

Avon - praca dla konsultantek.
Tel. 046/837-81-11.

Drewno na stemple budowlane 2,55 m sprzedam. Tel. 046/830 -31-55.

Pilnie zatrudnię pracownicę do baru
(najlepiej spoza Łowicza).
Tel. 0504-765-042.

Sprzedam wózek Deltuś mało
Tel. 0421719-18-27.

Tel. 046/837 -96-54.

zł.

używany

400

Posprzątam, zaopiekuję się osobą starszą.
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Posprzątam, zaopiekuję się

Profesjonalny montaż płyt gipsowych,
paneli ściennych, podlogowych, glazury,
terakota, zabudowy, szafy, malowanie,
gładź, siding. Tel. 0608-810-953.

Usługi bioenergoterapeutyczne. Głowno,
Sikorskiego 7 m 5, tel. 04217 I 6-11-44,
0502-517-427 między ,10.00-16.00.

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

Makijaż okolicznościqwy.

Tel. 024/277-93-73.

Sufity podwieszane, gips.
Tel. 046/863-3 1-74, 0502-228-972.

Dachy, konstrukcje i pokrycia, naprawy,
konserwacja i malowanie.
Tel. 839-18-37 po 20.00, 0603-879-721.

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

Pokrycia dachowe, wykonywanie podbitki okapowej. Solidnie, tanio.
Tel. 046/837-46-06 po I 9.00,
0608-8 I 6-579.

podłogowych.

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

Tynki - tanio, wolnt terminy.
Tel. 0607-973-086.

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

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

USŁUGI KOMPUTEROWE.
TEL. 0607-420-400.

Sprzedam zbiornik do mleka Alfa Lawal
430 I, 4-letni. Świeryż li I I,
Tel. 046/838-99-60.

Tel. 0604-847-085.

Wii;źby, pokrycia dachowe.
Tel. 046/863-3 I- 74, 0604-645-98 I.

Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 046/837-81-14 w godz. 13.00 - 16.30.

Ocieplanie - siding, tynk strukturalny.
Tel. 046/863-31-74, 0502-228-972.

do szycia bielizny z możliwo
ścią przyuczenia do zawodu. PPllU „Venus" Collection, Głowno, ul. Kościuszki
22. Tel. 042/7 I 9-36-34.

dzieckiem.

Zatrudnię

Zatrudnimy do szycia „krzyżaków".
Tel. 0421719-36-34, 719-02-52,
0601-255-338, Głowno, ul. Kościuszki 22.
Avon zatrudni konsultantki.
Tel. 0421719-44-47, 0608-256-691.
Cukiernia w Głownie zatrudni absolwenta
szkoły cukierniczej. Tel. 04217 I 9-28-41.
pizzermana, mężczyzn do pracy w kuchni (Głowno, Pizzeria „Italia").
Tel. 042/71O-72- 72, 0607-45-25-65.
Zatrudnię

USŁUGI

Ogrodzenia, balustrady na balkony, tarasy
i schody, kraty ozdobne i zwykłe, kule elementy ozdobne oraz inne uslugi kowalsko-ś!usarskie . Świeryż II 5a,
Tel. 046/833- 78-3 I.
Układanie

kostki brukowej - szybko, solidnie. Tel. 046/838-68-95,
0602-487-320.
Remonty - wyko11czenia.
Tel. 046/839-63-33.

WIDEO

montaż paneli ściennych i
Tel. 046/837-01-85 \'(ieczorem, 0602-5 I 3-558.

Profesjonalny

Tynki, gładź, malowanie, układanie glazury, terakoty.
Tel. 046/837-45-8 I po 21.00.
Glazura, terakota - solidnie i szybko.
Tel. 0602-34-33-0 I.
Ocieplanie styropianem - solidnie.
Tel. 0501-34-32-37.

Gładź, płyta

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

gipsowa, sufity podwieszane,
malowanie, boazeria, glazura, terakota,
podłogi, parkiety, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po I 9.00.

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

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

Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 046/837-47-48.

USŁUGI BRUKARSKO-MURARSKIE,
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWE,),

INNE

USŁUGI

Usługi

transportowe - Renault Master, faktury VAT. Tel. 046/837-55-36,
0607-406-024.
Szkolenia BHP. Tel. 046/837-71-52,
837-53-00.

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

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

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

Wideofilmowanie. Tel. 0501-836-550.

Malowanie dachów. Tel. 0603.-406-393.

okolicznościowe.

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

Profesjonalnie, komputerowo,
tanio, solidnie. Tel. 0601-157-630.
Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie , tanio. Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie Studio ROMA - moncyfrowy, płyta weselna CD.
Tel. 046/837-50-64, 046/837-79-78,
0606-605-698.
taż

Wideofilmowanie, 4-godzinne nagranie
DV - 750 zł (+ 2 kopie gratis).
Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie Kasia, kamery cyfrowe,
analogowe, CD-rom. Solidnie, tanio.
Tel. 046/837-87-68, 0606-662-878.
Wideo Studio, dwie kamery cyfrowe i VHS.
Tel. 042/672-23-20, 0607-051-599.
Wideofilmowanie - Andrzej Bejda.
Tel. 046/83 7-40- ł I.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 837-79-81, 0600-225-271.

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

Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Tel. 0502-478-440.
Cięcie betonu, ściany, stropy, wyburzenia.
Tel. 0 4 6/838-68-45.

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.

USŁUGI
Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30,
0606-428-162.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
z płyt gipsowych, gładź.
Tel. 0603- 787-353.
ścianki

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

Tanio - usługi hydrauliczne, fachowa pomoc. Tel. 0609-158-772.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie.
Tel. 046/838-20-56.

Twoje oczy, twój optyk. Realizacja
wszystkich recept na okulary. Zniżki, rabaty. Łowicz, os.Dąbrowskiego 24.
Zapraszamy. Tel. 046/837-57-9.3.
Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe
badanie wzroku - niezrównana dokładność.
Łowicz, os.Dąbrowskiego 24.
Tel. 046/837-57-93.
Twoje oczy. Twój okulista + Twój optyk lepiej widzisz. Łowicz, os.Dąbrowskiego
24 . Tel. 046/837-57-93.

Cyklinowanie, układanie mozaiki i parkietu. Tel. 046/837-84-19.

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

Pokrycia -dachowe każdego rodzaju, montaż płyt KG, paneli ściennych i podłogo
wych. Tel: 060 I- 703-244,
0601-58-77-58.

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

Wykonuję

Kredyty bez poręczyciela.
Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.

Usługi wykańczania wnętrz.

Przewóz towarów do I t, bus.
Tel. 0608-446-953.

tynki, roboty remontowe.
Tel. 0600-831-849.
Piotr

Zawiślak,

Tel. 0501-319-480.

Naprawa pralek automatycznych, lodówek, zamrażarek. Tel. 046/837-49-19 .

Układanie

INSTAL.-BUD.-REM.

muzyczny - bale, wesela, imprezy
Tel. 046/837-79-73,
0503- I 35-450, 046/838- I 1-74,
0608-43-31-99, 046/83 7- 76-08.

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

Malowanie mieszka11,
Tel. 046/839-60- I 2.

gladż

gipsowa.

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura,
terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe,
sufity podwieszane, gładź, malowanie, podbitki. Tel. 046/838-98-40 po 20.00,
0609-861-5 88.
Roboty remontowo-budowlane.
Tel. 0604-78-36-51.
Profesjonalny montaż paneli podłogo
wych, malowanie, tapetowanie - solidnie,
tanio. Tel. 046/837-10-33.

RTV - naprawa. Tel. 0600-282-827.
Usługi BHP - szkolenia, ocena ryzyka zawodowego, protokoły wypadkowe.
Tel. 046/837-51-94, 0600-394-20 I.

Odchudzanie - Herbalife.
Tel. 0602-461-825 po 15.00.
Podciśnieniowe

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

Nauka gry na organach oraz zespól muzyczny -- wesela.
Tel. 046/839-11-24 po 15.00.

Sprzedam śrutowniki, żmijki, dmuchawy
do zboża. Tel. 046/838-46-19.
Sieczkarnie do kukurydzy I-rzędowe firmy Class, Puttingcr, Mengele, Krone, P.
Z. Tel. 046/837-15-35.
zę

Sprzedam dwukółkę ciągnikową.
Tel. 042/719-95-79.

Pianina - naprawa, strojenie, renowacja
mebli. Tel. 046/833-11-54.

Nie stać cię na zespół - zadzwoń,
wesela, poprawiny - solidnie.
Tel. 046/837-14-37, 0604-191-083.

Wykonuję na zamó~ienia drewniane łó

Sprzedam tanio opony 825 x 20, używa
ne. Tel. 046/837-12-06 po 19.00.
Sprzedam C-330 M, 1990 rok, 900 Mth jak nowy. Tel. 0608-420-169,
046/838-90-56.
miesięcy.

i zwykle.
Tel. 0604-223-941.

Sprzedam źrebicę, 15
Zawady I I.

Transport piasku i żwiru - ceny konkurencyjne. Tel. 0602-235-159.

Sprzedam maszynę do cebuli z sortownicą. Boczki 42, tel. 838-43-42 po 20.00.

żeczka, piętrowe

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy, dmuchawę do siana, pionową, lrząsał
kę do siana widiową.
Szymanowice 36.

KOMPUTERO
- PISANIE

Zespół

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

Remonty łazienek.
Tel. 046/837-19-29.

Siatki ogrodzeniowe, bramy.
Tel. 0502-132-906.

Kupię przetrząsacza-zgrabiarkę.

Komputerowe przepisywanie - szybko,
solidnie. Tel. 046/837-46-85.
Komputeropisanie - tanio, szybko.
Tel. 046/830-35-19, 0501-021-591.
Komputerowe przepisywanie prac. Tanio,
szybko, so lidnie . Tel. 046/837-78- 71
lub 0-604-182-776.
Profesjonalne przepisywanie prac magisterskich, adiustacja tekstu, wykresy, skanowanie. ,Pracowni;i KALDRUK.
Tel. 046/837-61-61, 0606-755-034.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
1986 rok. Tel. 042/719- 70-24.
Sprzedam ciągnik C 380, stan dobry.
Tel.042/719- 71-66.
Kupię obciążniki

przednie do Fergusona.

Tel. 838-73-21.
Kupię owies, mieszankę.
Tel. 838-77-78.

Sprzedam pszenicę i
Tel. 838-64-30.
Sprzedam

mieszankę.

dojarkę dwukonwiową, mało

używana.

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

Tel. 046/838-63-24 po 20.00.

Komputeropisanie, dekoracja sal w\!selnych, drukowanie zaproszeń i ulotek, wizytówki, pieczątki. Tel. 0502-639-425.

Siewnik złl'ożowy zawieszany, przedłużo
ny, 23 rurki - sprzedam. Rogóźno Il 26.

przyczepę.

Tel. 838-64-19.

Pszenica - sprzedam.
Tel. 0600-28-28-27.

NAUKA
Policealne Studium Farmaceutyczne,
ul.Tarnka 12. Tel. 042/678-93-55.

Sprzedam

Łódź,

Sprzedam ciągnik C-330, stan bardzo dobry. Tel. 0607-712-004.
Sprzedam

ziemię

o powierzchni 11,87 ha.

Różyce Żurawieniec, gm. Kocierzew.

Angielski. Tel. 04.6/837-64-35.

Tel. 0241277-90-28.

Nauka gry na gitarze.
Tel. 046/837-32-98.

Sprzedam siewnik
Jamno 41.

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

Sprzedam ciągnik „Sam", przyczepkę ,
plug, brony, kultywator, obsypnik lub zamienię na 126 p. Tel. 0600-347-139.

Język

angielski - korepetycje.
Tel. 0606-122-557.

ROLNICZE
Sprzedam suche wysłodki, granulowane.
Łowicz, os. Górki, Jasna I 8, Chąśno Il 43.
Tel. 046/837-12-02.
Sprzedam dużą ilość sadzonek czarnej porzeczki Benlomand i Ojebyn.
Tel. 046/837-53-0 I.
Sprzedam dmuchawę do siana.
Tel. 046/838-80-93.

Kredyt odnawialny, bez poręczycie Sprzedam ciągnik „Ukrainę" oraz Fiat
li, z zabezpieczeniem w postaci I 26p. Urzecze 43.
ubezpieczenia na życie kredyto- Kupię ciągnik C-330, C-360, MF 255.
Domofony, systemy alarmowe, autoalar- Tynki, tanio - wolne terminy.
biorcy. Tel. 046/837-19-26, 837-96-26, Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.
my, montaż, naprawa.
Tel. 0503-077-863.
0600-897-805.
Tel. 046/83 7- 72-12, 6603-24-55-24.
Sprowadzam prasy kostkujące, zwijające Murowanie, tynkowanie.
Dyplomowany bioenergoterapeuta - takProjektowanie budynków mieszkalnych, Tel. 0603-24-44-93.
Class, Vergel, Farth, Jonh - Dire.
że skutecznie pomagam w najcięższych
gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceTel. 046/838-34-58, 0502-919- 736.
Terakota, glazura, gipsy - montaż, remon- schorzeniach. Tel. 0607-463-994.
ny i kosztorysy. Tel. 046/837-78-38.
ty, wykończen'ia. Tel. 0605-385-489.
Przewóz piasku, żwiru. Kamaz, atrakcyj- Głębosz jednorzędowy I. I OO zł, dwurzę
Układanie kostki brukowej.
dowy 1.700 zł - sprzedam.
ceny. Tel. 0604-285-326.
ne
i
szybko
tanio,
elektryczne
Instalacje
Tel. 046/838-36-1 O, 0606- I I 3-228.
Tel. 024/285-39- 73.
solidnie. Tel. 0600-108-894.
Transport Bus, 2 tony. Usługi na
Dachy, konstrukcje i pokrycia.
Sprzedam „Cyklop", rozrzutnik obornika,
Glazura, terakota, gładź gipsowa - ceny do cały kraj. Tel. 046/831-28-86,
Tel. 046/832-75-22. .
siewnik „Poznaniak", Orkan, lej do nawo0501-093-887.
uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43.
zu, kosiarkę rotacyjną.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parSpycharko - koparka.
Tel. 046/838-87-51.
Kompleksowe remonty mieszkań.
kietu, mozaiki, lakierowanie.
046/837-10-21.
Tel.
Tel. 0600-614-490, 0607-196-356.
Popów 48. Tel. 0604-334-89 I.
Sprzedam młocarnię MZC UB i dmuchaZespół muzyczny - tanio.
wę pionową. Tel. 046/838-27-29.
_83.
_
Tel.
małobezpyłową,
metodą
gipsowa
Gładź
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozai0461837 91
wanie, tapetowanie, terakota, ścianki dziaki, paneli. Tel. 046/837-07-90.
kopaczkę do ziemniaków, siewSprzedam
łowe. Tel. 046/838-34-18.
Wypożyczam rusztowania warszawskie.
Tel. 046/838-36-04.
Poznaniak.
nik
Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary, doTel. 046/837-32-82.
Słupki, tralki toczone i poręcze - wykonumofony, automatyka. Remontowo-budowbieżące ciągników, remonty kaNaprawy
Śluby - białe Audi zawiozę~
lane, elektryczne, hydrauliczne, glazura, ję. Tel. 0600-376:825, 042/719-27-45.
pitalne silników C-330, C-360, „3" i „4" 046/874-11-68.
Tel.
stolarG/K,
terakota, i;ładź, panele, płyty
Monter płyt GK, gładzie (malowacylindrowych silników Perkins. Gwaranka, poddasza. VAT. Os. Kostka 21/28,
nie gratis), panele.
Zespól muzyczny - bale, wesela, zabawy. cja. Usługi u klienta.
Tel. 042/710-73-64, 0600-519-899.
tel. 046/837-50-84, 0601-303-858.
Tel. 046/837-05-22.
Tel. 0605-695-936, 046/83 7-59-4 7.

zbożowy,

zawieszany.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową i
sacz ?-gwiazdowy.
Tel. 024/277-96-29.

przetrzą

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna,
1985 rok, 8.500 zł.
Tel. 046/838-66-70 lub 838-59-22.
Sprzedam

żyto.

Tel. 0501-944-705.

Sprzedam C-360, 1988 rok.
Tel. 046/838-92-69 po 20.00.
Sprzedam Bizon Z-050, stan dóbry, kopaczkę ciągnikową.

Tel. 046/838-92-69 po 20.00.

ZWIERZĘTA
Ratlerki, szczeniaki 5 tygodni - sprzedam.
Tel. 046/838-89-18.
Owczarki niemieckie,
wane - sprzedam.
Tel. 024/285-25-21.

szczenięta,

ukonlo-

Pawie królewskie do ogrodów - hodowla,
Tel. 046/861-25-36.

sprzedaż.

Sprzedam owczarki podhalańskie.
Tel. 0606-220- 768.
Sprzedam szczenięta Owczarek Niemiecki z rodowodem.
Tel. 046/837-11-87.
Owczarki niemieckie szczenięta i 1,5 roczną sukę - sprzedam.
Tel. 0421719-25-51, 0607-137-838.
Seter szkocki - Gordon, szczenięta sprzedam. Tel. 046/837-19-38,
0602-32-60-91.
Sprzedam owczarki niemieckie I O-tygodniowe. Tel. 046/837-31-24 po 20.00.

REKLAMA
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Okna za darmo! ~TER&zv..:
Oknaidnwinacależyci~ ..

Łowicz,

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

Nie

istnieją,

ale najtaniej kupisz je w

TERRAZYCIE
Tylko u nas kompleksowa oferta
•OKNA - PCV,AL, DREWNO • DRZWI ZEWNĘTRZNE
•DRZWI WEWNĘTRZNE• FASADY• OGRODY ZIMOWE
•BRAMY GARAŻOWE• DASZKI ALUMINIOWE

I
I

•ROL~TY• ŻALUZJE.

Zapraszamy
ŁOWICZ,

ł

· 6w 10 G TEL/FAX

UL. POWSTANC

046 / 830-20-78

•

FIRMA DOMITECH OFERUJE TANIE:

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 ścierne, wyroby glazurnicze
~
•!•systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz.

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

PROPONUJEMY TAKŻE TANI MONTAŻ ORAZ SERWIS

OLEJ. OPAŁOWY
EKOTERM PLUS
•:• Dostawa autocysterną posiadającą wąż wydawcz.y długości 60 metrów
•:• Jakość potwierdzona atestem
•:• Atrakcyjne ceny

JANUSZ WOJDA, tel. (0-46) 837-15-89, 0-602-501-532, (0-46) 837-14-93
R.?>a

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

Łowicz,

Plac Przyrynek 2, tel./fax (0-46) 837 40 30
http://www,poliqrafia.lowicz.pl

SERWIS

ILOŚĆ

Łęczyca,

MASZYN w PROMOCJI OGRANICZONA!

lłD®®GIJ

SERWIS

TOSHIBA

SERWIS

•

SERWIS

t:xot:hef'.

SERWIS

MINOIIA

R-406

„ KOPER"

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

./

jakość

./

./bezpieczeństwo

:P
R-8

Firma ciepłownicza

POSZUKUJE·

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

C. V.

proszę kierować

na adres:

„ECOTHERM" Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła 111731175
99-400 Łowicz
biuro@ecotherm.com.pl

MAGAZYNÓW

./ocieplenia zewnętrzne styropian
./ montaż ./ sufity podwieszane
./ malowanie ./ tapetowanie

fachowość

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

WYPOSAŻENIE

Pianka kry/aminowa wflyśnięta pod dśnieniem
w szczelinę znajdującą się w śdanach zewnębz
nych i położona na stropie zapewnia znakomitą
izolacj~ cieplną, termiczną i akustyczną.

GWARANTUJEMY:

R-911

~

• Usługi wykonuje .KOMA"
• Informacje: (046) 837-01-35,
0-504-911-265;
• Rachunki VAT
• Usługi wykonujemy od 1987 r.

~„1
V4\0se.tl~

O

tfof~O

•

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

Tel. (0-24) 721-36-00
0601-588-385, 0605-452-056

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

s.c.

ul. Lotnicza 20 (obok nowej straty)

ŁOWICZ

[I~
\,

-590,00zł

~.

I
N

~

R-6
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• kostki brukowej
•krawężników, -obrzeży,

•

przepustów drogowych,
kręgów, bloczków betonowych itp.

PRODUCENTA ~

aqnnq
todziennie od 8.00
niedziela od o.oo

~

RATY

~2

j

z

a
ci

881

~fbaJlkmPq]

1llf1, 1111 ~iL{JJ8Jd]fil 'fi
fkBl1o (OO~fil13'f]~<>'f}.13

...

R-577

PRODUCENT:

CENY

N A u Błażej;,
fbcDilJmfl

ft3łF- 2

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

Łódź

R-

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel./fax 837-3'2-06
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 0421719-34-24

~ FRANCE-GOST sp. z o.o.

~

http://www.intsrwlst.com.pl

Łowicz,

l.ł:MNC_Ę Oddział Głowno, ul. Sikorskiego 3
GOST tel./fax (042) 710-70-10

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

-'0

Internet http://www.wfnkhaus.com.pVslb

•szybak=1,1
• okucia Winkhaus
• wzmocnienia ocynkowane
w ramie, skrzydle, słupku
• transport okien do klienta

producenci
Nainiższe ceny

PROMOCJA
OKNO O34 R/RU

~~
[•.rJ

[i!i].AM..
~
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38,
fa><837 47 98
e--mail: SIB@winkhaus.com.pl;

/ (

Naiwięksi

+Kompletny nagrobek z tablicą
już od 1.800 zł.
+Montaż i transport gratis.

OLEJ OPAŁOWY OCIEPLANIE
PIANKĄ
EKOTERM
KRYLAMI NOWĄ
oferuje

ALUMINIUM

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURAlNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski

format kopii:
max A3
szybkość kopiowania: 1Skopii/m.in.
skala reprodukcji:
50-/.-200%
wysoka jakość kopii
wysoka wydajność
• wysoka funkcjonalność

łatwa obsługa

UWAGA!

GRANITOWE

KOPIARKA CS-PRO 1054
w cenie 3490.00 zł netto

fonnat kopii:
max A4
szybkość kopiowania: l 3kopii/min.
powic;:kszcnic:
I: I
wysoka jakość kopii
wysoka wydajność

OKNA ZPCV
DRBNNO

TANIE NAGROBKI

SALON SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ BIUROWYCH
KOPIARKA CS-PRO 1030
w cenie 1999.00 zł netto

"'

Zapraszamy: PHU DOM/TECH, ul. Klickiego 66 (obok Punktu Skupu Metali Kolorow}'ch)~

R-718

99-400

Okna mwentars
·
ki·e

po super alrakcyjnych cenach!

R-937

, Poleca po atrakcyjnych cenach:
•!•

N o wo ś ć '

MOSKITIERY

RATY
ŁAD KAMIENI

RATY
Kl

,,,---_- 11 ------.....-

NAGROBKI
Z GRANITU
.----11~
WYSTAWA:
DMOSIN li nr 28 k. Głowna
tel. dom. (046) 874-73-91
tel. kom. 0-607-364-068

~

a
l'!J

nl'!J
~

KRÓTKIE TERMINY • PROMOCJA~

<"'
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PRZESTROGI DLA SPONSOROW 15 lat dla oiczyma,
„ KOD EREK"
Wiesław Kacprzak ostrzega,

nauczony własnymi przykrymi doświadczeniami

i aparat fotograficzny i będę ocalał od zapomnienia te ulotne chwile. Wtedy powstało wiele zdjęć
i ponad 12 godzin filmu reportażu, którego fragmenty były zaprezentowane podczas Koncertu
,,Koderek" po powrocie z Włoch
na dużym kinowym ekranie za
pomocąprojektora multimedialnego, który posiada moja firma. Ten
materiał filmowy został przekazany Panu Kierownikowi Zespołu, z niego można było wykonać
ksie dla dzieci ~Rodzic.ów.
ponsorom - niestety me wszystkim - zostały wraz z podzię~
kowaniami wręczonepięknezdjęcia zespołu z Papieżem, z okolicznościowym napisem, dla każdego sponsora imiennie, wydrukowane na kolorowej drukarce w
mojej firmie. Chciałbym zapytać
Pana Kierownika, gdzie znajdują
się owe podziękowania dla spon. sorów, którzy nie mogli przyjść
na koncert po festiwalu „Primavera"? Wszystkie te prace wykostawiających ,,Jasełka Łowickie".
nywałem z potrzeby serca.
Ile przeżyłem duchowych
Podczas wyjazdu do Włoch
wzruszeń! To zadecydowało, że Kierownik Zespołu, Pan Marcin
chętnie zgodziłem się na wykona- Klimczak, jakimś dziwnym trafem
nie folderu o „Koderkach" „zagubił" swoją kartę kredytową
i przy pomocy niektórych Rodzi- i będąc już w Polsce poprosił mnie
ców wyszło nam chyba nie najgo- o pożyczkę na zapłacenie obiadu.
rzej - to był dar dla „Kod erek", Wyraziłem zgodę- dzieci wszak nie
chęć odwdzięczenia się za te prze- mogą być bez jedzenia - i koszty
żyte wzruszenia.
obiadu, a było to 425 zł., zapłaciłem
Takim sposobem stałem się mojąkartąwiedząc,żepopowrocie
sponsorem zespołu . Wykonałem do Łowicza, po rozliczeniu. wyjaznieodpłatnie znaczki „Koderek" du, otrzymam swoje pieniądze, bo
i stronę internetową. Wszystko to to była pożyczka. Rachunek za
można oszacować co najmniej obiad Pan Kierownik wziął.
na 6 tys. zł. _
Do dnia dzisiejszego nic takiego
Nieco zdziwiony, ale zadowo- się nie stało, nie padło nawet jedno
Io ny z propozycji spędzenia słowo np. „proszę o przekazanie tej
wspólnego czasu z „Koderkami" kwoty na rzecz zespołu", czy może
podczas wyjazdu na festiwal „Pri- checiaż „dziękuję" albo „przepramavera" we Włoszech, sam s ię · szam za niewłaściwe zachowanie" .
zobowiązałem, że wezmę kamerę Pan Marcin Klimczak po prostu
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zanowni Rodzice,
Pragnę napisać kilka refleksji,
które mi się nasunęły w związku
z ogłoszeniem zamieszczonym w
27 numerze „NŁ" z dnia 5 lipca
200 I r. (ogłoszenie wzywało autora do oddania kaset z nagraniami występów zespołu- przyp. red.)
Może zacznę od początku . Mój
pierwszy kontakt z „Koderkami"
był zupełnie przypadkowy. Załatwiałem jakieś sprawy w LOK
i natknąłem się na próby „Jasełek
Łowickich" napisanych dla „Koderek" przez Ks. Biskupa Józefa
Zawitkowskiego. Urzekła mnie
gra aktorska w wykonaniu dzieci .
- Postanowiłem im pomóc wykonując np. program przedstawienia.
Takie piękne teksty i z takim
zaangażowaniem wykonywane
przez dzieci, to jest chwila tak
ulotna i zaraz wszystko wróci do
tej bylejakości. Pomyślałem - to
trzeba ocalić od zapomnienia .
Wtedy nagrałem dwa pierwsze
oficjalne występy „Koderek" wy-

•

pii filmuzWłochjestrozliczeniesię
z pożyczki Wielce Szanownego Pana
Kierownika Zespołu. Drugim warunkiem do tego, aby sporządzić
kopię, jest pomoc np. dwojga rodziców przy wyborze, które z nagranych scen są wartościowe, bo ponad 12-godzinnego tasiemca to
Włochom, że dostaną kasetę nikt nie obejrzy. Założeniem naz ostatniego koncertu i zakończe szym było, aby powstał film 5
nia festiwalu, bo bardzo o to pro- godzinny, któiy będzie zawierał cały
sili. Ja ten materiał przygotowa- mateńał dotyczący ,,Koderek", skrółem w pierwszej kolejności, ale cone będąjedynie sceny dotyczące
Wielce Szanowny Pan Kierownik obcych zespołów. Do tej pory
Zespołu nie odebrał jej do dnia dzi- zmontowaliśmy 3 godz. filmu.
Po takim traktowaniu mojej
siejszego, bo po co, z tym są same
kłopoty. Trzeba tę kasetę prze- osoby przeszła mi chęć na dalsze
cież wysłać. Tu, Szanowni Rodzi- sp~nsorowanie „Koderek", choć
ce, powiedzcie mi, po co ja to ro- internetową stronę o „Koderkach"
biłem, skoro ta moja praca leży nadal utrzymuję na swoim serwekącie i nikomu nie jest potrzeb- rze i nie jest prawdą, Wielce Szana (czytaj Panu Kierownikowi, bo nowny Panie Kierowniku ZespoWłosi na pewno by się ucieszyli). łu, opowiadanie, że ta strona jest
Powiecie pewnie - Ale się czepia niedostępna.
Sądzę jednak, że w Łowiczu
błahostek . Mnie się wydaje, że
z takich błahostek składa się ży znajdują się prawdziwi pedagocie i właśnie z nich wynika czy dzy, którzy wychowują młodzież,
sobie pomagamy, czy przechodzi- i takim należy pomagać. Jeżeli Pan
Kierownik zdecyduje się i w koń
my obok siebie obojętnie.
Ja myślę, że osoba, której się cu rozliczy się ze mną, bo może
powierza dzieci, powinna być by wypadało, to pieniądze te przeuczciwa, o dużym wyczuciu ety- każę najbardziej potrzebującym,
ki zawodowej, powinna być po
harcerzom.
zanowni Rodzice, uważam poprostu pedagogiem, bo ona daje
nadto, że forma rozmowy ze
przykład naszym dzieciom - oj,
daje. Mnie stać było na kolejne mną, którą wybraliście jest wysoce
sponsorowanie tego obiadu, ale wy- niestosowna. Ja nie jestem wysociąganie w taki sposób pieniędzy jest kim dygnitarzem, żeby ze mną
po prostu kradzieżą! I czego my rozmawiać za pomocą prasy. Prościej i chyba wygodniej jest pouczymy te nasze pociechy??
Właśnie dlatego stawiam pod rozmawiać na wspólnym spotkarozwagę· przyszłym sponsorom niu i wiele można sobie wyjaśnić,
„Koderek", aby spojrzeli na ręce chyba, że jesteście tak zadufani w
Wielce Szanownego Pana Kierow- sobie, iż uważacie, że Wam się
nika Zespołu, jak traktuje wszyst- wszystko należy, tak jak i Waszym wspaniałym dzieciom. Prokich wokół siebie.
W rozmowie z jednym z rodzi- ponuję trochę więcej pokory.
Uniżony Wasz były sponsor
ców powiedziałem, że podstawoWiesław Kacprzak
wym warunkiem o!rzymania koprzywłaszczył sobie te pieniądze
przy aprobacie Szanownyc.h Rodziców, bo nie sądzę, że nico tym
nie wiecie. Zdjęcia ze spotkania z
Ojcem Świętym kopiowane przeze mnie w dużym formacie też
dziwnym trafem gdzieś zaginęły.
Pan Kierownik sam obiecywał

w
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ZARZĄD

MIASTA ŁOWICZA OGŁASZA
li przetarg ustny nieograniczony

na

· sprzedał

zabudowanei nieruchomości poloionei
w towiczu przy ul. Nadbzurzańskiei nr 19a

W skład nieruchomości wchodzi: działka gruntu oznaczona nr 1865/2
o pow. 0.1344 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
o powierzchni użytkowej 408, 14 m 2 z 5 lokalami mieszkalnymi o łącznej
powierzchni użytkowej 222,9 m 2 ; księga wieczysta nr 28587;

Cena wywoławcza 240.000,- zł
w tym: za grunt
45.120,- zł

-

się

uczestnika, który przetarg

wygrał,

• Bliższe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w Wydziale GGPP, Stary Rynek
nr 1, budynek „B'', pok 34, tel. 830-91-34.
• Zarząd Miasta zastrzega sobie możliwość, odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
R-956
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bez poręczycieli
I
"' I z ubezpieczeniem na życieJ

w

Kierunek Beskid Wyspowy
·p
rzynajmniej 8 osób z grona
łowickiego koła przewodników działającego przy oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajobrazowe go
w Łowiczu pojedzie na przeło
mie sierpnia i września w Beskid
Wyspowy na przewodnicki rajd
górski. Każdego roku odbywa się,

REMONT POMP
WODNYCH

HYDROFOROWYCH "o""~~~·

'--~!.2~~.:?~:Z~~~-1 GŁĘBINOWYCH \)'·'~

R-959

GAZU PROPAN-BUTAN
DO ODBIORCY

• 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.

OMEGA· GAZ
Edyta i Piotr Schlucker

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

@NOWO OTWARTA

WYPOŻ.VCZALNIA

PRzyczEP

SAMOCHODOWYCH
ZAPRASZA SZANOWNYCH
PAŃSTWA KUENTÓW
Łowicz,

on w innej części polskich gór,
pozwala na poznanie ich ciekawych zakątków, dlatego cieszy
się dużym powodzeniem. Łowi
czanie goszczą na rajdzie co roku.
Ściąga on z terenu Polski, ponad
stuosobową rzeszę przewodników.
(tb)

SPRZEDAŻ I DOSTAWA

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

• Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2001 roku w sali Ratusza, Stary Rynek nr 1
(I piętro) o godz. 12 OO .
•Wadium w wysokości 12.500,- zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego, nr 1080148671 -3604-80100-111 w Banku PEKAO S.A. o/Łowicz, do dnia 28 sierpnia 2001 roku.
• Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
od zawarcia umowy.

n
GAZ
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jednego z domów na osiedlu łącznej kary 13 lat pozbawienia
Tkaczew: Krzysztofa K. i jego wolności, natomiast dla Józefa
ojczyma Józefa N ., zamiesza- N. - 15 lat.
nych w zabójstwo Józefa T.
Wyrok zapadł 3 lipca tego
również mieszkańca tej dzielni- roku. Sąd Okręgowy w Łodzi nie
cy. Przypominamy - bo pisali- uznał Krzysztofa K. winnym
śmy o tym szczegółowo w NŁ zabójstwa, uznał go natomiast
30/99 - ciało ofiary znaleziono winnym utrudniania postępo
przypadkowo w osiedlowym wania karnego poprzez pomoc
szambie 18 lipca 1999 roku, kil- ojczymowi w zacieraniu śladów
kanaście dni po zabójstwie. zabójstwa, za co wymierzył karę
W krótkim czasie organom ści- I roku 'Pozbawienia wolności .
gania udało się ująć dwóch męż- Sąd
wymierzył
równi ez
czyzn podejrzanych o zabój- Krzysztofowi K. karę w wymiastwo. Okazało się, że w nocy rze 7 lat pozbawienia wolności
z 9 na 1O lipca 1999 roku jeden za dokonanie rozboju. W sumie
z nich, po suto zakrapianej liba- Krzysztof K. trafi do więzienia
cji, pobił dotkliwie Józefa T. na 8 lat.
i wrzucił go do szamba. Ustałoprzypadku drugiego
no również, że jeden z podejz oskarżonych, Józefa N.,
rzanych kilka godzin później do- sąd postanowił wymierzyć karę
puścił się pobicia idącego przez za zabójstwo w wymiarze 14 lat
Koński Targ i będącego w stanie pozbawienia wolności. Dodatkonietrzeźwym mieszkańca Łagu- wo Józef N. został skazany na
szewa.
1 rok pozbawienia wolności za
Każdemu z oskarżonych pro- usunięcie dokumentów należą
kurator postawił po dwa zarzu- cych do ofiary rozboju. Łącznie
ty. Zarówno Krzysztof K., jak sąd skazał go więc na 15 lat poi Józef N . zostali oskarżeni o za- zbawienia wolności.
bójstwo dokonane wspólnie
Prokurator rejonowy Marek
i w porozumieniu. Krzysztof K . Kryszkiewicz w rozmowie z nami
został oskarżony dodatkowo o oświadczył, że wyrok został uzna. rozbój, Józef N . - o to, że bez- ny przez prokuraturę za w części
prawnie usunął dokumenty sta- niesłuszny - zapowiedziano już
nowiące własność pokrzywdzo- wniesienie apelacji co do wyroku
nego w rozboju. Dowód ofiary w sprawie Krzysztofa K. ·(ljs)

ul. Poznańska 157, tel. (0-46)837-67·R1l

OFERUJE:
• pustaki „ALFA", nadproża
•stropy „TERIVA",
• kostkę brukową, gazony
• kręgi, przepusty,
• płyty parkingowe,
• usługi ślusarskie i zbrojarskie
95-01 O Stryków, ul. Batorego 23
„
tel. (0-42) 719-94-23, fax (0-42) 719-94-33 ~

r----------1
i#~PROMOCJA1
:oKNAPCV:
(1465x1435) od 565 zł ·GWARANCJA 10 LATI

1OKNANIHTYPOWB BEZ DOPŁAT
I DORADZTWO-POMIARY- TRANSPORT. GRA11SI I
AUI'ORYWWANYMONI'AżZUPUSTHM.SO%
I
I AT!m IDGIHNIC'lNY, AT!m NllrlAPALNOŚCI,
I APROBATA TBCHNIC'lNA
I
1•ROLETY•ŻALUZTE• VERTICALE•SIATKI I
I ZAPRASZAMY Termo FASADA
I
Łow1cr, ul Wojska Polskiego 1 (róg Stanlslawlldego)
I tel.lfax. (11-46) 830-22-39, o.607-343-336
R-958'

-----------
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Józefa Koza (1910. 20011
J

ózefa Koza, z domu Szczepanek, uro12 marca 191 O roku
w Karsznicach Dużych jako drugie
dziecko spośród siedmiorga rodzeństwa
w rodzinie Szczepanków. Jej przyszły
mąż - Jan Koza był od niej starszy
o 5 lat i pochodził również z tej samej
miejscowości, znali się więc już jako dzieci. Ślub Jana Kozy i Józefy Szczepanek
odbył się w 1929 roku, wspólnie
prowadzili później nieduże, 4,5 ha
gospodarstwo po rodzicach pani
Józefy. Na świat przyszło dwoje dzieci
- córka i syn. W 1963 roku, pół
rokó po ślubie córki, zmarł Jan Koza,
w domu zostali tylko matka z synem.
Taka sytuacja skłoniła syna do pozostania w gospodarstwie. Wraz z żoną
Ireną, pochodzącą z pobliskiego
Przemysłowa, zajmował się gospodarstwem. Stopniowo dokupowali ziemi,
budowali od podstaw dom mieszkalny
i budynki gospodarcze. Uprościli też zakres produkcji, aby była mniej pracochłonna - zmusiły ich do tego kłopoty
zdrowotne.
dziła się

Danuta

a nawet do rodziny. Poza swoim domem
źle się czuła. Była bardzo zakochana we
wsi, interesowała się wszystkim w gospodarstwie. Nie mogla się nadziwić,
przyglądając się nowym maszynom

i

urządzeniom, że potrafią zastąpić pra-

wykonywa! człowiek mówi wnuczek Arkadiusz. Koniecznie
musiał też być drób w gospodarstawie.
Na miarę swoich sił pracowała w gospodarstwie, przez całe życie cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. Rodzina wspomina jeden przypadek sprzed kilkunastu
lat, kiedy babcia zachorowała na zapalenie oskrzeli, innych chorób nie przechodziła. lekarza w swoim życiu mama oglą
da/a dwa razy - wspominają bliscy.
Karsznice Duże oddalone są o ok.
9 km od parafialnego kościoła w Złako
wie Kościelnym. Józefa Koza chodziła
na msze św. do położonej o połowę bliżej
Kiernozi, czasami zaś do Złakowa.
Prawie do końca życia poznawała
wszystkich, zachowała świadomość, poznawała swoją rodzinę, choć ostatanie pół
roku życia czuła się słabo i leżała w łóż
ku. Zmarła 25 maja 200 I roku, dzień póź
niej została pochowana na parafialnym
cmentarzu w Złakowie Kościelnym. Pozostawiła 2 dzieci, 5 wnuków i 9 pra(mwk)
wnuków.
cę, którą kiedyś

lf

rodziła się w Łowiczu 18 lipca 1946
roku, w rodzinie Bednarków. Ojciec,
Jan, był murarzem, matka zajmowała
się domem. Poza panią Danutą w domu
był jeszcze starszy o pięć lat brat
Józef. Dzieciństwo i młodość spędziła
w Łowiczu, tutaj skończyła Liceum
Ogólnoształcące im. Józefa Chełmoń
skiego. Po zdaniu matury rozpoczęła
pracę w biurze miejscowej mleczarni.
W dosyć młodym wieku wyszła za
mąż. Wybrankiem jej został kolega ze
szkolnej ławy, Marian Szafrański. Oboje
byli w jednym wieku, mieli podobne
charaktery i podobny pogląd w wielu
dziedzinach życia - to sprawiło, że szybko podjęli decyzję o ślubie, który wzię
li na Wielkanoc 1967 roku. Początko
wo mieszkali u teściów pani Szafrań
skiej. Mąż jej był jedynakiem, mogli
więc skorzystać z wolnego pokoju w
mieszkaniu jego rodziców. Marian Szafrański pracował początkowo w powstałych wtedy ZPOW jako pracownik zaopatrzenia. Półtora roku po ślu
bie urodziło im się pierwsze dziecko,
syn Dariusz. W 1972 roku na świat
przyszła córka Monika. Żona sprawowała wzorową opiekę nad dziećmi. w

nie przeclwdzily żadnych
chorób - opowiada mąż.
Ponownie do pracy poszła w 1975 roku.
Dzieci chodziły do przedszkola, z uwagi na pracę męża, który często przebywał na delegacjach służbowych pani
Danuta praktycznie sama wychowywajej
Pomagali
dzieci.
ła
w tym teściowie, u nich również cała
rodzina jadała obiady po przyjściu z pracy. Kiedy dzieci zaczęły chodzić do szkoły, żona cieszyła się z każdej przyniesionej przez nie oceny. Kiedy jednak coś
przeskrobały, nie była dla nich pobłażli
wa, nie przypominam sobie jednak, żeby
kiedykolwiek któreś uderzyła, zawsze
wolała wytłumaczyć - opowiada mąż.
W dni powszednie rodzice mieli mało
czasu dla dzieci, wyjątkiem była niedziela. W ten dzień wszyscy rano szli do
kościoła, później wspólny obiad, po
południu spacer lub w pogodny dzień
wyjazd do lasu lub innego miasta. Rodzina i dzieci zawsze stanowiły oczko
w głowie żony, bardzo cieszyła się, kiedy
córka rozpoczęła studia. Kiedy żenił się
syn - wszystkiego musiała dopilnować
sama - opowiada mąż. Pani Danuta była
osobą, która szybko nawiązywała kondzieciństwie

poważnych

dobrej prasv

Raczej dla ciekawości
. , .
..
niz UCZClWOSCl
a uchwaloną wczoraj przez Senat
stawę o jawności majątków polcy politycy pracowali od lat.
Patologie związane z pełnieniem fi.mkcji publicznych poruszały opinię. Podupadało zaufanie do polityków i urzędników, rosło zaś
przekonanie, iż wszyscy oni kradną, a jedynym motywem działalności publicznej jest
chęć szybkiego wzbogacenia się.
Trwa kampania wyborcza. Pytanie
o zamożność kandydatów na parlamentarzystów należy do częściej zadawanych, a nieudzielenie odpowiedzi oznacza rezygnację z wielu głosów. Politycy
to zrozumieli i po pierwszych protestach
zadeklarowali, co posiadają, a wczoraj
uchwalili całkowitąjawność swoich ma-

N

jątków.

Pozostaje pytanie, czy ustawa spo-

woduje, że politycy staną się uczciwsi.
W pewnym sensie tak. Ale nie do końca. Do
tego przede wszystkim potrzeba przejrzystego systemu kontroli. Systemu, który nie
dopuszczałby do takiego bogacenia się
w krótkim czasie, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. Minister Szeremietiew nie ukrywał swego majątku, tylko nikt poza dziennikarzami nie zainteresował się, jak go posiadł. Podobne przykłady można mnożyć.
Przyjęta wczoraj przez Senat ustawa jest
krokiem uzasadnionym, ale przede wszystkim zaspokoi ona ciekawość. Aby skutecznie walczyć z korupcją, trzeba więcej i bardziej wyrafinowanych środków. Należy
zrobić wszystko, by zostały szybko uchwalone.
K1zysztof Gottesma11
Rzeczpospolita, IO. Vlll.2001

takty, dzięki temu miała wielu znajomych. Była lubianą osobą w pracy, cenili ją również przełożeni.
W 1999 roku rozpoczęły się kłopoty
zdrowotne. Początkowo wydawało się,
że to niegroźne, krótkotrwale problemy
z wątrobą, lekarze nie kierowali jej na
specjalistyczne badania. Stan jednak się
pogarszał. W zeszłym roku Szafrańska
trafiła do szpitala, diagnoza okazała się
wstrząsająca - wykryto raka wątroby.
Pani Danuta przez trzy miesiące leżała
w szpitalu. Przez cały czas ktoś z rodziny był z nią. Kiedy tylko stan zdrowia pozwolił, przewieziono ją do
domu. We własnym mieszkaniu o wiele
lepiej znosiła chorobę. Nie chciala poddać się chorobie, do ostatnich dnt robi/a plany na przyszłość, cafy czas mia/a
nadzieję na powrót do zdrowia - mówi
mąż. Ostatni miesiąc życia spędziłajed
nakw szpitalu. Zmarła 8 maja 200 l
roku.
By/a wspaniałą osobą, czulą. troskliwą. Do dzisiaj wiele osób, nie tylko
z rodziny, nie potrafi się pogodzić z myHą. że nie ma jej już z nami - mówi
Marian Szafrański.
(aw)

Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

Parafialne dożynki
2września
pierwszą niedzielę września

W

w parafii na Korabce w Łowiczu
będzie odprawiona o godz. I O.OO msza
święta dziękczynna za tegoroczne plony. Ks. proboszcz Wiesław Frelek zwrócił się z prośbą do parafian, aby na tę
uroczystość parafialnych dożynek przy~
gotować wieńce.

Apel skierowany jest do mieszkań
ców poszczególnych ulic. W ubiegłym
roku parafianie z Korabki przygotowali
na mszę dziękczynną kilkanaście wień
ców. Parafianie przed nabożeństwem
wnoszą wieńce do kościoła , po zakoń
czeniu liturgii wieńce będą eksponowane w kościele jeszcze przez pewien czas.
(mwk)

ODESZLI OD NAS (1.08.-13.08.2001 r.)

Łowicz; Genowefa Słomska, l. 77,
2 sierpnia: Józef Kuciński, l. 54, Gzinka; Stanisław Skomiał,
l. 84, Skowroda Płd. 3 sierpnia: Józef Kaźmierczak, l. 69, Mastki; Antoni
Szymajda, l. 62, Dąbkowice Górne. 4 sierpnia: Robert Wojciechowski,
l. 37, Łowicz; Władysława Maciejewska, l. 74, Przemysłów. 6 sierpnia:
Barbara Białczak, l. 57, Głowno; Władysława Chojecka, l. 72, Michałó
wek. 8 sierpnia: Magdalena Łacheta, l. 75, Kocierzew Południowy.
9 sierpnia: Edward Szc~epanik, l. 44, Karolew; Jan Staniszewski, l. 56,
Sypień. 1 O sierpnia: Eugeniusz Przyżycki, l. 78, Kompina. 13 sierp•
nia: Marian Wojciechowski, l. 72, Głowno;

1 sierpnia: Helena Myssura, l. 75,

Łowicz.

Wszystkim tym, którzy towarzyszyli mojej Żonie

ANNIE
w Jej ostatniej drodze
składam wyrazy szacunku
i serdeczne podziękowania
Jacek Kopa/ski

R-964

Firma H. Skrzydlewska "

Szafrańska (1946-2001>

U

Przegląd

Józefa Koza najlepiej czuła się
w domu, nie lubiła jeździć do miasta,

.JL

GŁOWNO, ul. Łowicka 7/11
tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
(czynne całą dobę)

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

całą dobę)

I

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
całość usługi pogrzebowei 1 trumnq dębowq

iui od 700 Ił

\.

Nieodpłatny

przewóz osób

zmarłych

do

chłodni

Archeolodzy zagłębią
szpadle wJackowicach
zisiaj, 16 sierpnia zaczną się prace
archeologiczne w Jackowicach
w gminie Zduny, na miejscu wczesnośredniowiecznej osady. Rozpoczęłyby się
one kilka dni wcześniej, ale nie pozwoliły
na to wanmki atmosferyczne, uniemożli
wiły one rolnikom zbiór rosnącej tam pszenicy. Jak udało nam się dowiedzieć w delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Skierniewicach, archeolodzy
będą na terenie tym kopali po raz pierwszy. Kilka lat temu przeprowadzono tylko badania powierzchniowe, polegające
na zebraniu wydobytych na powierzchnię za pomoca urządzeń mechanicznych
pozostałości ceramiki. Przedmioty te
były w ocenie archeologów zachowane

D

bardzo dobrze, dlatego oczekują, że ich
prace w tym rejonie będą owocne. Rozległość obszarn, gdzie udało się zebrać pozostałości świadczy, także według wstęp

nej oceny, że osada, jaka tam przed wiekami się znajdowała, była.duża.
Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich
trzech lat prowadzono prace wykopaliskowe na stanowisku także dużej wczesnośredniowiecznej osady, około 6 kilo- ""
metrów na południowy wschód od :Jackowie, w Bocheniu. Tam znaleziono jeszcze wcześniejsze ślady osadnictwa w naszym rejonie, jakim była kultura łużycka.
Prace w Jackowicach prowadzone będą
pod kierownictwem archeologa Andrzeja
(tb)
Pelisiaka z Łodzi.

PCK

Kandydaci na ratowników
pierwszei pomocy mile widziani
d w;ześnia rozpoczyna się nabór dzie teoretyczną.jak i bogatą część prakkandydatów na kurs ratownika tycznego udzielania pierwszej pomocy.
pierwszej pomocy, który organizować Dysponujemy odpowiednim do tego
będzie łowicki oddział Polskiego Czer- sprzętem, między innymi fantomem, na
wonego Krzyża. Po zdaniu egzaminów któ1ym można ćwiczyć sztuczne oddyuzyska się tytuł oraz odpowiedni cer- chanie i kontrolować stopie1i poprawtyfikat. Możl iwoś{ wzięcia udziału ności jego udzielania - poinformowano
w kursie mają wszyscy chętni.
nas w biurze PCK.
Kurs będzie na pewno stal na wysoKurs rozpocznie się w drngiej poło
kim poziomie. Ohliczamy, że w trakcie wie października, potrzeba czasu na
dwóch spotkmi tygodniowo będzie on zgromadzenie odpowiedniej ilości chęt
trwa/ około 3 miesięcy. Obejmować bę- nych osób.
(tb)

O

...
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AUTOPORTRETY SEMPOLIŃSKIEGO o Piłsudskim
Od 6 sierpnia w „Domku Ogrodnika" - letniej galerii Muzeum
w Nieborowie można oglądać pokaz prac prof. Jacka Sempolińskiego

w zduńskim GOK

M

imo wakacji dyrekcja Gminnego Ośrodka
Kultury w Zdunach nie zrezygnowała
z prezentowania we wnętrzach biblioteki ciekawych wystaw. Od zeszłego tygodnia prezentowana jest przygotowana przez -Łowickie Towarzystwo Historyczno - Regionalne w osobach
dwóch pasjonatów historii: Wiktora Mazurkiewicza i Grzegorza Sosnowskiego, wystawa „Józef Piłsudski - twórca niepodległej Polski". Zgromadzono na niej materiały biograficzne o wielkim
Polaku, z uwzględnieniem szczególnej roli, jaką
w historii Polski odegrał Cud nad Wisłą. Wystawa
czynna będzie do końca bieżącego miesiąca.
Aktualny pozostaje apel, z jakim wielokrotnie
zwracał się GOK w Zdunach do mieszkańców
powiatu łowickiego, o zgłaszanie się osób, które
posiadają kolekcje różnych przedmiotów i chciałyby zaprezentować je szerszemu gronu.
(tb)

rtysta urodził się 27 marca 1927 roku w Warszawie. Od 1952 rok'u brał udział w wystawach
artystycznych. Za jego debiut uznaje się udział
w wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" w warazawskim Arsenale w 1955 roku. Od tamtej pory urządzał wystawy indywidualne i brał udział'
w wystawach zbiorowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Sopocie, Szczecinie, Wiedniu, Paryżu, Helsinkach, Tokio, Kolonii, Bukareszcie. Od
1956 roku pracuje jako pedagog w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.
Profesor Sempoliński przyjeżdża do Nieborowa
od lat, natomiast jego prace w „Domku Ogrodnika"
są wystawiane już drugi raz. Nieborów jest dla mnie
miejscem szczególnym, prawie drugim domem, azylem i cieszę się, że poprzez te 11YSta11Y staję się nie
tylko „pensjonariuszem ", ale i uczestnikiem życia
nieborowskiego, mogę czuć się pełnoprawnym domownikiem - twierdzi artysta. Pierwsza-wystawa
Sempolińskiego w Nieborowie (1996 r.) gromadziła
rysunki poświęcone tutejszym krajobrazom. Tym
razem bohaterem prezentowanych obrazów jest sam
malarz, czyli, jak się określa - „człowiek niespokojny". Wystawa jest zdominowana przez autoportrety, ale pojawiają się na niej też Anioł Stróż i o'soba
Ukrzyżowanego (postaci wzorowane na figurach
w kościołach Kazimierza). Te pesymistyczne w swej
wymowie portrety tworzy Sempoliński za pomocą
różnorodnych farb i kolorów.
(aj)
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J;>DEKRA
Partoor DEKRA POLSKA

ZESPÓŁ

RZECZOZNAWCÓW
SAMOCHODOWYCH
TEL. (046) 832 44 81, FAX (046) 834 85 05
96-1 OO Skierniewice ul. Wagnera 1/2

WYKONUJE:
• ekspertyzy powypadkowe, z użyciem systemów
Audatex oraz Autowert - Eurotax;
• wyceny wartości rynkowej pojazdów do celów
ubezpieczenia, leasingu, amortyzacji, celnych,
skarbowych;
• kompleksowe oceny stanu technicznego pojazdu;
• kosztorysy napraw i weryfikacje kosztorysów
(także dla potrzeb ubezpieczeniowych);
•pomoc w likwidacji szkód powypadkowych,
doradztwo w rozliczeniach z towarzystwami
ubezpieczeniowymi;
• oceny pojazdów po przebudowach;
• weryfikacje danych technicznych i numerowych
w przypadku niezgodności z dokumentacją;
• inne oceny i opinie merytorycznie związane
z motoryzacją.
POSIADAMY PRZEDSTAWICIELI W:
SOCHACZEWIE, ŻYRARDOWIE
O 502 259 439
SKIERNIEWICACH
O 601 352 704,

:;;

ŁOWICZU

~

O 601 358 325

STUDIO MEBLI
Łowicz,

ul.

046/8}7.-J~.-18,

~
l{ilrE

0

Zduny

KÓMAHOOA

Badanie ratuie iycie
iadomo już, że dla kilku mieszkanek gminy
Zduny zdecydowanie się na wzięcie udziału w akcji mammograficznej proponowanej przed
kilkoma miesiącami przez Niepubliczną Przychodnię Zdrowia w Zdunach oznaczało uratowanie ży
cia.
Właśnje tych kilka pań przeszło w ostatnim
czasie zabieg mastektomii, czyli usunięcia piersi,
konieczny, gdyż w wyniku prześwietlenia wykryto u nich zaawansowane zmiany nowotworowe. Kilkanaście innych pań skierowano natomiast
na dalszą dokładną diagnostykę, by podjąć decyzję o przebiegu dalszego leczenia. Gdyby nie dano
im szansy na przeprowadzenie badań, tym kobietom najprawdopodobniej nie uratowano by życia komentuje wyniki pierwszej gminnej akcji mammograficznej na terenie naszego powiatu lek. Jadwiga Krajewska, dyrektor Niepublicznej Przychodni Zdrowia w Zdunach. Akcja cieszyła się,
jak na pierwszy raz, dużym powodzeniem. Od
października do końca kwietnia tego roku wzięło
w niej udział 600 kobiet z terenu gminy, które
przekroczyły 40 rok życia, niemniej akcja, zdaniem dyrektora przychodni, powinna mieć szansę na powtórzenie w przyszłości.
W gminie mieszka w sumie 1500 ponadczterdziestoletnich pań, które są zarejestrowane
w przychodni i powinny wykonać takie badania.
Kobiety jeździły na prześwietlenie wynajmowanym autobusem do szpitala w Skierniewicach,
gdzie znajduje się odpowiedni sprzęt. Za dojazd
płaciły 5 złotych, 12 złotych płaciły za przyjazd
i skorzystanie z mammobusu, który gościł w Zdunach przez trzy dni.
Koszt wykonania prześwietlenia był finansowany w większości z kasy gminy.
(tb)
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MEBLE KUCHENNE NA WYMIAR
MEBLE BIUROWE
KRZESŁA I FOTELE BIUROWE
SZAFY WNĘKOWE „KOMANDOR"
NAJTAŃSZVSYSTEMSZAF
WNĘKOWYCH

NA POLSKIM RYNKU
W SPRZEDAżY RÓWNIEŻ MEBLE
SYSTEMOWE FORTE

W

WYJĄTKOWE

gniazdo dzikich

GNIAZDO. To

wyjątkowe

pszczół

w konarze drzewa
można podziwiać przy okazji zwiedzania
przypałacowych ogródków w Nieborowie, jest
ustawione pomiędzy jabłoniami w szpalerze.
Konar odkryli pracownicy muzeum podczas
wykonywania prac porządkowych w parku po
jednej z lipcowych burz. Pomysł z ekspozycją konaru okazał się trafny Prezentowana
ciekawostka przyrodnicza wzbudza ogromne zainteresowanie zwiedzających, a trzeba przyznać, że jest co oglądać, ponieważ
kilkunastokondygnacyjne mieszkanie to pokaz najwyższych pszczelich umiejętności architektonicznych.
(aj)
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~ Hurtownia samoobsługowa

Łowicz,
Al. Sienkiewicza 6
.

Plaste/inak Astra:2, 47

'

E•· kredki ~dr~: 1,59
ro/uti

n.e

.,, Wyspecjalizowany sklep samoobsługowy .zestaw 1r,.0 11_ 12 k - s 99
.
•&s/an 1r,·1 ,
"'
ł,.owicz, ul. Kozia 9
s - 1,37 ~
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Komputerowe projektowanie i wycena mebli
Zapewniamy sprzęt AGD do zabudowy: AMICA,
ARISTON, WHIRLPOOL, BOSCH, SIEMENS,

Przykładowa szafa:
wymiary 230,0 x 250,0 x 60,0 cm

trzy

skrzydła , cena 1.537,99 zł

.

ELECTROLUX,NARDI
.
~~\..~'
Zlewy i baterie: BLANCO; FRANKE; ASTRACAST
~
~o\f'łll'-~~1'łł \\~·
BOAZERIE i parkiety korkowe,
~ ftrili..\ ' fO~\ł-P' e\}-~O
korek techniczny.
~-.
- _ c\'ć..C\~
R-961

LAt'KA~LAMY UU ~I ULARNI
( przy składzie budowlanym VOX)

Łowicz,

ul. Warszawska 1

OKAZJA • PROMOCJA
JUŻ W CENIE OD f .550 Zl ZA f M2

MOŻESZ KUPIĆ. MIESZKANIE
W ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. PODRZECZNEJ 14
• Pozostafy mieszkania
o pow. ok. 65 m2, 80 m2,

100 m2, 170 m2.
•

Bliższe

informacje

można uzyskać

pod numerem
telefonu: 0-502-289-317.

21
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NOWO

OlWARTA @rnJ~a<~l~l~&
CENY PRODUCENTÓW - NISKIE CENY

•

OKULISTA

•Dr med.

spetjalista neurologu dziecięcei

Głowno.ul. Wysplańsldego 81za~1

parzysta sobota 11.00-13.00

poniedziałki 9.00-11.00czwartki15.00-17.00

WYROBY ARM Atlas, Hmnmerite, Henkel, Ceresit, Kreisel śrotld odmmno-dekoratyple
Gipsy, gładzie, kity, szpachle, kleje, pianki,
do drewno
silikony, rozdeńaalniki
BOGATY WYBÓR FARB ftalowych, emulsyjnych, antykorozyjnych,
NARZę>ZIA
IAKCESORIA MAIARSKIE fasadowych do eternitu i betonu, chlorokauczukowych itp.

Zapraszamy na zakupy coclzlennle od 7.00·18.00
Dobry dojazd - 2 minuty od dworca PKP wstronę Skierniewic, miejscowość Mysłaków

w promocji 100 zł za m2 taniej

Łowicz,

DERMATOLOG
Głowno, ul. Wysplańsk1e90 I Iza Szojtąlemi

Przyjęcia:

• poniedziałek, środa, piątek: 900-12 00 i 1530 .1700
• wtorek, czwartek: 900-12 00

poniedziałki 9.00·11.00, czYiartki 1'5.00-17 .OO

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego
ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76R_ 1

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

JOLANTA
PIETRZAK

,

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00

lilł.ZYSZTOF

Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

NOWY GABINET
ul.

Ułańska

-

Dr nauk medycznych

IiUSMIERCZTii
Łowicz,

•

BARBARA
FEl\TC-BIE.LECKA

Łowicz. "· Noakowskie(t t/H
tel. 837-25-20. wtorki, piątki 1ł.00-1 g,00

Specjalista
ginekolog- położnik

tvlko jedno mieszkaniel

Stary Rynek B, tel. 06()4.787-705, 0461837-63.08
R.7n•

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

~

ELZBIETA

ZELAZOWSKA

Lek. spec. MARIA. WRONIECKA
Łowicz. oc. Noakowskiege t/J9
tel. 837·25·20, wtorki, piątki 12-15.30

2 w „Medyku"

czynny codziennie godz. 17.00-20.00
Tel (046) 831-00-10, tel. kom. 0601-254-511 ~

•

o::

LE

Do wvboru 33 m2. 62,l m2; 0111 podatkowe, teren 01rodzon1. parking.

RZ T MATOL<>G

URSZULA MACIĄGOWSU·SI

Tel. 0-601-926-511

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

RSU

Specjalista ORTODON Jl

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

PdKRVCIA1~1

Łowicz

ul. Armil Krajowej 61 (za Czerwoną
tel. (o-46) 837-93-20, 837-9.f.-67

DA..CHOVVE

Górą)

95-010 Stryków, ul. Brzezińska 40, telJfax (0-42) 719-86~0

WYROBY HUTNICZE

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
CENACH:

MATERIAŁY
135
165 70
175 70
175 65

R
R
R
R

12
13
13
14

85,145,155,180,-

85,135,150,175,-

~TY
ZAGIE
FVAT
-

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

Opony ZACHODNIE UŻYWANE
IMPORT z NIEMIEC

Profesjonalny montaż
okien i drzwi
z PCV. aluminium
i z drftVlla
Tel. 0461830-20-78, 837-75-04,
R~79
0-602-370-470
Firma MUTECH

ZATRUDNI
do atrakcyjnej pracy
laboratoryjno-warsztatowej:
- wykształcenie wyższe (techniczne - automatyka,
fizyka, elektrotećhnika lub podobne);
wymagania: obsługa komputera,
jęz. ang. (podst.), prawo jazdy B.
- technik mechanik obsługa ko!llputara, prawo jazdy B.
PHU „MUTECH" Łowicz, ul. Mickiewicza 31
Tel.tfu: (0-46) 837-04-44; (0-46) 837-01-00
http://www.mutech.lowicz.pl
e-mail: firma@mutech.lowicz.pl
R-926

Brukarstwo.

zieleń, ogrodzenia
tel. 0461837-82-56, 0605-346-3851
0502-824-283
R-947

BUDOWLANE
GAZY TECHNICZNE
OPAt, NAWOlY

dr nauk medycznych

2

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

[a)~jg_~~~IA
OFERUJE PAŃSlWU
• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe
•

MAREK
NALEWAJKO
specjalista ginekologii i położnictwa
GABINET CZVNNY:
w poniedziałek 17.00-19.00
Łowicz, Stary Rynek 16 Il p

Pracujemy: pon.- sb. wgodz. 7.00-17.00

tel. (042) 672 98 08, kom. O 601 202 788

•nadproża
galanterlę betonową

•

99-400 Łowicz, ul. K.allaka 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall: SIB@wlnkhaua.com.pl;
lntemet: http://www.wlnkhaua.com.pl/slb ;g
<f
Z•pra•z•tnY w godz. 7.00-17.00

"'

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy MILEX,
•PODŁOŻA ORGANICZNE
włókno kokosowe, TORF, SUBSTRAT

R-857

__

Dzlermlk dla profesjonalistów

··e~iT·sro~umY1

E
lek. storn. ElŻBIETA SZVMAJDA
lek. storn. RENATA OIRÓŚCELEWSKA ~

.

czynny: od poniedziałku do piątku
•
8.00-11.00, 15.00 -19.00
fOboty • wcześniejsze zapisy telefoniczne:

G&ataPr-.na6otr6clo~~l'Muzcudaotdb~
ddaAh:>$ć ~onti llZ\'dOW, lnsłyłucj. ~. To gaz81akldzłdobrze
"'**=••wwwircf'ls:zcmg61rie~&m, rnenedlaów, ~ l mcoedzerćw

...

............

~~~.radcówpqwr'l)'Chiwszyslldchzajn.J~

, .......... ~t~-

I Prawna....
Gazeta
.,..... ......~

-· -··-..;.

.~

Twatwifc»Jlnfofmtlc.il
Gaz:oto. Prawno zoslala wz:bogaCOflll o Wydania Pof&dnika Gazel)'

Pnwnej.

Kałdy

numer w sposób

kompleksowy rozwija. I

uzupełnia

inlofmec;je: pniien1owane na
łamKh

Gl.Hty Pr'9WMJ

.ul. Wojska f'olskle.go 1/5, ł.OWICZ~
:
(róg Stanisławskie.go)
:
:
tel. 830-20-62 .
:

.„ ...........................................

• NAWOZV OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab

~·
~

GABINET LEKARSKI

Ceny producenta!

lekarz medycyny

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36
R·100

ALEKSANDER JANOWICZ

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

w Bielawach

Małszyca 16, 99-400 Łowiez, tel. 838-99-70
Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

DAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE • KAS CHd"RYC

ZATRUDNI

z dniem 1 września br. NAUCZVCIELI:
języka angielskiego I matematyki
w wymiarze 1/2 etatu
Kontakt telefoniczny:
szkoła 838-26-62; dyrektor 838-27-17

dachówki cementowe BRAAS
dachówki ceramiczne ~fi
dachówki bitumiczne~- ·;;;;m;;u
blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskie
- blachy trapezowe i płaskie *Aluzink#
- rynny PCV • PlastffiO "Mi'jt·l;!!j'ł
7 folie dachowe i fundamentowe
- okna dachowe QFAKRo·
- łaty i kontrłaty
- panele PCV - środki do malowania
i konserwacji drewna

-

R-833·

i;i

~

KREDYT DO 30.000 ~

zubezpieczeniem na życie kredytobiorcy
R-954

Tel. 0-501-709-535

BEZPl.ATNA INFORMACJA CMIOO U2 222

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe, ciężarowe
Łódź,

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

CZĘŚCI VW BLJS 1„4

BLACHY, LAMPY I

INNE~a:

-

22
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie

Wakac~na prołlocja flAfA.
Siena
Palio
Brava
Marea

Seicento
Uno
Punto

SPECJALNA WAKACYJNA
OFERTA KREDYTOWA
._Jce 20' temi ~ w2002 rE bez •tsk

m'

95-010 Stryków woj.

łódzkie,

ul.

Sowińskiego

OGtASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
pełnienie usług

dla podopiecznych ośrodka:
i pielęgnacyinych
w ilości 1 O.OOO godzin rocznie.
Termin realizacii 1.10.2001 - 30.09.2004.

na

opiekuńczych

• Istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego
lub za zaliczeniem pocztowym.
• Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego z dopiskiem „Usługi opiekuńcze".
• Termin składania ofert do 7 września 2001 roku do godziny 11.00.
Do ofert należy dołączyć:
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
2. zaświadczenie ZUS o opłacaniu składek
3. zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach
4. aktualne zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
.
•W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust 7,
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych
oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w istotnych warunkach zamówienia.
• Całość prac objętych zamówieniem wykonana będzie przez podmioty krajowe.
•Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 7 września 2001 o godz. 12.00.
• Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert
oraz nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny,
a także unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu.
GR-102

KURSY

Przy lłaniu •upud przy zakupie seicento • PlN JĘZYKÓW
OBCYCH

Priyjd ' „ Policz „ Naprawdę

.
MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH LPG
UHBIJ

FI AT

FI AT

-

WSAMOCHODACH
Oszczędność

do 50o/o ( _· _
kosztów eksploatacji -. · ·~~
samochodu

8, tel. 719-85-01, fax 719-98-40

Zbliża się nowy rok szkolny
- czas pomyśleć o nauce
języków obcych.

Dobra znajomość języka
to najlepsza inwestycja.
PROWADZIMY KURSY JĘZYKA
•
ANGIELSKIEGO
•
FRANCUSKIEGO
Zajęcia z języka angielskiego
prowadzi rodowity Anglik.
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.

·

./ pokrycia dachowe
./ materiały budowlane
i wykończeniowe
./ cegły klinkierowe
./ płytki elewacyjne
./pigmenty
./wyroby hutnicze
./ materiały dociepleniowe
./ i inne
Dowóz i rozładunek „HDS"
tel. (046) 838-79-12, 0-604-284-079
R-941

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

FI AT

UHBB

FI AT

~ 29900 zl

Badania techniczne samochodów,
ciągników i przyczep
,

Last

OGŁASZA NABÓR
,

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

' I I

W sprzedażv
_ m. In.:

- przewody
- żarówki
- bezpieczniki

CENY HURTOWE I DETALICZNE
Łowicz,

R-s9

• baterie
- poidzle
- parapety
- narztdzla
- slllkony, kleje

·

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

31 600 zł*

OOOzt•

www.renaultcom.pl •

•cena nttto, dla wmji OS-Obowó-Clężarowych

elektryczno-metalowego

godz. otwarcia: pn. - pt. 9.00 -17.0 ~~•
sb. 9.00 - 14.00

J>ł6(J'"

·c

-ZAPRASZAMY DO SKLEPU

;,ELMET'~,

Kangoo

~95

POLMOBLICH Łowicz, ul. Blich 34, tel. 837-61-70 a::8
FIRMA BIELIŹNIARSKA KRIS LINE

..l$-95tf 30 950 zł

.JJ..40lf 37 750 zt•

STACJA KONTROLI POJAZDOW
czynna 7.00·21.00
Sobota 7.00·13.00

Thalia

Filia WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice,
ul.Buczka2
Tel. (0-46) 833-26-90,
833-27-90, 833-33-90

WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz,
ul. Poznańska 120
Tel. (CM6) 837-93-63
.q
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Internet

Ryczałtowy dostęp

przez łącza TP SA

d początku września bieżącego roku
Telekomunikacja Polska SA zamierza udostępnić w całym kraju nową
usługę dostępu do Internetu polegającą
na opłatach ryczałtowych. Będzie ona
realizowana poprzez dotychczasowe
numery dostępowe operatora. W komputerze należy więc mieć zainstalowany modem. Za 60 złotych netto (73,20 zł
razem z podatkiem VAT) opłaty miesięcznej będzie można przez 30 godzin
bez dodatkowych opłat surfować w internetowej sieci. Po przeliczeniu godzina korzystania z Internetu (wraz z podatkiem VAT) kosztuje, przy korzystaniu z tej usługi, 2,44 zł. Po wyczerpaniu limitu czasu (30 godzin w ciągu jednego miesiąca) opłaty za połączenie
z numerem dostępowym TP SA będą

O

naliczane według dotychczasowych
zasad - różnych w zależności od wybranego abonamentu.
Wspomniane 30 godzin dostępu do
sieci będzie można wykorzystać bez
względu na porę dnia czy nocy. Zamówienia na tę usługę można składać
w Biurze Obsługi Abonenta przy ulicy
3 Maja w Łowiczu .• W formularzu zamówienia należy określić na ile miesię
cy zamawiamy usługę. Żeby móc korzystać z ryc...ałtowego dostępu do sieci już we wrześniu wniosek należy zło
żyć do końca sierpnia. Analogicznie
będzie z innymi miesiącami. Usługa bę
dzie udostępniana tylko tym abonentom, którzy nie zalegają z bieżącymi
opłatami za telefon.
(mak)

GRUPA „OD-NOWA" WRÓCIŁA Z OBOZU WĘDROWNEGO. 22 gimnazjalistów zaangażowanych w działal
grupy modlitewno-teatralnej „OD-NOWA" oraz ministrantów brało udział w dniach 15 - 27 lipca w obozie
wędrownym zorganizowanym przez ks. Piotra Nowaka z parafii św. Kazimierza w Łyszkowicach w Pieniny
i Beskid Sądecki. Był spływ Dunajcem, były wycieczki w góry - mówi ks. Nowak - W drugim tygodniu trwania
naszego obozu została zalana Muszyna, pojawiły się obawy związane z powrotem. Zdaniem opiekuna
młodzieży, wędrówka była jednak przede wszystkim spotkaniem z Bogiem poprzez codzienne msze św.,
modlitwy poranne, wieczorne oraz konferencje na temat 10 przykazań. Uczestnikom obozu udało się zdobyć
Sokolicę, Trzy Korony, zwiedzić Tylicz i Szczawnicę. Z powodu burzy i silnego wiatru zrezygnowali natomiast
z wejścia na Jaworzynę.
ność

NoWe taryfy za prqd
lienci Zakładu Energetycznego Łódż
- Teren Rejon w Łowiczu mogą od
niedawna korzystać z nowych taryf.
Pierwsza z nich skierowana jest do odbiorców energii na potrzeby placów budów i obiektów o charakterze usługowohandlowym, którzy w ciągu roku nie zużywają więcej niż I · tysiąc kilowatogodzin. Klienci ci od I lipca uiszczają mniejszą opłtę stałą. W praktyce wygląda to
tak, że dotychczas przeciętny odbiorca
za okres dwóch miesięcy musiał zapłacić
zakładowi energetycznemu około 50 zł
opłaty stałej, a w chwili obecnej płaci
o połowę mniej. Druga nowa taryfa skierowana jest do odbiorców posiadających

K

obiekty produkcyjno-handlowe, które
rocznie zużywają więcej niż 18 tys. kilowatogodzin. Odbiorcom tym oferuje się
o blisko 30% niższe ceny pobieranej energii w godzinach nocnych dni roboczych
oraz w czasie weekendów i dni świątecz
nych. Jeżeli klient zdecyduje się na taką
taryfę, zakład energetyczny instaluje
wówczas u niego elektroniczny licznik
trójfazowy. W nowej ofercie ZEŁ-T jest
również coś dla klientów tzw. wielkiego
odbioru. Dotychczasowa opłata za przekroczenie mocy umownej, czyli zamówianej na początku roku wynosi teraz
nie pięciokrotność jej wartości, ale dwukrotność.

(/js)

Płonącego

Mercedesa gasili
nie tylko straiacy zawodowi
ostatnim numerze NŁ ukazał się mój
zatytuowany „Spłonął Mercedes z zabawkami". Wiaóomości w nim
zawarte opierałam na informacjach otrzymanych z jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu i tylko z powodu nieprecyzyjności tych ostatnich, w artukule nie
ujełam udziału w akcji gaśniczej strażaków
z OSP Popów. Wyjaśniam więc, że na miejscu pożaru w Popowie, 3 sierpnia, w któ-

W

artukuł

rym spłonął garaż wraz z zaparkowanym
w nim Mercedesem oraz ładtmkiem zabawek, jako pierwsi pojawili się strażacy z
OSP Popów i to właśnie z ich hydrantu
wypłynęły pierwsze strumienie wody. Dopiero w mo~encie, kiedy okazało się, że
płonących plastikowych z,abawek nie ugasi
się wodą i potrzebna będzie piana, na rniejsce wezwano Pańslwową Straż Pożarną z
Łowi~.

Lilianna Jóźwiak-Staszewska

CENTRUM BUDOWLANE

EJ EKOCENTR

Powiatowi urzędnicy
zamienili się mieiscomi
ostatnich dniach zmieniły swoje
siedziby i numery telefonów dwa
powiatowe zespoły.
Zespół ds. Ochrony Zdrowia z ul.
Stanisławskiego 28 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy) przeniósł się na
ul. Stanisławskiego 30 (siedziba starostwa). W związku z tą zmianą aktualnie obowiązuje nowy numer telefonu
(046) 837 59 02 wew. 31. Natomiast do
budynku PUP z siedziby starostwa
przy Stanisławskiego przeniósł się Zespół Radców Prawnych oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów, zajmuje on pok. nr 4 i 5, telefonicznie m?żna
się z nim kontaktować pod m. (046)
837 03 45.
Dzięki tej zmianie Zespół Radców
Prawnych i Powiatowego Rzecznika
Konsumentów będzie dysponował niezbędną do jego prawidłowego i swobodnego funkcjonowania powierzchnią
(dwoma pomieszczeniami w PUP), bez
szkody dla Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, który bez uszczerbku dla swojej
pracy zmieści się w jednym pomieszczeniu w siedzibie starostwa.
(aj)

W

t

Tę ulicę już

wkrótce pokryje nowa, asfaltowa nawierzchnia.

Gmina Kiernozia

Będzie

zrobionych ponad 4 km dróg

e wtorek 31 lipca w Urzędzie Grniny Kiernozia odbył się przetarg
na budowę dróg gminnych. Spośród 3
oferentów wyłoniono PRID z Łowicza.
Koszt wykonania dróg o łącznej długości
420 l m wyniesie 385 tys. zł. Inwestycja

W

ma być zakończona do 30 pażdziemika
br. Do realizacji zaplanowano odcinki dróg
w Woli Stępowskiej, Tydówce, Brodnym
Józefowie (w kierunku Jerzewa) oraz
2 ulice w Kiernozi dotychczas pokryte
(mwk)
brukiem - Piękną i Leśną.

DPS Borówek

Dach iui prawie wyremontowany
obiega końca remont dachu w Domu
Pomocy Społecznej w Borówku.
Prace pmwadzi firma remonowo - budowlana z Arkadii, która wygrała lipcowy przetarg. Od blisko dwóch tygodni na dachu pracuje siedem osób, które
usuwają zniszczoną papę i zardzewnialą blachę. Prace prowadzone są równocześnie na dwóch budynkach. Na bu-

D

dynku, w którym mieszkają pensjonariusze wymieniana jest papa, a na budynku gospodarczym, w którym mieści ..
się kuchnia, stołówka i magazyn - ziłr
dzewiała blacha wymieniana jest na ondulinę. Koszt wykonywanych prac zamknie się kwotą około 12 tys. zł. Materiały natomiast zostały zakupione przez
DPSjużwubiegłymroktL

(!js)

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

Takich cen jeszcze nie było!
....

Wyroby hutnicze

Okna drewniane
R-883

16.08 .200 I r.

Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna infonnacja gospodarcza o handlu, usłu
gach, produkcji i wy ższej użyteczności publicznej , tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

INFORMATOR
ŁOWICKI

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi

bagażowe

Powiatowy

837-35-28

Urząd

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

Biuro Rady Miejskiej 83()..91-06, 830..91 - 11
Urząd

Miejski - Sekretariat 830..91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 83()..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;

Urząd

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. 15.00..
21.00
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 o 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

Informacje:
Tnfonnacja PKP 837-63-11
Tnfonnacja PKS 837-42-24
lnfonnacja o numerach telefonów 913
lnfonnacja o numerach;
tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
międzymiastowe

Rozmowy

900

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w Glownie:
Filia Powiatowego

Telefon infonnacyjno-problemowy (dla osób mających problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie w godz.16-22, poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlo.wy 837-16-16, 837-26-74,
837-66-08, 837-41-02 , 837-30-30,
837-42-40, 837-72-72, 837-20-37,
837-47-77, 837-44-44
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
Dyżury

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

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

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

Powszechny Zakład Ubezpieczei1 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w Głownie:

święte

w niedziele i

Łowicz- dyżury

Pogotowie ratunkowe 719-28-05 ·
Policja 719-20-20; 997 alannowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
710-71-90, 672-33-33
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3,
tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719- 14-40
Pogotowie energetyczne 719- t 0-60

Czwartek- niedziela. 17-19 sieronia:

Poniedziałek.

nocne:

pt . . 17.08. 3 Maja 15

tel.0-601-781-708

Wtorek- czwartek, 21-23 sierpnia:

sb. 18.08. Nowy Rynek 36
Bratkowice 2b
ndz.19.08. Sikorskiego la

tel. 837-45-36

•godz. 19.00- „Pearl Harbor" - film prod USA.

Pearl Harbor
Film ukazuje wydarzenia jakie nastąpiły 7
grudnia 1941 roku. Atak japońskich samolotów
na amerykańską bazę wojskową Pearl Harbor.
Okrucieństwo wojny a zarazem historia pewnej
miłości.

•godz. 11.00..13.00- gry stolikowe.
Cmartek, 23 sierpnia:
•godz. IO.OO, kino Bzura, „Zamieniona królewna"
- bajka dla dzieci; wstęp wolny.
Międzynarodowy

Festiwal Organowy J.S. Bacha:
17 sieronia:

godz.19.30, Bazylika Katedralna; Jens
Wol lenschliiger - Stuttgar;

Wtorek. 21 sierpnia:
•godz. 19.30, Bazylika Katedralna, występ Ireny
Chribkowej z Pragi.

Pogotowia w Strykowie:

Dyżury

,a ptek w Glownie:

Policja 719-80-07; 997 alannowy

a:w. 16.08. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

Straż pożarna

pl

Łowicka

38

tel. 719-21-31

719-82-95; 998 alarmowy

pogrzebowy 719-86-16
zwierząt

719-80-24

17.08. ul.

sob. 18.08. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

ndz. 19.08. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

energetyczny 719-80-1 O

pn.

20.08. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

Dyżury

wt.

21.08. ul.

Łowicka

38

tel. 719-21-31

śr.

22.08. ul.

Łowicka

w

każdą niedzielę

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. Kopemika 19, tel. 719- t 0-27
Dyżury

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
soboty 8.00-12.00
po t 2.00 - izba przyjęć w szpitalu w

(dane z 14 sierpnia) w

tel. 719-21-31
38
przerwa 15.00-18.00

„

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

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

państwu

Czapnikom

ś[uóowafi soóie:
- Beata Pryk z Rynika
i Tomasz Płuszka z Bobrownik
- Katarzyna Grocholewicz z Łowicza
i Marcin Majewski z Łowicza
- Justyna Osówniak z Łyszkowic
i Marcin Rówka z Łowicza
- Agnieszka Szczechowicz z Kolonii
Łyszkowice

i Ireneusz Werylichowicz

zPłyćwi

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

• Ziewanice (13.08); 4,80 zVkg +VAT;

OFERTY PRACY

następnego

w

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'St kowie

Łowiczu

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 14.08.2001 r.)

Łowiczu

•psycholog
• nauczyciel biologii
• nauczyciel wychowania fizycznego
• murarz - glazurnik
•glazurnik, tynkarz, murarz
• automatyk, fizyk, elektronik
•technik mechanik
• handlowiec
•szef zmiany, operator komputerowej
wagi samochodowej
• operator sterowni z upr.
elektroenergetycznymi
• operator spycharko - koparki
• sprzedawca w sklepie
z armaturą łazienkową

2,49
1,90

2,70
1,95

15,20
11,30
13,20
18,30
7,50
8,10
11,70
7,20
4,50
3,40
5,69
13,00
9,70
1.35
2,20
1,67

masło roślinne

olej
jaja
twaróg

BLIŹNIĘTA
- córka i syn
z Boczek

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

ASORTYMENT

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

SYNKOWIE
- pai'1stwu Boczkom z Łowicza
- państwu Zaborskim z Warszawy
- państwu Stejgiertom z Łowicza
- państwu lbeilli z Łowicza

Środa. 22 sierpnia:

•

- państwu Urbańskim z Droguszy
- państwu Jagodom z Łowicza
- państwu Tomaszkiewicz z Boczek
- państwu Gielniewskim z Łowicza

- państwu Fibrychom z Łowicza

Wakacje w LOK:

Pi~tek.

•

~

CÓRECZKI

kino nieczynne

tel. 837-45-55
22.08. Bonifraterska 2
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od poniedziałh do soboty w
godz. 8.00-22.00,
w niedziele w godz. 9.00-15.00
Stary Rynek 14 czynna w kaźdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna : od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36,
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. IO 00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
soboty 8.00-12.00.
Domaniewice: pn. I 0-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00

urodzi[i się
w Łowiczu
i w (jfownie:

20 sjeronia:

tel. 837-42-64

przychodni ZOZ
w Głownie:

Pogotowia w Głownie:

Kino Bzura:

czw. 16.08. Sikorskiego la

Zakład

Naprawa telefonów 924

• Wszystkie imprezy sportowe zamieszczamy
w Łowickim lnfonnatorze Sportowy.:n nas. 32.

•godz. 19.00- „Pearl Harbor" - film prod. USA.

tel. 837-42-64
pon. 20.08. Annii Krajowej 2 tel. 837-64-41
wt. 21.08. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91

KQONIKA
'
WYPADKOW
MILO&NYCH

Imprezy sportowe:

Apteki:

Lecznica dla

Informacje
w Strykowie:

sb. 10.00-14.00
Kiemozia: Rynek Kopemika 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- I 2.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

święta:

• Parafia św. Ducha : 7.00, 8.30, JO.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00,
8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17 .OO;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościól o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 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, l8.00
• Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30

Zakład

lnfonnacja PKP 719-10-t 7
lnfonnacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

żywności:

Msze

śr.

przychodni:

Urzędu

Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,

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

4,10
0,39
7,72

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

2,40
1,90

13,00
9,90
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

3,00
0,3-0,4

2,60
2,20

2,39
2,05

2,39
1,85

2,49
1,90

2,39
2,05

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

13,90
7,95

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

14,50

16,00

1,40
2,00

1,29
2,07

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

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

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

2,40
1,90

2,36

1,35

1,20

0,70

0,56
0,80

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

9,20
11,60
7,80
4,50

2,19
1,85

2,60
2,00

2,50
2,00

2,20
1,80
0,40
0,80

8,29
20,15
7,89
15,65
6,89
6,49
3,55
5,59

12,86
1,35
2,00

1.35
2,10

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

1,65
3,20
0,35

3,25
0;29

0,22

7,90

8,60

7,39

1,29
1,39
1,56

2,40
1,80

1.15
1,15
1,49
2,79

9,00
16,00
6,80
8,50
8,20
7,60
3,40

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

18,00
7,20
10,30
9,00
6,40
4.95

• piekarz ciastkowo - piecowy
• dziewiarz - pończosznik
• sprzedawca w sklepie spożywczym
• piekarz - ciastkarz
• kierowca kat. D
•sprzedawca (mężczyzna
- praca dla absolwenta)
•murarz
• sprzedawca w składzie
budowlanym
• agent ubezpieczeniowy
• ekspedytor w transporcie
międzynarodowym

• portier z grupą inwalidzką
5,80
14,40

5,80
14,40

5,50
15,40

1,20
2,00
2,00
1,60
4,00
0,30
8,40

1.20
2,00

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

1,60
4,00
0,30
8,10

13,00
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 14.08.2001 r.
Głowno:

•cukiernik

25

16 .08.200 I r.

•

SKARB ROLNIKA

•

REDAGOWANY PRZY WSPÓLPRACY Z WODRBRATOSZEW ICE
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWI CZU z dnia 14.08.2001 r.

ziemniaki młode
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek
fasolka
jabłka

kapusta czerwona
kapusta gł. młoda
kalafior
kapusta kiszona

kg
mendel
mendel
kg
kg
szt
kg
kg
kg
szt
szt
kg

0,50
4,50
5,50
0,60
1,50
0,50
1,20
1,50
2,00
0,80
1,50
2,20

koper
marchew
ogórek krótki
pieczarki
pomidory
por
seler
włoszczyzna

miód wielokwiatowy
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta·

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

0,60
0,80
0,60
7,00
2,00
1,00
1,00
1,00
22,00
4,00
3,00
4,00

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
NŁ

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

INNE

URODZINO WE

Kochanej Kamili wszystkiego najlepsze- Marii i Stani sławowi Wierci ochom - z
go z okazji 18-tych urodzin, zdrowia, okazji 40-tej rocznicy pożycia małżeń
skiego, wszystkiego co najlepsze życzą:
szczęścia, pomyś lności przesyła Robert.
Ela, Paweł, Kasia, Piotruś.
Kochanemu Sebastianowi z okazji urodzin
dużo zdrowia i pogody ducha na każdy Dla najwspanialszej kruszynki na świecie
od kochającego i tęskniącego Marka J.
dzień przesyła kochająca Agnieszka.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Do PUBLIKACJI w NUMERZE 34/01 (23 VIII) D

Imi ę

LUB 35/01 (30 VIII) D

nozwi s ~ o

Adres

Gmina Bielawy

Kiedybędq
zbierane śmied?
późnia się termin rozpoczęcia
zorganizowanej zbiórki śmi eci na
terenie gminy Bielawy. Począt
kowo zarząd gminy zakładał, że powinno to nastąpić od 1 lipca tego roku.
W tej chwili mówi się o końcu sierpnia.
Przyczyną opóźnień jest ciągle niedopracowana kwestia odbioru śmieci z gospodarstw i dostarczania ich do zbiorczych
kontenerów. Pomysł, aby obowiązkiem
tym obarczyć rolników i właścicieli gospodarstw domowych, upadł. Sołtysi,
którzy mieli zbierać zamówienia na worki, szybko zorientowali się, że, po pierwsze, zainteresowanie samą zbiórką śmieci
nie jest zbyt duże, a po drugie wpływ na
taki stan rzeczy ma właśnie perspektywa samodzielnego ich transportu.
W tej sytuacji zarząd gminy postanowił inaczej rozwiązać ten problem przewożeniem śmieci z gospodarstw do
punktów zbiorczych zajmie się firma
lub osoba prywatna, którą zatrudni
gmina. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
dla wielu ludzi, szczególnie starszych,
konieczność dostarczenia worka ze śmie
ciami w miejsce odlegle o ileś kilometrów
może stanowić problem. Postanowiliśmy,
że będzie to robić firma, która raz, czy
dwa razy w miesiącu zbierze wszystkie
worki i dowiezie je do wyznaczonych
miejsc - powiedział w rozmowie z nami
wójt Sylwester Kubiński .
Wstępnie ustalono, że śmieci będą
zbierane w Piotrowicach,w, byłej bazie
SKR, oraz w Brzozowie, ale tutaj nie
ustalono jeszcze, czy miejscem zbiórki
będzie była baza SKR, czy plac po skupie buraków. Pewne jest natomiast, że
z Piotrowic i Brzozowa śmieci będą
odbierane przez łódzką firmę „Lobbe" .
Jak podkreślił wójt Sylwester Kubiń
ski, cena jednego 120 litrowegQ worka
śmieci nie powinna ulec zmianie i wyniesie 6,5 zł. W najbliższych dniach
ogłoszony zostanie przetarg na transport śmieci z gospodarstw do punktów
(ljs)
zbiorczych.

O

„Chciałbym móc powiedzieć, że to
nie jest już problem, ale nie mogę. Kwiaty są kradzione i to nagminnie.
Na to, co dzieje się na rabatach, nikt nie zwraca uwagi. Myślę, że policja
powinna się bardziej przyglądać tej sprawie, może to zmieniłoby postępowanie ludzr - powiedział nam Roman Sierszak, współwłaściciel
łowickiej firmy „ W domu i w ogrodzie~ która zajmuje się pielęgnacją
zieleni miejskiej Firma ocenia, że ponad 20% posadzonych kwiaiów
znika z rabat i donic miejskich. Zresztą nietrudno dostrzec, że kwiaty
są kradzione, wystarczy przyjrzeć się miejscom, gdzie rosną - zawsze
kilku brakuje. „ Najgorzej jest na Zduńskiej i Nowym Rynku. Średnio
raz na dwa, trzy tygodnie musimy dosadzać tam kwiaty - tak jest rok
rocznie " - komentuje Sierszak. Na Starym Rynku problem jest mniejszy, ale i tam w ostatnim czasie ktoś wytwał z rabat kilkanaście begonii.
Kto kradnie? Czasem są to mieszkańcy tych ulic, innym razem ludzie,
którzy specjalnie przyjeżdzająz innych zakątków miasta, by zdobyć
kwiaty do posadzenia w ogródku czy na działce. Oprócz tego często
kwiaty są wyrywane przez łowicką młodzież bądż to po to, by się „rozetwać ~ bądź dla dziewczyny A jedna sadzonka kosztuje firmę, w zależ
(tb)
ności od gatunku od 1,20 do 1,50 zł.

KWIATY ZNIKAJĄ Z RABAT.

Nieborów

Wodociqg musi

poczekać

Przeidziana przez gminę kwota na
imo dwóch zgłoszonych ofert na
wykonanie 340 m odcinka wodo- budowę tego niewielkiego odcinka owociągu w Nieborowie, zarząd gminy na dociągu (340 m, 4 gospodarstwa, 2 przejswym posiedzeniu 6 sierpnia nie wyło ścia pod drogą) była konsultowana ze
nił wykonawcy tej inwestycji. Obie za- specjalistami w tej dziedzinie i została
interesowane budową firmy podały ustalona na 20 tys. zł. W zaistniałej sywyższą cenę za oferowaną usługę od tej, tuacji gmina zamierza ponownie, tym
którą założyła i zabezpieczyła w swo- razem szerzej, ogłosić przetarg i poszu(aj)
kać innych, tańszych ofert.
im budżecie gmina.

M

PROllOCJI

ZAPRASZAMY MIESZKAriCóW lOWICZA
I REGtonu

w miesiącu sierpniu proponujemy upusty cenowe
'Illrgowica Miejska w

Łowiczu.

TICO· 1500, POLONEZ· 2500, MATIZ, LANOS· 5500,
NUBIRA · 6000, LECANZA ·24.000

Tel. 8381522. 0 - 602623115; 0 - 606761989
Zapraąząmy

Pn Śr Cz: 8-15
'Wt Pt

: 7- 15

PROMOC JA!!!!!!

LOTOS DYNAll lllC Ow40
eenach.

oraz Inne oleje :rodziny LOTOS w atrakcyjnych

~-~~~-~-~~

DAEWOO - ZACHORSCY - KUTNO
Ul. Józefów 26 Obok McDonaldS

~~-t~---~-~~.:-.;-_-:_e_!~-=~--2--~---~--5----~7-. .-~-~·-.~-~--4_3_5_5_7_7_7_3___~-~--~~:~·~:~-
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Kącik

Muzyczny

NIEZAPOMINAJK A

PQtZARTEM,
POtSERIO

Publikujemy ostatnią

Coraz rzadziej w naszym nadwiślańskim kraju powstają dobre filmy. Reży
serzy narzekają na brak odpowiednich scenariuszy, scenarzyści kręcą nosami, że nikt nie chce od nich znakomitych przecie tekstów a producenci pła
czą, że nie ma możnego sponsora który by nie wahał się wyjąć troszkę grosza z sakwy. Tym nie mniej czasem pojawia się na ekranach propozycja rodzimego twórcy, który mimo tych wszystkich przeciwności losu potrafił doprowadzić do realizacji filmu i na dodatek całkiem niegłupiego.
otabene obraz „Półserio"
właśnie traktuje o kłopo
tach twórców z realizacją swego ukochanego projektu.
Trzej scenarzyści udają się do szychy z branży, aby przedstawić mu
swój projekt. Ma to być „Romeo
i Julia" ale w wersji geriatrycznej,
czyli dla ludzi już starych. Romeo
lat 80 i Julia w podobnym wieku
wciąż się kochają, ale jest to miłość tragiczna bo rodziny itd. itp.
Oczywiście pomysł panu producentowi nie przypadł do gustu.
Wymyślił, że to musi być coś z
seksem, bo inaczej nie zapełni się
·sal kinowych. No i nasi pisarze
ponownie rzucili się w wir pracy
twórczej wymyślając historię mę
skiej prostytutki (Rafał Królikowski) i trzech studentek medycyny (m.in. Edyta Olszówka i Maria Seweryn). Panie mają
następnego dnia egzamin z anatomii, więc zamówiły sobie dżen
telmena co by potrenować na jego
ciele. To pierwsze takie zlecenie parającego się trudnyn1 fachem przystojniaka, ale godzi się na nie. Kiedy
w końcu jedna z przyszłych lekarek
decyduje się na relaks z mężczyzną,
tego zawodzi zdrowie. Jest załama
ny i sfrustrowany.
Pomysł na film nie podoba się
jednak producentowi. Za dużo
seksu i w ogóle. Ludzie nie przyjdą. Ludzie chcą czegoś ekstra. O
na przykład „Gwiezdne wojny'',

N

ale takie z Bergmanem. No to chło
paki znów lecą do domu. Burza
mózgów, hektolitry kawy, kartony papierosów, nieprzespane
noce„. Ale jak możecie się domyślić Drodzy Kącikoczytelnicy i ten
i następne pomysły nie przypadły do gustu wszechmocnemu
panu producentowi. Niedowartościowani i bez zajęcia pisarze nie
mieli już nadziei, że ich talent doceni szeroka publiczność, kiedy to
zadzwonił telefon. „Róbcie serial"
- powiedział ważny i znany głos.
Serial o młodym Fryderyku Chopinie. Japończycy dali szmal i nie
liczą się z kosztami. Tyle tylko,
że temat przez naszych scenarzystów był potraktowany zbyt nuwatorsko i nie spodobało się to
możnym skośnookim zleceniodawcom.
Perypetie bohaterów filmu
Tomasza Koneckiego są zdecydowanie autobiograficzne. Reżyser też nie mógł wystartować z
fabułą. Więc wymyślił sobie inną
drogę. Pracował w telewizji gdzie
firmował projekt pt. „Półserio".
Była to taka akademia filmowa krótki filmik z teorii kinematografii z komentarzem krytyka. Powstało kilka odcinków tego programu. Twórcom żal jednak było
etiud które wydawały się im zabawne, więc postanowili je połą- ·
czyć w większą całość i pokazać
szerszej publiczności. I widzom

bardzo spodobał się film o filmach.
Szczególnie zabawne i znakomicie zagrane były różne wersje dramatu Szekspira. Wyobraźcie sobie „Romeo i Julię" w wersji dla
działaczy Samoobrony czy w reżyserii Pasikowskiego z mocnymi tekstami.
Film Koneckiego składający się
z kilkunastu scenek naprawdę
bawi. Jest inteligentny, ciekawie
sfotografowany, oryginalnie
zmontowany. Okazuje się raptem,
że bez wielkiej kasy ale z głową
można wymyślić coś fajnego.
Kolejny ogromny plus rzeczonego przedsięwzięcia to aktorzy.
Królikowski, który rozpoczął karierę u samego Wajdy później nieco spuścił z tonu. Teraz zdecydowanie wraca do ekstraklasy mło
dych aktorów, pokazując nie tylko znakomite komediowe zacię
cie ale i duży talent dramatyczny.
Podobnie rzecz ma się z Olszówką. W roli Julii jest fenomenalna pełna seksapilu, zabawna, wyczuwająca konwencję.

Generalnie „Półserio" to 90 minut dobrej zabawy. Szkoda tylko,
że mogło się o tym przekonać niewielu widzów. Ale tak na prawdę
się im nie dziwię. W sobotę wieczorem z przyjemnością robi się
inne rzeczy niż siedzenie w kinie.
Chociaż ciemna sala naszej wiekowej „Bzury" też jest zupełnie
Bogusław B01iczak
miła„ .

część

- No - westchnął Adam.
- Co, no? - zapytała wyrwana
z zamyślenia Anna.
- Co, co? - zaśmiali się.
- Popatrz, niezapominajki wskazała na przydrożny trawnik.
-Aha. Ciekawe, że nigdy cię nie
zauważyfom. Gdzie mieszkasz?
- Po drugiej stronie miasta.
- To pewnie dlatego. A ty widziałaś mnie wcześniej?
- Tak.
- I co?
- Nic, po prostu cię widziałam.
ozmawiałi tak jeszcze
dość długo, potem wstali,
przeszli kilkadziesiąt metrów, znowu siedli. Zajęci sobą, nie
zauważałi mijającego czasu, ani że
księżyc przyglądający się im uważnie chowa się już za domami i coraz większymi krokami zbliża się
świt. Co chwila wstawali, robili
parę kroków, po czym znowu siadali i na powrót rozpoczynali rozmowę. Przeszli w ten sposób całą
ulicę, aż z pierwszym pianiem koguta dotarli do furtki, za którą zaba wa miała się już ku końcowi.
- Poszliście chyba na koniec
świata? - wyrzucił zniecierpliwiony Radek, kiedy wchodzili na podwórko. ·
- Prawie, weż butelki - Adam
podał je z torbą.
- Cztery, ja ch<;iałem dwie.
- Jak dają, to bierz.
- Dzięki - ucieszył się, odwrócił
i zdążył zrobić dwa kroki, kiedy
na wprost stanęła jego sympatia
Monika.
- I czego się cieszysz, może
myślisz, że sam to wypijesz, tych ·
w stawie jeszcze ci mało?
Adam zdziwiony spojrzał na

debiutanckiego opowiadania Filipa

Adam uśmiechnął się do Anki.
- Zatańczymy teraz? - wyciągną! rękę.

- Dobrze - podała mu swoją
i poszła za nim.
Muzyka powoli sączyła się
z głośników, miejsce, gdzie przed
kilku godzinami tłoczno było od
tańczących, teraz zajmowały trzy
pary. Wszyscy zmęczeni poruszali
się w zwolnionym rytmie tak, jak
na to pozwalała melodia. Anna
oparła głowę na ramieniu Adama,
on objął ją rękoma i pozostali tak
·
aż do końca piosenki.
Na niebie pojawiły się pierwsze
promienie wschodzącego słońca.
- Przejdziemy się gdzieś? - zaproponował Adam.
- Z chęcią- skierowali się w stronę sadu.
Spacerowali powoli mijając kolejne rzędy jabłoni . Gęste liście
chroniły ich przed rozpoczynają
cym się właśnie porankiem, zachowując jeszcze pozór nocy.
Kwiaty i trawy układały im się pod
stopy ucis'l:ając stawiane kolejno
kroki.
Zapach dojrzewających owoców
wypełnia! cały ogród, uderzając
swą mocą do głowy. Dookoła panowała zupełna cisza.
- Odprowadzić cię do domu? Adam zatrzymał się mniej więcej
w środku.
- Nie, przyjedzie po mnie tata,
ale możesz odprowadzić mnie do
bramy, chodźmy - wyjęła telefon
i zadzwoniła.
Wracali powoli, celowo przedłużając każdy krok.
- Pewnie trzeba będzie chwilę
poczekać - stanęła nagłe pod jedną z jabłoni.
- Naturalnie - Adam popatrzył
Ankę.
- Ja nic o tym nie wiem, to ona jej w oczy, Anna spuściła wzrok
nie mogła ich znaleźć - powie- i w tej chwili pocałował ją. Odwzajemni/a się pocałunkiem.
działa patrząc na Izę.
Świat cały zawirował. Natura,
- Widocznie Radek je schował wstrzymując na chwilę oddech, tepokiwała głową Iza.
- Akurat, znowu wszystko na raz odetchnęła, a pobliskie drzemnie. Ależ kochanie, przecież po- wa uniosły powietrze szumem łi
dziełę się z kolegami - próbował ści, podając je sobie nawzajem jak
usłyszaną przed chwilą opowieść,
tłumaczyć się Radek.
dalej i dalej. Adam patrzył na Ani!(
- To ładnie z twojej strony.
- Marek, Tomek, Michał, długoigdybymógłcokolwiekpochodźcie na piwo! Widzisz, jaki wiedzieć, z pewnością krzyknąłby
za poetą: chwilo trwaj.
jestem koleżeński?

R

(III)
Frątczaka

- No, wychodźcie, kończymy
już, idziemy do domów - usłyszeli
spomiędzy jabłoni, i zaraz polem
pojawił się Micha!.
- Muszę zamykać działkę_. Rodzice, rozumiecie.
Wychodzili osobno, jedno obok
drugiego, pierwsze promienie
słońca rzuciły się w oczy, a unoszący się nad podwórkiem popiół
z ugaszonego przed chwilą ogniska cisnął się do ust. Kiedy doszli
do bramy, ojca Anny jeszcze nie
było. Stali przez chwilę patrząc
na siebie. Dopiero teraz mógł
przyjrzeć się jej twarzy dokład
nie. Zauważył, że ma piwne oczy,
ładne czerwone usta i delikatnie
zaróżowione policzki.
- Dziękuję za miły wieczór,
mam nadzieję, że nie ostatni, zobaczymy sięjeszcze?
- Na pewno.
Adam zerwał niezapominajkę,
których pęczki rozkwitły wzdłuż
całej ulicy.
- Weź nie za pominajkę, żebyś
nie zapomniała. Przyjęła kwiatek,
chuchnęła na niego i schowała do
kieszeni w kurtce.
- To tata - wskazała na nadjeżdżający z mostu samochód.
- O ósmej pod kinem! - krzyknął, kiedy wsiadała.
Samochód odjechał, Adam
stał jeszcze przez moment, wyglądając za znikającym w oddali
autem, myślą starał się zatrzymać
minioną chwilę. Szybkim krokiem wrócił w kierunku domu.
arszawska uśmiechała
się_ do niego błękitem
niezapominajek,
w oddali słychać było odgłosy budzącego się dnia. Most krzepko
służył pierwszym o tej porze przeprawom. Na wale znajomy głos

w:

wyśpiewywał:

Kto raz zobaczy/ lubej twarz nie
zaśnie nigdy już,
Aż cicha noc nie splecie go
z dziewczyną swą do snu
I chociaż przejdzie tysiąc dróg,
tysiącem spłynie mórz,
Kto raz miłości poczuł smak nie
zaśnie nigdy już.
Na pobliskich łąkach opadły
mgły. Zaczynał się nowy dzień.
Filip Frątczak

od 899 zł
Kuchnie już od 499 zł
Zamrażarki już

Odkurzacze
już od 199 zł

ZAPRASZAMY: Lowicz. ul. Zduńska 4a, tel. (0-46) 830-31-29. Dów, ul.
R-934

Płocka

3. tel. (0-24) 277-50-85, Sochaczew, Kuznocin 102, tel. (0-46) 863-60-74

ORIONTECH - kupujesz i nie żałujesz!

ul. Blich 21, 99-400 ;EQwicz, tel. (0-46) 837 66 8(;, fax 837 88 78, www.kolo.lowicz.com. 1
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Sport w gminie Zduny- podsumowanie I/ ligi
Zduńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

GROMIARZE I FIRE WALLS
ZA ROK WPIERWSZEJ LIDZE
W tym roku do walki o awans Zbigniew Twarowski 3, Krzysztof
do pierwszej ligi wystartowało w gmi- Szadkowski 2, Marek Rutkowski 2,
nie Zduny 8 drużyn. W ubiegłorocznej Krzysztof Każmierczak l, Tomasz
edycji rywalizowało ze sobą l O ekip, Rutkowski l i Błażej Wesołowski l.
lecz część zrezygnowała z gry, a na ich
3. KS LECH
miejsce powstały nowe zespoły. Awans
Złaków Kościelny
do zduńskiej ekstraklasy wywalczyli
Gromi arze, którzy zajęli pierwsze miejTo już trzeci sezon tej drużyny
sce w II lidze i drużyna Fi re Walls Zalew IT lidze i znów się nie udało awansosie, która miała taką samą liczbę punkwać. Tym razem piłkarze ze Złakowa
tów co trzeci Lech, ale wygrała bezpoKościelnego byli bardzo blisko, a o koń
średni pojedynek 5:4. Poziom II ligi jest
cowym sukcesie, jak się okazało, zadezdecydowanie słabszy od I, dlatego też cydowała porażka z ekipą
z Zalesia 4:5.
beniaminkom nie będzie łatwo o punk- Może za rok już się powiedzie?
ty w następnym sezonie.
Bramki: Sebastian Malinowski
W 28 spotkaniach, które podobnie 17, Wojciech Wieteska 10, Marcin
jak mecze ! ligi rozegrano na boisku w Zdziarski 3 i Krzysztof Gromek 2.
Jackowicach, padło 168 bramek, co daje
4. VICTORIA Wiskienica
średnią 6,0 na mecz.

1. FC Gromiarze
Zdecydowanie najlepszy zespół IT
ligi. Nie przegrali żadnego spotkania, a
punkty stracili remisując w dwóch meczach. W ubiegłorocznej edycji zajęli
dopiero 7. miejsce i widać, że zrobili
spore postępy w grze. Zobaczymy jak
w przyszłym roku poradzą sobie wśród
najlepszych zespołów z gminy Zduny.
Bramki dla zespołu zdobywali: Mariusz Sianoszek 8, Marcin Suder 3,
Emil Godos 2, Piotr Redo 2, Rafał Różycki 2 i Tomasz Łysio l.

2. FIRE WALLS Zalesie
Drużyna z Zalesia obok Gromiarzy
to niepokonany zespól w lidze. Trzy
remisy nie przeszkodziły im w awansie do I ligi. Ta młoda ekipa na pewno
będzie w stanie powalczyć w przyszłym roku, ale raczej o utrzymanie,
a nie o najwyższe miejsca.
Bramki: Grzegorz Wesołowski 8,
Dawid Dąbek 5, Grzegorz Gausa 3,

6. POWER TEAM LO
Zbyt dużo siły, którą zapowiada nazwa to ci młodzi chłopcy nie pokazali .
Udało się im wygrać tylko z przedostatnią i ostatnią drużyną z'tabeli. Ale porażki O: l z ekipami awansującymi do
I ligi wstydu im nie przynoszą.
Bramki: Krzysztof Guzek 5, Wojciech Guzek I, Łukasz Łąpieś I, Rafał
Iskra
Bogusz I i Kamil Bogusz l.

7. FC ŻYWIEC TEAM

Ta drużyna, podobnie jak sąsiedzi
z tabeli, prezentuje dość radosny futbol.
Jeszcze dużo nauki przed nimi. W walce
o niechlubne ostatnie miejsce w lidze
wygrali z Portoplazmą 5:4.
Bramki: Przemysław Witkowski 9,
Krzysztof Dubiel 2, Mariusz Piekiełko
Całkiem nieźle wypadł debiut dru- 2, Rafał Ignaczak 2, Marek Makochan l
żyny z Wiskienicy. Czwarte miejsce i Piotr Wolski l.
i duża przewaga nad kolejnym zespo8. PORTOPLAZMA
łem w tabeli to, jak na początek całkiem
Ta drużyna o tajemniczej nazwie niestedobrze . Może za rok pokuszą się
ty okazała się w lidze „chłopcami do bicia".
o awans do I ligi?
Bramki: Łukasz Jędrzejczyk 6, Jedyne punkty jakie zdobyli to wygrana
Przemysław Jagusiak 6, Maciej walkowerem z Dynamem. Ale brawa za to,
Kubiak 5, Dawid Bończak 3, Michał że grali do końca, bo przecież w tym
Zakrzewski 2, Stanisław Golis I, Ma- wszystkim nie tylko się liczy wynik.
Bramki: Rafał Bonczak 8 i Przerek Chlebny I i Marcin Wójcik I.
mysław Jagoda l.
5.DYNAMOLO
17 19:8 5 o 2
I. FC Gromiarze
2.FireWallsZalesie
7
15
27:10 4 O 3
Zespół ten zdobył wprawdzie tylko
3.
KS
Lech
Złaków Kościelny 7 l 5 32: 14 5 2 O
6 punktów, ale może poszczycić
4. Victoria Wiskienica
7 13 30: 17 4 2 l
się tym, że zremisował z dwoma druS.Dynamo-LO
6 18:24 I 3 3
żynami, które wywalczyły awans do
6.
Power
Team
LO
7
9:24 2 5 O
ekstraklasy. Są również autorami rekor7.FC
,,Żywiec"Team
7
4
17:34
l 5 I
dowego zwycięstwa w lidze nad Power
7 3 16:35 I 6 O
Team LO 'I O: l. Szkoda tylko, że na dwie 8. FC Portoplazma
Kolejne kolumny po nazwie dmżyn o~na
kolejki przed końcem opuścił ich zapał
czają: ilość rozegranych spotkań, suma punkdo gry i nie stawiali się na mecze.
Bramki: Dawid Kokołaszwili 10, tów, stosunek goli zdobytych do straconych,
Piotr Traut 3, Marcin Durka l i Łukasz il3ść żwycięstw, ilość porażek, ilość remisów.
Zbigniew Łazinski
Goździk I.

Na skróty. • •
Bez III-ligowego
sędziego
Kolegium Sędziowskie OZPN w
Skier-niewicach nie ma już żadnego sę
dziego w centralnych rozgrywkach. W
poprzednim sezonie na boiskach III ligi
„gwizdał" jeszcze skierniewiczanin Grzegorz Golis, ale tym razem nie
udało mu się „zaliczyć" sprawdzianów.
W tym sezonie w mazowieckiej grupie llI ligi do prowadzenia meczów
wyznaczonych zostało: szesnastu arbitrów z KS Warszawa (Piotr Aleksandrowicz, Andrzej Barmosz, Radosław Grabowski ,- Krzysztof Figarski,
Sławomir Kołaciński, Jacek Korpeta,
Adam Kotarski, Andrzej Łukasiewicz,
Mariusz Posuniak, Marcin Roguski,
Zdzi sław Sadowski , Sławomir Starecki , Arkadiusz Starobrat, Marcin Szulc,
Sta nisław Witkowski i Michał Zwierz),
ośmiu z KS Łódź (Tomasz Garwicki,
Andrzej Kazior, Mariusz Kołodziej
czyk, Waldemar Markiewicz, Sł a wo
mir Młyn a rc z yk, Dominik Pietrzak,
Przemy s ław Przesmycki i Adam Szu-

bielski), pięciu z Olsztyna (Krzysztof gracze łowickiego „Pasiaczka", a szóChmielewski, Wojciech Krztoń, Piotr ste „Rodzina" Łódź.
Kutryb, Tomasz Płocki i·Paweł Pykało) oraz trzech z Białegostoku (Janusz
Radomszczański
Borkowski, Dariusz Giejsztorewicz i
zaciąg Pelikana
Hubert Siejewicz). W TV lidze KS Skierniewice ma pięciu sęd~iów, a w gronie. W pierwszym meczu Pelikana zatym znaleźli się łowiczanin Marcin brakło w składzie Krzysztofa Błasz
Majer, a także: Golis, Jarosław Bil- czyka. Piłkarz ten został już wykuski, Zbigniew Nowacki i Piotr. Mitkowski.

Abstynenci
grali w futbol
W tradycję w.szedł już wakacyjny turniej piłki nożnej drużyn abstynenckich , a tym razem w Łowiczu
na stadionie OSiR najlepszą okazała
się ekipa „Ametystu" Skierniewice,
która po bezbramkowym remisie
w meczu finałowym z Klubem „Pod
Wielbłądem" Łód ź lepiej wykonywała
rzuty karne.
Kolejne miejsca zajmowały: „Krokus" Moszczenica, „Nowa Droga" Piotrków Trybunalski , piąte - gospodarze -

piony „na stałe" z RKS Radomsko,
ale na drodze stanął „forma! ista" z
OZPN Piotrków Trybunalski. Drugim
graczem z RKS, który ostatnio
wzmocnił sile ataku „biało-zielonych"
jest Mariusz Gawroński.

Kolejni do

Błonianki

Kolejni gracze Pelikana zgłosili swój
akces do gry w Błoniance Błonie: podania w klubie złożyli Dominik Czeczko i Bogdan Plichta. Przypomnijmy,
że zespół ten do rozgrywek mazowieckiej IV ligi przygotowuje trener Grzegorz Majchrzak, a trenują tam tak że
inni łowiczanie: Marcin Majer i Łu
kasz Kowalik.

(p)

Łaźniki

ostatecznie wywalczy/a drugie miejsce w lidze oldboyów.

Sport w gminie Zduny - podsumowanie ligi oldboyów
Zduńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

MC było poza zasięgiem rywali
Po raz pierwszy zorganizowano w
gminie Zduny rozgrywki w kategorii
oldbyów i był to dobry pomysł, bo już
w pierwszej edycji zagrało siedem ekip.
Historycznym pierwszym zwycięzcą
ligi został zespół MC Zduny, który jak
na razie nie miał sobie równych, ale
miejmy nadzieję, że za rok liga będzie
już mocniejsza i do rozgrywek zgłoszą
się weterani boisk, którzy zagrożą tej
ekipie.
W lidze oldboyów rozegrano 2 I spotkań, w których padło 95 goli, co daje
średnią 4,5 na mecz.

1. MC ZDUNY
Zdecydowanie najlepszy zespół ligi.
Niepokonani zdobyli pewnie tytuł mi·strzowski, a punkty stracili tylko remisując z Iskrą Łaźniki. Ale nie ma się
co dziwić, ponieważ w zespole tym możemy zobaczyć zawodników, którzy
niegdyś występowali w łowickim Pelikanie. Czy uda im się obronić tytuł
za rok? .
Bramki dla zespołu zdobywali: Andrzej Kowalski 12, Krzysztof Jędra
chowicz 5, Wojciech Florczak 4, Janusz
Kowalczyk 2, Karol Kosmowski l, Jerzy Dubiel I, Stanisław Kosmowski 1 i
Tomasz Polański I.

2. ISKRA Łaźniki

4. OLDBOY Placencja
Chyba nie są zadowoleni z pierwszego występu w lidze zawodnicy z
Placencji. Byli blisko miejsca na pudle,
jednak się nie udało. Przegrana z ostatnią drużyną z tabeli Słudwią, raczej nie
powinna im się przytrafić. Zobaczymy co zaprezentują za rok?
Bramki: Dariusz Szymanik 4, Marek Czarnocki 3, Paweł Brzózka I
i Jakub Szwarocki I.

5.JAZZWET
Zduny
„Weteryniarze" na pewno przed startem mieli ostrzejsze apetyty. Zaczęli
od zwycięstwa nad Słudwią 3:2, lecz
końcówkę ligi mieli słabiutką. Najgorszy występ to rekordowa porażka 1: I 3
z mistrzami MC Zduny.
Bramki: Sławomir Mostowski 4,
Mirosław Mostowski 3 i Jerzy
Wolski 2.

6. SAMORZĄDOWCY
Zawodnicy tej drużyny długo nie
mogli się zebrać, ale w końcu udało się
i zagrali w lidze. Najlepszym meczem
było z pewnością efektowne zwycię
stwo nad Agromą 4:0.
Bramki: Robert Ignaczak 7, Witold Jabłoński 2 i Paweł Zapisek l.

Bardzo udanie zaczęli pierwsza edy7.SŁUDWIA
ligi zawodnicy z Łaźnik. Drugie miejsce to na pewno dla nich duży sukces,
Złaków Kościelny
tym bardziej, że po pięciu kolejkach
Nie można powiedzieć o tej druży
zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli . Dopiero finisz i dwa zwycięstwa nie, że była zdecydowanie najsłabsza.
(w tym jedno walkowerem) dały im tak Zabrakło jej trochę piłkarskiego fartu.
dobrą lokatę. W przyszłym roku nie Trzy mecze przegrali tylko jedna bramką, a remisując z wicemistrzem Iskrą
łatwo będzie powtórzyć ten wynik.
Bramki: Eugeniusz Włodarczyk pokazali, że w piłkę grać potrafią.
Bramki: Juliusz Rybus 6, Grzegorz
3, Marek Boczek I, Krzysztof Wojtysiak l, Janusz Pełka l, Janusz Ko- Dubiel 2 i Radosław Dubiel l.
l.MCZduny
61627:5 501
strzewski I i Grzegorz Strzelecki I.
2. Iskra Łaźniki
6 11 13:6 3 I 2
3. A GROMA Łowicz
3. AgromaŁowicz
6 9 17: 15 3 3 O
4. Oldboy Placencja
6 9 9: 12 3 3 O
Drużyna ta grała dość nierówno, pre5. Jazz Wet Zduny
6 6 9:27 2 4 O
zentując zmienna formę. Trzecie miej6. Samorządowcy
6 6 IO: 13 2 4 O
sce zawdzięczają zwycięstwu nad Pla- 7.SłudwiaZłakówK.
6 4 10:17 I 4 I
cencją 4:2 , a przegrywali już w tym
Kolejne kolumny po nazwie dru żyn
meczu 0:2. W kolejnej edycji powinni oznaczają: ilo ś ć rozegranych s potkań,
liczyć się w walce o pierws z ą trójkę.
suma punktów, stosunek goli zdobyBramki: Tomasz Adamski 10, Ce- tych do straconych, ilość zwycięstw,
zary Kembrowski 4, Włod zimierz My- ilość porażek , ilość remisów.
sóra l, Marek Kotarski I i Niedziel ski I.
Zbigniew Łaz i11ski
cję
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Sport w gminie Kiernozia - 6. kolejka Kiernozkiej
Amatorskiej Ekstraklasy Piłkarskich Szóstek

KALEjdoskop

REMISOWO NA CZELE

piłkARski

Kiernozia, 12 sierpnia. W Kiernoz- (0:2); br.: Jakub Błaszczak - Jerzy La- 5. Strong Men I (3)
6 9 20:11
•IV LIGA:
kiej Amatorskiej Ekstraklasie Piłkar chowicz 3, Mieczysław Lachowicz 3, 6. Hooligans (4)
6 7 9:13
I. kolejka:
skich Szóstek rozegrano już przedostat- Marek Kubiak i Sławomir Stępień.
7.CKM(7)
6 4 9:17
BZURA Ozorków - POGOŃ Zduń
nią kolejkę w sezonie 200 I. Tym razem
6 4· 6:20
• STRONG MEN li - LZS IMA- 8. Strong Meo Il (8)
ska Wola 0:0 (mecz ten SC(dziował ło
dwa mecze na szczycie zakończyły się DŁA 2:-2 (1:1); br.: Łukasz Pawlina 2 Liderem w klasyfikacji strzelców
wiczanin - Marcin Majer), GKS II
nadal Marcin Mika (Kat), który ma
remisami: Kat Manhattan niespodzie- Andrzej Bogucki.i Piotr Cieślak.
Bełchatów - WIDZEW li Łódź 2:1
wanie podzielił się punktami z CKM,
• TEDEX DAKO KOBIERAS - na koncie już 15 goli. Dalsze miejsca
(1:1); br.: Sokół 2 (19, 56)- Pińkowski
a Imadła zremisowały z pierwszą dru- STRONG MEN I 2:0 (1:0); br. To- zajmują: 1o.- Damian Żurek (Strong
(35), CERAMIKA II Opoczno żyną ,,Mocnych" 2:2. Ostatnia kolejka,
I), 7 - Sebastian Słupski (Strong I),
masz Rembowski i Damian Żurek.
WŁÓKNIARZ TRZY KORONY Paw której rozstrzygnie się sprawa mi•KAT MANHATTAN - CKM 1:1 po 6: Mieczysław Lachowicz (Frybianice 2:1 (1:1); br.: Kopytowski
strzostwa Kiernozi i zostaną podzielo- (0:0); br.: Marcin Mika - Jacek Mil- deryki) po 5: To111asz Cichal (Imadła)
(36),
Polewczyk (77) - Łatka (16),
ne miejsca na podium odbyła się już czarski.
i Jerzy Lachowicz (Fryderyki)
STAL
Głowno - CERAMIKA Parawczoraj, ale wyniki 7. kolejki podamy I. Kat Manhattan ( l)
6 13 21:8 oraz po 4 - Tomasz Witeczek (Frydyż 1:0 (0:0); br.: Sławomir Olszewski
za tydzień.
deryki)
Jarosław Milczarski
2. LZS Imadła (2)
6 Il 10:10
(50), SOKÓŁ Aleksandrów - VICTO6. kolejka KAEPS:
3. Fryderyki (6)
6 10 21:17 (CKM).
RIA Szadek 4:0 (2:0); br.: Iwanicki
Paweł A. Doliński
•HOOLIGANS- FRYDERYKI 1:8 4. Tedex Dako Kobieras (5)
6 IO 9:9
(24), Krysztofik (41), Gleń (81) i Wontorowski (85 kamy), WARTA Sierą,dz
- START Brzeziny 5:0 (3:0); br.: KoSport w gminie Łowicz
Piłka nożna - Puchar
bierski 2 (3, 43), samobójcza (45) i Ło
- Młodzieżowa Liga Piłkarskich Piątek
Wójta Gminy Łowicz
chowski 2 (63 karny i 75), GÓRNIK
Lęczyca - START Łódź 2:0 (1:0);
br.: Kurzawski (39) i Witak (82), WIDOK Skierniewice - WKS Wleluń
W ostatnią niedzielę miał odbyć się 0:0 i WŁÓKNIARZ Konstantynów
drugi mecz półfinałowy turnieju piłki Lódzki - WARTA Działoszyn 1:2
Niedźwiada, 12 sierpnia. W Młodzie i Krzysztof Igielski - Marcin Dziedzic nożnej o Puchar Wójta Gminy Łowicz
(1:2); br.: Smakowski (4) - Stefańczyk
żowej Lidze Piłkarskich Piątek już 4 i Przemysław Bury 3.
- Andrzeja Barylskiego. pomiędzy (6) i Borowski (37).
wszystko jasne ... W 6. kolejce doszło do
• UNITED Pilaszków - ŚRUBO zespołami Naprzodu Jamno i Zrywu
I. Warta Sieradz (8)
3 5:0
interesującego spotkania Zjednoczonych KRĘTY Dąbkowice 0:5 (w.o.)
Wygoda. Niestety okazało się, że dzia- .2. Sokół
Aleksandrów (b)
3 4:O
i Pogromu. W derbach Niedźwiady po I. Zjednoczeni Niedźwiada (I) 5 12 22: 17 łacze tych klubów nie mogli się „doga. 3. Górnik Ł1tczyca ( 13)
3 2:0
raz kolejny lepszą okazała się prowadzą 2. Pogrom Niedźwiada (2)
5 9 16: 12 dać" co do terminu rozegrania tego spo- 4. Ceramika II
Opoczno (b)
3 2: I
ca drużyna Zjednoczonych i w ten spo- 3. Śrubokręty Dąbkowice (4) 5 6 17: 18 tkania (w Zrywie chcieli grać w niedzieGKS li Bełchatów (9)
3 2: I
sób ekipa ta zapewniła sobie już mistrzo- 4. United Pilaszków (3)
5 3 10:19 lę 12 sierpnia, a prezes Naprzodu - GrzeWarta Działoszyn (7)
3 2: I
stwo w gminie Łowicz.
Na kolejkę przed zakończeniem roz- gorz Kapusta zaproponował środę
7.Stal Głowno (4)
3 l :O
Ostatnia kolejka rozegrana została już grywek najlepszym strzelcem pozosta- 15 sierpnia) i jak dotąd mecz się nie od8. Bzura Ozorków (5)
l 0:0
wczoraj (w'środę 15 sierpnia), ajej wyni- je Marcin Dziedzic, który zdobył dzie- był„.
Pogoń Zduńska Wola (6)
l 0:0
ki podamy za tydzień. Natomiast w naj- sięć goli, jedną bramkę mniej ma na
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
Widok Skierniewice (b)
l 0:0
bliższą niedzielę o godz. 16.00 na boisku koncie Przemysław Bury (obaj Zjed• OLIMPIA Niedźwiada - MEWKS Wieluń (s)
I I 0:0
w Niedźwiadzie dojdzie do kolejnego cie- noczeni), a osiem goli strzelił Rado- BLOMAX Zielkowice 6:3 (1:2)
12. Widzew II Łódz (2)
r o 1:2
kawego meczu: obecna drużyna występu sław Śmiałek (Pogrom). Dalsze miej•NAPRZÓD Jamno - ZRYW WyWłókniarz Konstantynów {s)
I .O l :2
jąca na co dzień w skierniewickiej klasie A sca w tej klasyfikacji zajmują: goda (mecz nie odbył się)
Włókniarz Pabianice ( 12)
I O I :2
zmierzy się byłymi graczami, czyli oldboy- 5 - Arkadiusz Pawlata (Śrubokręty),
MECZ FINAŁOWY:
15.CerarnikaParadyż(3)
O 0:1
ami Olimpii.
4 - Sebastian Górczyński (United),
• OLIMPIA Niedźwiada - NA16.StartŁódź (11)
O
0:2
6. kolejka:
a po 3: Wiktor Wojciechowski (Uni- PRZÓD Jamno lub ZRYW Wygoda
O 0:4
• POGROM Niedźwiada - ZJED- ted) i Radosław Murawski (Śrubo niedziela, 30 września 200 I roku na sta- 17. Victoria Szadek (b)
18.Start Brzeziny ( l O)
O 0:5
NOCZENI Niedźwiada 4:7 (0:3); br.: kręty). ·
dionie OSiR w Łowiczu .
~a
nazwą
drużyny
w
nawiasie
miejRadosław Śmiałek 2, Cezary Śmiałek
Paweł A. Dolillski
(pad)

-- Ziednoczeni udowodnili

nowy

16.08.200 I r.

Nie mogli się dogadać?

ŁOWICZANIN

sce w poprzednim sezonie, b - beniaminek i s - spadkowicz z III ligi.
W 2. kolejce ( 18-19 sierpnia 200 l
roku) zagrają: Pogoi! - Warta Sieradz,
Ceramika Paradyż - Ceramika II, Warta
Działoszyn - Stal, Start Brzeziny- Górnik, GKS II - Bzura, WKS - Sokół, Start
Łódź - Włókniarz Konstantynów, Widzew II - Victoria i Włókniarz Pabianice - Widok.

•SKIERNIEWICKA KLASA
GOWA:

OKRĘ

Inauguracja rozgrywek w Skierniewickiej Klasie Okn;_gowej w sezonie
2001/2002 już za nami. Pierwsi zagrali
piłkarze Vagatu Domaniewice i Macovii Maców, a spotkanie to odbyło się
już wczoraj (środa - 15 sierpnia). W
pozostałych meczach I. kolejki w weekend 18-19 sierpnia 200 I roku zagrają:
sobota - godz. 14.00: Sierakowianka
Sierakowice - GKS Łyszkowice, godz.
17 .OO: Sojax Boczki - Orzeł Nieborów,
niedziela - Mazovia Rawa Mazowiecka - Białka Biała Rawska, godz. 14.00:
Jutrzenka Mokra Prawa - Pelikan II
Łowicz oraz godz. 15.00: Zryw Wygoda - Czarni Bednary i Sobpol Konopnica - Unia II Skierniewice.

•PUCHAR POLSKI OZPN SKIERNIEWICE:
W niedzielę 19 sierpnia 200 I roku
rozegrane zostaną mecze I rundy rozgrywek o Puchar Polski OZPN Skierniewice, a spotkają się wówczas: godz.
1 l .00: Iskra-Dobropasz Babsk - Orlęta
Cielądz, RTS Gągolin - Pogoń Godzianów, Surfpol Wołucza - Abex Strzelcew, Astra Zduny - Olimpia Niedżwia
da, Masters Nowy Kawęczyn - Naprzód Jamno, Pogoń Bełchów - Kopernik Kiernozia, godz. 15.00: LZS Grabice - LZS Regnów, GKS Głuchów - Start
Złaków Borowy, Juvenia Wysokienice
- Olimpia Chąśno, Styl Michowice Błękitni Dzierzgów, Victoria Bielawy Muscador Wola Pękoszewska i Iskra
Bolimów - Victoria Zabostów. Następ
ne terminy zaplanowano na środy: II
runda - 29 sierpnia, III - 5 września, IV
- 12 września i V - 26 września 200 l
roku.
Paweł A. Doliński

Firma Misiek
Oferująca

okna i drzwi z PCV, drewna
i aluminium ma przyjemność zaproponować swoim
Klientom następujące promocje:

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
./ baza szkół: 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. 200112002 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 szkół przyjęcia bez egzaminów wstępnych /fi
Zgłoszenia przyjmują oraz dodatkowych informacji udzielają Ewa i Włodzimierz Wieczorek
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 {budynek ZSZ nr 1 ), tel. O 601-206-957 lub O605-724-768
http://www.smelcom.lowicz.pl/dydakt~
e-ll)ail: dydakta@smelcom.lowicz.pl

R-892

Misiek s.c.

1. Przy zakupie okien:
• Drewnianych powyżej 8000 zł netto - rabat 10%
• PCV Roplasto powyżej 7000 zł netto - rabat 10%
• Powyżej 6000 zł netto. - drzwi wew. drewniane firmy Sokółka - gratis
• Powyżej 5000 zł netto - parapety wew. PCV
lub zewnętrzne stalowe do okna - gratis
• Powyżej 4000 zł netto montaż - gratis
• Poniżej 4000 zł netto montaż z 50% rabatem
Misiek S.C.
2. Pomiar i dowóz gratis
Ul. Długa 4
3. Możliwość zakupu na raty
99-400 Łowicz

CZAS PROMOCJI OGRANICZONY

Tel./fax

Promocje nie podlegają łączeniu

(0-46) 830-33-60

R-7 7
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LATO Z OSIR '2001 • LATO Z OSIR '2001 • LATO Z OSIR '2001
Otwarty turniej badmintona

Bardzo męczący sport
szy . Pietrzak wygrał gładko I I :O
i w całym pojedynku 2: I.
3 3 6: I
1. Jakub Pietrzak
3 2 5:2
2. Jarosław Woźniak
3 I 2:5
3. Radosław Kowałsh
3 O I :6
4. Magdalena Wożniak
Na zakończenie odbył sięjeszcze mecz
deblowy, w którym lepiej rozpoczął ło
wicki mikst rodzinny - Magda i Jarek
Woźniakowie ograli parę Jakuba Pie•MŁODZICY·
Siedmiu graczy rozegrało turniej trzaka i Radosława Kowalskiego
systemem pucharowym, a zwycięzcą I I: I, w kolejnym secie lepszym okazał
okazał się Łukasz Piotrowski, który się debel z Kiernozi wygrywając I I :7, a
pokonał najpierw Łukasza Stefańskie w decydującym secie lepsi znów okazali
go I I :5, w półfinale nie bez kłopotów się Woźniakowie I I :9.
ograł najmłodszego uctestnika - PiotruPaweł A. Doli1lski
sia Pawłowskiego 2:1 (I 1:6, 10:12,
I I :5) i w finale pokonał Damiana Kę
dziorę 2:0 (I I: I, 12: I O). Trzecie miejsce
zajął właśni~ Pawłowski, który pokonał
Dawida Stefaniaka 2:0 (11 :3, 11 :6).
3 3 5: I
I. Łukasz Piotrowski
3 2 3:2
2. Damian Kędziora
3 2 4:2
3. Piotr Pawłowski

Łowicz, 8 sierpnia. Bardzo męczący
sport ... - komen'tował w czasie meczu finałowego jeden z uczestników otwartego
turnieju ba{imintona, który rozgrywany
był w hali sportowej OSiR Nr 2 w Łqwi
czu w ramach wakacyjnej akcji „Lato
z OSiR '2001". Podobnie jak w innych
tego typu turniejach zawody rozegrano
w dwóch kategoriach wiekowych.

Finaliści

drugiego turnieju „plażówki''.· głowieńska para TKKF BS (z lewej) dwukrotnie wygra/a z Dzi-koś-cią.

,

,

Plażowej piłka

4. Dawid Stefaniak
5. Marcin Piotrowski

siatkowa

Łukasz Stefański

1 sierpnia. W drugich eli-

minacjach rozgrywanego w ramach wakacyjnej akcji „Łowickie Lato z OSiR
200 l" turnieju plażowej piłki siatkowej wzięło udział trzynaście zespołów,
a zawody rozegrano systemem pucharowym z odpadaniem po dwóch porażkach. Na starcie zabrakło kilku czołowych par z pierwszej edycji, ale ponownie najlepszą okazała się para z
Głowna reprezentująca TKKF Bank
Spółdzielczy. W zwycięskim zespole
tym razem obok Piotra Zycha grał jego
stały partner - Dariusz Kaźmjer
czak. Ich zwycięstwo było niezagrożone nawet przez moment, a jedynie
opór postawiła im młoda ekipa Dzi-koś
ci (Michał Kośmider i Marcin Dubielak), która przegrała jednak dwukrotnie I O: I 5 i w finale 9: 15.
Ranking po dwóch turniejach otwierają właśnie Zych, za nim wspominana
para z Dzi-koś-ci, a jeszcze dalej team
Plażowiczów (Jarosław Woźniak i
Bertłomiej Erchardt). Trudno jednak
powiedzieć, które z ekip awansują do
czołowej ósemki n turniej finałowy trzeci turniej może jeszcze sporo w tej
klasyfikacji pozmieniać.
Punkty w turniejach organizowanych
przez łowicki OSiR i Klub Olimpijczyka działający przy Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego
przyznawane będą za zdobyte miejsca
zawodnikom wg punktacji brazylijskiej,
czyli Z\! pierwsze miejsce I Orazy ilość
zespołów, za drugie - 90 %, trzecie - 80
%, czwarte - 70 %, miejsca 5-6: 60 %,
miejsca 7-8: 50 %, 9-12: 40 %, a 13-16:
30%.
MECZE ELIMINACYJNE- RUNDA I:
• CANALLOS (Jakub Żaczkiewicz,
Cezary Stępniewski) - JAJCARZE
(Michał Kłuska, Jarosław Czubak)
12:15
•TKKF DEKATEX Głowno (Eligiusz Zieliński, Mariusz Moszczyński)
- CHŁOPCY (Tomasz Skrzecz, Michał Pisarek) 15:11
• DZI-KOŚ-Ć (Michał Kośmider,
Marcin Dubiełak) - KORKOCIĄGI
Zlaków Kościelny (Łukasz Gajda,
Dawid Tułacha) 15:7
• WHITE REDS Zlaków Kościel
ny (Wojciech Wieteska, Sebastian Malinowski) - PRZYSZŁOŚĆ (Wojciech

Kutkowski, Witołd Dzik) 11:15
• MAY-DAY (Filip Rybus, Radosław Śmiałek) - PLAŻOWICZE (Jarosław Woźniak, Bartłomiej Erchardt) 3:15
MECZE ELIMINACYJNE
- RUNDA li:
• TKKF BS Głowno (Piotr Zych,
Dariusz Kaźmierczak) - JAJCARZE
15:7
•TROLLE (Dariusz Trojanowski,
Marek Klimkiewicz) - DRUŻYNA A
(Marcin i Paweł Suder) 15:13
•TKKF DEKATEX Głowno (Eligiusz Zieliński, Mariusz Moszczyński)
.
- DZI-KOŚ-Ć 19:21
•PRZYSZŁOŚĆ-PLAŻOWICZE

6:15
MECZE ELIMINACYJNE - RUNDA
Ili:
• TKKF BS Głowno - TROLLE
15:3
• DZI-KOŚ-Ć - PLAŻOWICZE
15:10
MECZE ELIMINACYJNE - RUNDA
IV:
• TKKF BS Głowno - DZI-KOŚĆ 15:10
MECZE REPASAŻOWE - RUNDA/:
• CHŁOPCY - KORKOCIĄGI
6: 15 ·
•WHITE REDS Złaków Kościełny- MAY-DAY 15:8
MECZE REPASAŻOWE -RUNDA li:
• CANALLOS - PRZYSZŁOŚĆ
9:15
•KORKOCIĄGI Złaków Kościel

ny - DRUŻYNA A 15:8
• WHITE REDS - JAJCARZE
16:14
MECZE REPASAŻOWE - RUNDA
Ili:
• PRZYSZŁOŚĆ - TKKF DEKATEX Głowno 4:15
• KORKOCIĄGI Zlaków Kościel
ny - WHITE REDS Zlaków Kościel
ny 8:15
MECZE REPASAŻOWE - RUNDA IV:
•TROLLE - TKKF DEKATEX
Głowno 8:15
•PLAŻOWICZE - WHITE REDS
Zlaków Kościelny 18:16
MECZ O 3. MIEJSCE:
•TKKF DEKATEX Głowno - PLAŻOWICZE 11:15
MECZ O 2. MIEJSCE:
• DZI-KOŚ-Ć-PLAżOWICZE 15:9

O O: I
O O: I
O O: I

Mateusz Latoszewski
•SENIORZY:
Tylko czterech graczy (w tym jedna
kobieta) wystartowało w starszej gruMECZ O 2. MIEJSCE:
pie, a turniej rozegrano systemem „każ
• TKKF BS Głowno - DZI- dy z każdym". Po pierwszych meczach
KOŚ-Ć 15:9
po dwa mecze zwycięstwa mieli na
Klasyfikacja po 2. turnieju:
koncie łowiczanin - Jarosław Woź
290 niak i mieszkaniec Kiernozi - Jakub
I. Piotr Zych (TKKF BS Głowno)
2 I3 Pietrzak. W pierwszym secie poje2. Michał Kośmider (Dzi-koś-ć)
2 I3 dynku decydującego o pierwszym miejMarcin Dubielak (Dzi-koś-ć)
200 scu Wożniak wygrywał już 7:0, a za4. Jarosław Woźniak (Plażowicze)
200 kończył się wynikiem 11 :7. W drugiej
Bartłomiej Erchardt (Plażowicze)
187 odsłonie sytuacja się odmieniła - na
6.Ełigiusz Zieliński (Dekatex Głowno)
187 początku Pietrzak zdobył kolejno sześć W deblu rodzinny mikst Magdy
Marcin Moszczyński (Dekatex Głowno)
I 60 punktów, a skończyło się I I :5. W trze- i Jarka Woźniaków zrewanżował
8. Michał Tomczyk (TKKF BS)
9. Piotr Włodarczyk (Włodar Głowno) I 44 cim secie obyło się bez emocji - młod- się parze z Kiernozi.
Jacek Markowicz (Włodar Głowno) I44
142
I I. Dariusz Trojanowski (Trolle)
I 42
Marek Klimkiewicz (Trolle)
Ścieżka rowerowa
Wojciech Wieteska (White-Reds) '142
I30
14. Darillsz Kaźmierczak (TKKF BS)
15. Wojciech Kutkowski (Przyszłość) 129
Łukasz Gajda (White/Korkociągi) 129
I 29
Dawid Tu łacha (Korkociągi)
Łowicz, 7 sierpnia. Kolejną impre- Piotrowski. Fundatorami nagród
128
18. Robert Stępniewski (Rzemiosło)
zą rekreacyjno-sportową rozgrywaną w i upominków tym razem byli: Sklep
Zbigniew Włodarczyk (Rzemiosło) 128
ramach wakacyjnej akcji „Lato z OSiR „U Ani", „Agros-Fortuna" Łowicz oraz
116
20. Jakub Zaczkiewicz (Canałlos)
miejskim była Samorząd Osiedlowy Nr 7 - Pani DoroI I6 '200 I" łowickim łasku
Michał Kłuska (Jajcarze)
„Ścieżka rowerowa". Tym razem ta Osowska.
I I6
Jarosław Czubak (Jajcarze)
I 2:55
uczestnicy najpierw objechali w ramach 1. Lukasz Jagiełło
I I6
Marcin Suder (Drużyna A)
13: I2
rozgrzewki „trasę zaawansowaną", 2. Rafał Hanysz
I 16
Paweł Suder (Drużyna A)
13: I 7
a później już doszło do rywalizacji 3. Łukasz Piotrowski
I 12
25. Tomasz Piasecki (Łazki-Piaski)
13:20
w mini-wyścigu kolarskim. Najszybciej 4. Łukasz Wypych
Zbigniew Łaziński (Łazki-Piaski) I I 2
finiszował Łukasz
Łukasz Stefański
5.
16: 16
mini-peletonu
z
96
27. Adrian Pełka'(Dragi)
Jagiełło, a w czołowej „trójce" znaPiotrowski
Marcin
6.
16:32
96
Grzegorz Demczuk (Dragi)
leźli się także Rafał Hanysz i Łukasz
78
(White-Reds)
Malinowski
29. Sebastian
65
30. Witołd Dzik (Przyszłość)
64
3I. Dawid Gos (Przyszłość)
Andrzej Lewandowski (Canałlos) 64
64
Mariusz Kwiatkowski (MTK
64
Tomasz Kwiatkowski (MTK)
64
Krzysztof Dubiel (Korkociągi
52
36. Cezary Stępniewski (Canalłos)
39
37. Tomasz Skrzecz (Chłopcy)
39
Michał Pisarek (Chłopcy)
39
Filip Rybus (May-Day)
39
Radosław Śmiałek (May-Day
Trzeci turniej eliminacyjny „plażów
ki" rozgrywany będzie we wtorek
2 I sierpnia 200 I roku od godz. 9.30 jak
zwykle na boisku LO „Chełmońskie
go", a finał turnieju i zarazem całej akcji
„Lato z OSiR 200 I" zaplanowano
na sobotę l września. Zagra w nim
osiem najlepszych ekip, a w tym turnieju zagra osiem najlepszych par.
W finale punkty będą liczyły się podwójnie.
Paweł A. Dolillski Najlepszym na trasie ścieżki rowerowej okazał się Łukasz Jagiełło.

ZNOW ZYCH CHOC ZINNYM PARTNEREM
Łowicz,
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ŁOWICZANIN

tOWICZANIN BIEGAt ZA OCEANEM
Zbigniew Gronczewski miał ostatnio długą przerwę w bieganiu, lecz powoli zaczyna wracać do zdrowia
i już startuje w zawodach .- ostatnio biegał w Edmonton, a rozmawiał z nim Zbigniew Łaziński.
• Jak długo trwała twoja prze• Jaki uzyskałeś czas w Berlirwa w startach i czym była ona nie?
spowodowana?
Ooo! Czas był bardzo słaby. Na tej
Przerwa była dość długa , bo trwała trasie uzyskałem już kiedyś wynik 1: 18
dwa lata. Była ona spowodowana kon- h, a w tym roku I :42 h, ale wcale się
tuzją dwóch ścięgien Achillesa, w któ- tego nie wstydzę, bo takjak powiedziarych był stan zapalny. Prawe ścięgno łem chodziło mi o to, by być w środku
nawet groziło zerwaniem, ale długotrwa tej atmosfery, która mnie na prawdę
łe leczenie przynosiło rezultaty i po- wciąga.
woli wracam do zdrowia.
• Słyszałem o twoim ostatnim
• Powiedz jak przebiegała re- dalekim wyjeździe i starcie w biehabilitacja i jak się czułeś nie mo- gach uliczny~h w Kanadzie? Skąd
gąc biegać. To chyba było dla cie- się wziął pomysł biegania aź za
bie strasznie męczące?
oceanem?

-

W czasie leczenia miałem całkowity
Tak się dobrze składa, że mam tam
zakaz treningów, ale wiadomo jak to wielu przyjaciół i jest tam mój kolega,
jest. Zawsze ciągnie wilka do lasu i ja który mieszka już w Kanadzie 10 lat.
nie mogłem wytrzymać . Czasami po- To właśnie on już dwukrotnie zaprazwalałem sobie trochę pobiegać, a to nie szał mnie, ale nie mogłem się wybrać,
wiem czy wpływało tak dobrze na stan jednak w tym roku postanowiłem skomoich ścięgien, ale po prostu nie mo- rzystać z zaproszenia i pojechałem do
głem się powstrzymać. Nie startowa- niego.
łem, ale wychodziłem na treningi, ale
• Jakie były plany startów za
sam zganił bym takie postępowanie.
oceanem i jak tam wypadłeś?
Poza tym ćwiczyłem w domu, gdzie
mam odpowiednie przyrządy do treMoje plany przewidywały start na
nowania wytrzymałości bez obciążania 15 kilometrów z okazji Święta Kanady
ścięgien i stawów.
i tydzień później start w maratonie w
Calgary. Pierwszy miał być start w Ed• Kiedy i gdzie był twój pierwmonton, gdzie odbywają się w tym roku
szy start w tym roku?
mistrzostwa świata w lekkiej atletyce.
W tym roku po raz pierwszy starto- Niestety pech mnie prześladuje w dalwałem I kwietnia w półmaratonie w szym ciągu , ponieważ już na pierwBerlinie. Ja tam bardzo lubię jeżdzić i szym treningu w Kanadzie nabawiłem
jestem tam co rok, dlatego•nie mogłem się kontuzji, naderwałem sobie mięsień
tego biegu odpuścić. Biegłem bardzo dwugłowy lewego podudzia i musiałem
ostrożnie, pierwszą połowę dystansu zrobić przerwę w bieganiu. Niektórzy
przebiegłem znacznie szybciej , nato- zalecali mi w ogóle nie biegać, jednak
miast drugą bardzo wolno, czasami na- znalazł się człowiek, który mi trochę
wet szedłem, ale mi nie chodziło o wy- pomógł. Tak więc ta kontuzja pokrzynik, tylko o to, aby wrócić do tej at- żowała moje plany, jednak wystartomosfery biegowej.
wałem w jednym biegu w Edmonton

Nowym klubem Zbigniewa Gronczewskiego jest
„Beat-Beetoven" na dystansie 8 kilometrów. Bieg zorganizowany był przez
Wielką Orkiestrę Symfoniczną z Edmonton, której dyrygentem jest Polak Grzegorz Nowak. Myślę, że wypadłem całkiem nieżle, biegłem w czołów
ce, można tak powiedzieć, ponieważ
startowało 2000 ludzi, a ja trzymałem
się w pierwszej 20-30. Jednak na 6. kilometrze znów mnie złapał ból, myśla
łem nawet aby zejść z trasy, ale te 2
kilometry do mety jakoś dobiegłem i
ostatecznie zająłem 74 miejsce, 8 w
swojej kategorii wiekowej. Bieg ukoń
czyło 1720 zawodników

• Jaki uzyskałeś czas i czy by~
z niego zadowolony?

łeś

Pobiegłem

łowicka

„Budowa".

było oczywiście

perfekcyjnie zorganiMistrzostwamł w LA żyło już całe Edmonton i na pewno będzie to impreza
na najwyższym poziomie.
zowane, bez

żadnych potknięć.

• Wiadomo, że taka wyprawa
jest bardzo kosztowna. Czy finansowałeś ten wyjazd sam, czy
może znalazł się sponsor, który
pomógł tobie, aby ten wyjazd doszedł do skutku?
Wyjazd ten doszedł do skutku dzięki
kilku łowickim przedsiębiorcom, którzy mi pomogli finansowo. Szczególnie
chciałbym podziękować panu Januszowi Mostowskiemu - właścicie!owi firmy Budowa Łowicz, panu Janowi Kaźmierskiemu z „Polinetu",
panu Andrzejowi Malczykowi oraz
firmie ,,Bracia Urbanek".
_

w czasie 32:36 min i nie
z tego oczywiście zadowolo· ny, bo jeszcze dużo brakµje do formy,
jaką prezentowałem przed kontuzją i
• Jakie masz dalsze plany starjaką chciałbym osiągnąć. Gdybym po- towe jeszcze w tym roku?
biegł poniżej 29 minut to byłbym zaZamierzam cały czas biegać i startodowolony, ponieważ wygrałbym swoją kategorię wiekową i byłaby to pierw- wać. Jeśli chodzi o najbliższe plany to
sza dziesiątka, może piętnastka tego zamierzam wystartować w maratonie
biegu. Wygrał Dale Nording 25:06 min, w Nowym Yorku, który odbędzie się
a miejsca na podium zajęli także Paul 4 listopada. Mam zapewnienia od sponsorów, że trochę
w tym pomogą.
Mccloy 25:58 min i Jack J Cook min.
Wyjazd na ten maraton organizuje Fe• Jaka atmosfera panowała w deracja Klubów Biegacza, już częścio
Edmonton? Czy dało się odczuć wo pobrali od nas zaliczkę. Nie wszyprzygotowania do najwłększej scy na pewno dostana wizy amerykań
imprezy sportowej w tym roku, skie, bo wiadomo, że o te nie jest łatwo,
jaką są mistrzostwa świata w lek- ale ma nam tutaj pomóc Irena Szekiej atletyce?
wińska, tak aby na ten największy
Przygotowania trwały tam już od maraton świata pojechała jak najwięk
kilku miesięcy, ja byłem natomiast sza liczba Polaków.
mogę być

mi

świadkiem

Pamiątkowe zdjęcie

z .ufryzowanym" organizatorem biegu „Beat-Beetoven".

tych

końcowych

prac. Bar• Dlaczego ostatnio nie startudzo interesowały mnie obiekty, na któ- jesz w Polsce? Tych wyjazdów zarych rozegrane zostaną zawody. Zwie- granicznych masz juź sporo na
dziłem stadion, gdzie prowadzone były
swym koncie. Możesz powiedzieć
jeszcze prace kosmetyczne. Przebie- ile ich było?
głem również całą trasę, na której odbył
Tak się składa, że rzeczywiście jest
się maraton, była bardzo ładna i dość
łatwa z tylko dwoma trudniejszymi ich dużo i częściej startowałem za grapodbiegami. Byłem także świadkiem nicą niż w kraju. Czym to było spowomistrzostw świata w triathlonie, które dowane? Na pewno tym klimatem, jaki
odbywały się tam 22 lipca. Mogłem tam przy okazji tych zawodów panuje.
zobaczyć najlepsze zawodniczki i za- Ale to nie tylko. Tam człowiek się miewodników tej dyscypliny. Wszystko rzy z najlepszymi na świecie, z naj-

lepszymi w Europie. Jeśli chodzi o ilość
startów, to w sumie było około 20. Najwięcej było w Berlinie, bo ulicami tego
miasta biegłem osiem razy. Biegałem
również w Gerze, ·gdzie razem z klubem „Trucht" Skierniewice w 1998 roku
zajęliśmy trzecie miejsce w sztafecie
dwunastogodzinnej. Startowałem kilka
razy w Szwajcarii, gdzie zawsze byłem
w „trójce" w swojej kategorii wiekowej,
a w jednym biegu byłem szósty w klasyfikacji generalnej, co uważam za swój
niewątpliwy sukces. Ja nie lekceważę
imprez w kraj~, ale tych startów przez
ćwierć wieku miałem już sporo i postanowiłem spróbować sił za granicą.
Myślę, że stać mnie jeszcze na dobre
wyniki, a przypomnę, że przed kontuzją miałem niezłą pozycję w Europie.
Fachowcy stawiali mnie w pierwszej
„trójce" w mojej kategorii wieko~ej
i myślę, że jeszcze jestem w stanie to
potwierdzić.

• Czy nadal biegasz w barwach
„Truchtu"?
Nie. Nie jestem już członkiem Klubu
Biegacza „Trucht" Skierniewice, rozstałem się z nimi bez żalu rok temu, a ostatnio reprezentuję barwy „Budowy" Ło-·
wicz i współpraca ta układa się bardzo
dobrze.

•

Czy

mieszkańcy Łowicza

będą mogli Cię zobaczyć

na jesieni w pólmaratonie, który przebiega ulicami naszego miasta i ma
całkiem niezłą obsadę?

Chyba tak. Zamierzam wystartować
i wreszcie pokazać się mieszkańcom Ło
wicza. Chciałbym, żeby ten pech już
mnie opuścił i oby to był udany występ. Przecież ja w Łowiczu uzyskiwałem niezłe wyniki. Ostatnio tutaj biegałem trzy lata temu, ale było to tydzień
po maratonie berlińskim i niestety nie
zdołałem zregenerować sił. Chciałem za
wszelką cenę zrobić dobry wynik i biegłem długo w pierwszej dziesiątce, ale
niestety musiałem zejść z trasy, bo ten
okres po maratonie był za krótki, aby
mocno pobiec i nie dałem rady.
•
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NO TO RUSZAMY•••
Okazało się zresztą, że

w pierwszym
znajdzie się więcej do niedawna podopiecznych Stasia Nezdropy.
Jarek Tafliński, Michał Plichta,
Tomek Rembowski - oto niespodziewanie piłkarze seniorskiego zespołu na
inaugurację nowego sezonu w III lidze.
Nikt w naszej ekipie nie ukrywał obaw.
Jedyną nową postacią w Pelikanie był
Mariusz Gawroński. Gracz m.in.
RKS Radomsko ma wzmocnić siłę napadu łowickiego teamu. Wysoki i przebojowy zawodnik w przodzie niewąt
pliwie się przyda. Wszyscy zadawali
sobie pytanie - w jakiej jest formie?
Lepiej mecz rozpoczęli goście. W 13.
minucie akcja Dariusza Nowackiego, który dojrzał w polu karnym Arkadiusza Gondzię, jednak strzał tego
drugiego z kłopotami wybronił golkiper miejscowych. W 25. minucie Gondzia obsłużył swojego nowego partnera w ataku. Gawroński niepotrzebnie
dryblował i zmarnował dogodną szansę
na premierową bramkę. Podobna sytuacja miała miejsce w 31. minucie. Ponownie kontra Pelikana. Przewaga li-

czebna przyjezdnych. Michał Adamczyk zagrywa do Gawrońskiego. Ten
powinien natychmiast kopnąć w kierunku bramki gospodarzy. Wdał sięjed
nak w niepotrzebny drybling, po raz
kolejny marnując dogodną okazję. Tymczasem odpowiedzieli miejscowi. Kapitan pruszkowian i jednocześnie najbardziej doświadczony gracz tego zespołu Marek Milankiewicz wpadł w
pole karne biało - zielonych. Na szczę
ście jago uderzenie zablokował Irek
Łukawski. W 34. minucie tuż obok
słupka strzelał Paweł Staniszewski.
Przed przerwą ponownie szansę mieli
goście. Nowacki znajduje długa piłką
Gondzię. Ten podaje do Tomasza
Styszki, który podciąga do końcowej
linii i wrzuca futbolówkę w pole karne.
Tam do podania kolegi doszedł Tafliń
ski, kopnął jednak nad poprzeczką.
Pierwsze 45 minut niespodziewanie
należało do łowiczan, którzy mimo kło
potów personalnych bezsprzecznie

Jednak nasi groźnie kontrowali. W 49.
minucie Plichta zagrał do Nowackiego,
jednak strzał popularnego „Pajdy" zablokowali obrońcy. W 56. minucie miała miejsce sytuacja, która zdecydowała
o obrazie meczu. W polu karnym Pelikana doszło do ogromnego zamieszania. Gospodarze strzelali z najbliższej
odległości (z l. metra Artur Zezula trafił w poprzeczkę!), jednak Maciek Sowiński wyszedł z opresji obronną ręką.
Okupił jednak tą interwencją kontuzją i
do „klatki" musiał wejść Gospoś. I wtedy rozpoczęły się nerwy. Rafał był bardzo stremowany swoim trzecioligowym debiutem i bronił niepewnie. Miejscowi oczywiście zauważyli, że
w bramce mamy nowicjusza, więc starali się strzelać z każdej pozycji. W 59.
minucie minimalnie pomylił się Sławo
mir Mikulski . W odpowiedzi z rzutu
wolnego dośrodkowuje Gondzia. Piłka
trafiła do Nowackiego, jednak jego strzał
mija o metr poprzeczkę. W 78. minucie
przeważali.
ponownie próbował Nowacki. Widząc
Druga połowa rozpoczęła się od bar- złe ustawienie Macieja Sikorskiego
dziej zdecydowanych ataków Znicza. starał się przelobować pruszkowskiego golkipera. Troszkę więcej precyzji
· i cieszylibyśmy się z prowadzenia. Minutę później w naszym polu karnym
szarżował Milankiewicz. Jego uderzenie zablokował jednak Jarosław Walczak. Przez ostatnie minuty meczu
przeważali miejscowi, ale nie udało im
się udokumentować tego golem. Mimo,
że arbiter przedłui;ył znacznie mecz,
zakończył on się wynikiem bezbramkowym.
Myślę, że taki rezultat nie krzywdzi
żadne:j ze stron. Pierwsza połowa to dominacja gości. Drugie 45 minut należało
do Znicza. W naszej ekipie należy wyróżnić Waldka Szaleńca, Taflińskie
go, Nowackiego i Gondzię. Szaleniec
już kolejny mecz grał na bardzo przyzwoitym poziomie. Okazuje się, że jak
się chce i jest się ambitnym można wrócić do poważnej piłki. Tafliński będzie
bardzo dobrym pomocnikiem. Może
jeszcze nie w tym roku, ale będziemy
na pewno się zachwycać jego zagraniami w dorosłym futb9lu. „Łodziaki"
muszą grać dobrze i ciągnąć tą nie doświadczoną drnżynę. W niedzielę nie
zawiedli. Nasz nowy napastnik nie grał
olśniewająco. Jednak Gawroński nie
przepracował należycie okresu przyW miejsce kontuzjowanego Maćka Sowińskiego na boisku pojawił się gotowawczego. Jak zapewnia trener
debiutujący w Ili lidze Rafał Gospoś. Z przodu kierownik zespołu An- Niewiarowski - będzie strzelał gole.
drzej Miziołek.
Bogusław Bończak
składzie

Po meczu o meczu:
TRENER
ZBIGNIEW
NIEWIAROWSKI:

Błaszczyk i Nabiałek. Jeśli chodzi
o bramkarza to rzeczywiście mam spory kłopot. Gospoś to młody chłopak, bardzo przeżywający swoje występy w III
lidze. Sowiński i Nowogórski kontuzjowani. Nie jest wesoło. Ale coś trzeba poradzić.
.

Pierwsza połowa
zdecydowanie należała do nas. W drugiej przeważa/i gospodarze. Garwoń
ARKADIUSZ
ski to dobry zawodnik. Potrafi walczyć GONDZIA:
o górne piłki i ma prawdziwy dynamit
Gralo mi się do- ~
w nogach. Nietety nie był przygotowa- brze. Wydaje mi się,
ny. ale mam nadzieję to zmienić. Ci któ- że nie będziemy w
rzy dobrze przepracowali okres przy- tym sezonie „ chłop
gotowawczy nie mieli dziś kłopotów kon- cami do bicia". Jedycyjnych. Teraz „liżemy" rany, myśli śli dojdą Błaszczyk'------~-'
my o Do/can ie. Mam nadzieję. że zagra z Nabiałkiem nie obawiałbym się żad-

nej drużyny. Gawroński to niezły piłkarz
i myślę, że przyda się drużynie. Z niecierpliowścią czekam środy i meczu
u siebie z Dolcanem.
MICHAŁ

ADAMCZVK:

To nie był łatwy
mecz. Pierwszą poło
wę graliśmy nie najgorzej. Potem było już
słabiej. Broniliśmy się.

Ale to wynikał z kan- .____--....-..L.L..__,
tuzji „Sowy" i takiego skladujaki mieliśmy. Ja zagrałem przeciętny mecz. A le to
wynikało z pewnych obiektywnych przyczyn. Na pewno w środę będzie lepiej.

W meczu z pruszkowianami, na prawej stronie w ekipie Pelikana dobrze sobie radził Michał Plichta (z przodu). Z tylu Tomek Styszko.

3. kolejka Ili ligi:·

Teraz z Harpagonami
Kolejny mecz ligowy Pelikan rozegra znów na wyjeździe. Tym razem
podopieczni trenera Zbigniewa Niewiarowskiego wyjeżdżają do trzeciej
drużyny ubiegłego sezonu -.stołecznej
Gwardii. Zespół z Warszawy w tamtych rozgrywkach nie wykorzystał
ogromnej szansy na awans do II ligi i
wydawało się, że tegoroczne osłabienia
spowodują, że „gwardziści" będą znacznie słabsi. Okazało się jednak, że team
ten na początek rozgromił Radomiaka
aż 4:0 i ten wynik na pewno musi budzić szacunek. „Biało-zieloni" mecz w
Warszawie na Racławickiej z „Harpa-

gonami" rozpocznie w sobotę l 8' sierpnia 200 I roku o godz. 11.00.
3. kolejka m ligi (weekend-18-19 siemnia): POLONIA Lidzbark Warn1iński POLONIA II Warszawa, STASIAK
BAK-POL Gomunice - WIGRY Suwał
ki, HETMAN Białystok - HUTNIK
Warszawa, MZKS Kozienice - MKS
Mława, ZNICZ Pruszków - LEGIA II
Warszawa, DOLCAN Ząbki - PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski,
LEGIONOVIA Legionowo - UNIA Skierniewice, OKĘCIE Warszawa - RADOMIAK Radom i GWARDIA WarszawaPELIKAN Lowicz.
(p)

-

dok ze str. 32

Gwardia rozpoczęła
•HETMAN Białystok- LEGIA TI 2:0 - Marcin Konopka (30, karny), 3:0
Warszawa 0:1 (0:0)
- Janusz Wojcieszkiewicz (33), 4:0 O: 1 - Adam Wiński (75, samobójcza). Marek Bystros (38).
• DOLCAN Ząbki - UNIA Skier• MZKS Kozienice • PIOTRCOniewice 1:1 (1:0)
VIA-PTAK Piotrków Trybunalski
I :O - Andrzej Rzepecki (36), I: I - przełożono na 22 sierpnia 2001 roku.
Grzegorz Gorący (64).
• LEGIONOVIA Legionowo • GWARDIA Warszawa - RADO- OKĘCIE Warszawa przełożono.
MIAK Radom 4:0 (4:0)
•ZNICZ Pruszków - PELIKAN
1:O - Jarosław Świętochowski ( 1O), LowiczO:O
Paweł A. Doliński

1. Gwardia Warszawa (3)

1

2. Stasiak Gomunice (b)

1 3

3

4:0
4:1
21.l
1:0

1-0-0
1-0-0
1-0-0

1
1

3
3
3

4:0

1

3

1:0

o o oo
1
2:0 o o oo
o o oo 1 3. 1:0 !
1 3
to o o oo
o o oo 1 1 1:1
o o UO 1 1 1:1
o o 0:0 1 1 0:0
1 1
oo o o UO
1 o 0:1 o o oo
1 o 0:1 o o
oo
o o UO 1 o 0:2
o o UO 1 o 1:4
o o oo 1 o 0:4
o o Oil o o Oil
o o Oil o o oo
o o UO o o Oil
o o Oil o o Oil
4:1

1 3
3. Polonia Lidzbark (b)
4. legia Jl Warszawa {1)
1 3
1-0-0
Wi91YSuwalki(13)
1 3 1:0
1-0-0
6. DolcanZąbki(s)
1 1 1:1 0-1-0
1 1 1:1
Unia Skierniewice {6)
0-1-0
8. Pelikan Łowicz (9)
1 1 0:0 0-1-0
Znicz Pruszków (7)
1 1 oo
O-Hl
10. Hetman Białystok (b)
1 o 0:1
0-0-1
Polonia nWarszawa (12)
1 o 0:1
0-0-1
12. Hutnik Warszawa (4)
1 o 0:2
0-0-1
13. MKS Mława (11)
1 o 1:4 0-0-1
14. Radomiak Radotn (9)
1 o 0:4
0-0-1
15. Piotrcovia-Plak Piotrków (14)
o o Oil 0-0-0
Legionovia Legionowo (b)
o o Oil 0-0-0
MZKS Kozienice (8)
o o 0:0 0-0-0
Okęcie Warsmwa (6)
o o Oil 0-0-0
Po nazwie drużynypodano: wrrawlasle miejsce wpoprzednim sezonie lub b ·beniaminek, s •
spadkowicz, Ilość meczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów iporatek oraz Ilość
meczów, punktów I stosunek bramek wmeczadl usiebie i na wyjazdach.

Noiskutecznieisi

strzelcy w 111 lidze:
2 - Mirosław Stasiak (Stasiak);
1- MarekBystros (Gwardia), Grzegorz Gorący (Unia), Marcin Kanopka (Gwardia), Wojciech Kryński
(Polonia Lidzbark), Przemysław
Łatacz (Polonia Lidzbark), Rogalski (RKS), Andrzej Rzepecki (Do-

lcan), Marcos da Silva (Stasiak),
Jarosław Świętochowski (Gwardia),
Sławomir Świstek (Wigry), Maciej
Wiśniewski

(Stasiak), Janusz Wojcieszkiewicz (Gwardia),
Samobójcze: Adam Wiński
(z Hetmana dla Legii li),

„

Żółte kartki wKS „Pelikan":
1fliński

Michał

Plichta, Jarosław Tai Jarosław Walczak.
(p)

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa". Wy\laje: 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, Anoa Jatczak, Mirosława Wolska-Kobierecka. Stale współpracuje : asp. sztab . Witold Janeczek (kronika policyjna).
Renata Piechut (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci .Ruch'. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz 'dodawania śródtytułów.
OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 637-37-51, tel. 630-34-06) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3i!, codziennie w godz. 7-18, w soboty 6-14, w Głownie: ul. Swoboda 4,
po.-pt. od 10-16. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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- Ili liga

NO TO RUSZAMY•••

•ZNICZ Pruszków - PELIKAN Ło
wicz 0:0
Znicz: Sikorski - Kalinowski, Krzemiński, Jankowski - Kucharek, Mikulski, Krzywiński, Staniszewski, Kochań
ski (76 Kotlarski) - Milankiewicz, Zezula (63 Piotrowski).
Pelikan: Sowiński (58 Gospoś) Łukawski, Szaleniec, Walczak - M. Plichta, Nowacki, Styszko, J.Tafliński
(68 Gawlik), Adamczyk - Gondzia
(87Rembowski), Gawroński (79 Pła
cheta)
Sędziował: Sadowski oraz Ciurysek
i Ziółkowski) - Ciechanów.
Żółte kartki : Talliński, Szaleniec, Walczak, Plichta (Pelikan). Widzów: 800
Pruszków 12 sierpnia. Wreszcie się
zaczęło! W większości łowickich rodziń

16.08.200 I r .

Łowicki informator

sportowy

ści"

nastąpił rozłam. Mężczyźni cieszą się,

niedzielne przedpołudnia
( przeciągające się niekiedy do godzin
wieczornych) będą robić to co lubią najbardziej. Piękniejsze połowy łowickich
małżeństw złożeczą - nie będzie chłopów
w domu. ZACZĘŁA GRAĆ III LIGA!
W naszym mieście niewielu jest noszących spodnie, którzy nie interesują
się wynikami Pelikana. Jeśli są tacy, to
przywołuję ich do porządku. Biało-zie
loni to w tej chwili jedyna tak na prawdę sportowa wizytówka grodu nad Bzurą. Na mecze „Ptaków" nie chodzić po
prostu nie wypada! Szczęście, że ruszył nowy sezon .. . Inauguracja nie zapowiadała się jednak zbyt różowo. Do
Pruszkowa nic pojechali Krzyszstof
Błaszczyk, który dzięki „uprzcjmo-

że wreszcie w

szefa piotrkowskiego OZPN-u nie
uprawniony do gry w pierwszym
meczu Pelikana oraz Artur Nabiałek,
którego certyfikat utknął w Niemczech,
gdzie występował w regionalnej lidze.
Wciąż po wypadku samochodowym
nie doszedł do siebie Artur Wyczał
kows ki. Poza tym Marcin GrzyDarta ,,Leg";
wacz odbywał karę za kartki jeszcze z
poprzedniego sezonu (kiedy grał w Ło
dzi). Jak;. widać trener Zbigniew Niewiarowski nie mógł być szczegónie
optymistycznie nastawiony przed konfrontacją z silną przecież ekipą Znicza.
Na domiar złego, w naszej drużynie
zabrakło kontuzjowanego Roberta
Nowogórskiego, tak więc drugim golkiperem był ,junior" Rafał Gospoś.
dok. na str. 31
został
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ŁOWICZANIN

19.00-Pub„Krokody,LEG"wŁowi

czu przy ul Baczyńskiego 9; turniej crickieta par o Puchar Pubu .,Krokody-1.EG";

o
• 11.00 - La~ck Miejski w Łowiczu,
ul. Katar z.ynów; wakacyjna akcja .,Lato
z OSiR '200 l ": mini duathlon;
!Siulzie)a. 26 siemnhu
• 11.15 - stadion Pelikana w Ło
wiczu, ul. Starzyńskiego 6/8; meci
4. kolejki III ligi piłki nożnej: Pelikan Lowiez - Legionovia Legionowo;
• 15.00-stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawia 113; 1. kolejka Skierniewickiej
Klasy Okręgowej: Pelikan Il Łowicz - Sie(p)
rakowianka Sierakowice.

BRANDTEX SHOP tOWICZ
W poniedsiałek
dn. 20.08".2001 snów
otworsytny nasse drswi na

Konkurs sportowy

Coraz bliiei meau Polska -Norwegia

...
-

-

To już trzeci i ostatni tydzień w konkursie sportowym, w którym nagrodę
stanowi wycieczka na mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata w piłce nożnej
pomiędzy reprezentacjami Polski i Norwegii. Spotkanie to odbywało się będzie w sobotę I września 2001 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 wszystkich prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy zwycięzcę. Losowanie to od-

-- -

-

-

-

-1

-

-

KUPON KONKURSOWY

1

: 1.

1

~.~~.!~.~~.~~.~-~-~~~~.~~l·~·~'.~~.~~:.~~~~~~~~j·i··~·:.'.~~.~ ~.~-~.~.~!~....... l
..

: 2. Ile meczów eliminacji MŚ 2002 zostało jeszcze do rozegrania :
reprezentacji Polski? ............................................................ .
: 3. Gdzie

I

odby'A{ały się będą mistrzostwa świata w 200 roku?

..........

:
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będzie się w poniedziałek 20 sierpnia o
godz. 18.00 w redakcji NŁ.
Przypomnijmy, że Firma KG lnvest
organizuje wycieczkę na ten „wielki
mecz" w cenie 149 zł (cena obejmuje:
przejazd z obie strony, wstęp na mecz,
ubezpieczenie i opiekę) , a bilety są do
nabycia w sklepie „Sport-Centrum"
Alpinus w Łowiczu przy ul. Nowy
Rynek 12.
Planowane miejsca i godziny wyjazdu (I września) z Łowicza: godz. 8.40:
parking przy OSiR w Łowiczu, ul. Jana
Pawła II 3, godz. 8.50: parki1łg przy
KS Pelikan, ul. Starzyńskiego 6/8, godz.
9.00: Nowy Rynek i godz. 9.1 O: parking na Starym Rynku. UWAGA!!!
Zbiórka przed godziną wyjazdu w danym miejscu obowiązuje 20 minut
wcześniej. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
(p)
telefonu (0-609) 52-55-77.

Piłka nożna

- 1. kolejka Ili ligi

Gwardia

rozpoaęła

wyższa Szkoła

Ekonomiczno -·Humanistyczna
· w Skierniewicach

-
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Już od piątku 17.08.2001 r.
znajdziesz w naszych oknach
ubrania z fantastycznie
niskimi cenami.
Patrz, co chcesz mieć i spróbuj być
na początku kolejki w poniedziałkowy
ranek 20 sierpnia o godz. 1 O.OO.
ŁOWICZ

·

OD 59

wiele kolorów

ł.i!łJEiiM
przedm,

ike]ij:fj

ul. Zduńska 43
tel. (0-46) 837-34-57

KONKURS Z

TERAZ 109

OD29

ii'Ull31

10-L~Cll'\

pokazują

...

rmn

BRANDTEX

Już

pierwsze mecze nowego sezonu
jak trudna będzie ta liga ...
Gwardia, która miała być bardzo słaba
ograła Radomiaka aż 4:0, na drugim
i trzecim miejscu beniaminkowie z Gomunic i Lidzbarka, a rezerwy Legii wygrały tylko dzięki samobójczej bramce.
Remis Pelikana w meczu ze Zniczem należy uznać w sumie za sukces ... Zawsze
na wyjazdach jest trudno o punkty,
a Pruszków to naprawdę „gorący" teren ...
W 1. kolejce piłkarze strzelili tylko
piętnaście goli, ale rozegrano tylko siedem spotkań (średnia na mecz - 2,14).
1. kolejka 111 ligi:
• WIGRY Suwałki - POLONIA II
Warszawa 1:0 (1:0)
l :O - Sławomir Świstek (22).
• POLONIA Lidzbark Warmiński
, HUTNIK Warszawa 2:0 (1 :O)
I :O - Wojciech Kryński (2), 2:0 - Przemysław Łatacz (18).
• STASIAK BAK-POL Gomunice
- MKS Mława 4:1 (1:0)
I :O - Mirosław Stasiak (21), 2:0 Maciej Wiśniewski (54, wolny), 3:0 Mirosław Stasiak (62), 3: l - Rogalski
(77), 4: l - Marcos da Silva (82).
dok. na str. 31
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Gak na
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień ,
liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
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kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Rozwiązanie krzyżówki z nr 31 brzmi:
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
KTO NIE CHODZI DO SZKOŁ YTEN NA PIASKU PASIE WOŁY
~rody, 22 sierpnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z
Nagrodę wylosował: Piotr Surma z Maurzyc
haslem rozlosujemy nagrodę książkową.

Rozwiązanie utworzą

AOORATORIA,
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ZAIOTlllCA
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KONKU·
RENUA
llARCIAR\KA

RĄBANIA

NARZĘDZIEIŁUŹĄCEOO

DRZEWO ZORŻĄCĄ KORONĄ

UĘŚĆlUPU
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Początkowo sporo chmur, po południu większe przejaśnienia irozpogodzenia
i tylko lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr północno - zachodni,
slaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna 15 - 13 st. C.
Temperatura maksymalna 19 - 21 st. C. Wahania ciśnienia.

•SRODA

Sporo chmur i miejscami będą występówały przelotne opady deszczu,
możliwe burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni, slaby i umiarkowany 3 8 mis., okresami porywy wiatru. Temperatura minimalna 15 - 13 st. C.
Tem~ratura maksymalna 20 - 23 st. C. Wzrost ciśnienia.

•WTOREK

z burzami. Chłodniej. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis.,
podczas burzy okresowe porywy wiatru. Temperatura minimalna 18-15 st. C.
Temperatura maksymalna 22-25 st. C. Od zachodu regionu wzrost ciśnienia.

ciśnienia.
• PONIEDZIAŁEK
Dość pogodnie okresami sporo chmur iwystąpią przelotne opady deszczu

poiywywiatru. Temperatura minimalna 18-16 st. C. Temperatura maksymalna
24 st. C na północy, 26 - 28 st. C w pozostałej części regionu. Spadek

Od rana i do południa pogodnie, po południu od zachodu regionu będzie się
chmurzyć, aż do wystąpienia przelotnych opadów i burz. Wiatr przeważnie
południowy, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis., tylko podczas burzy okresowe

•NIEDZIELA

Pogodnie inadal ciepło. Wiatr południaM:>-wschodniego, slaby iumiar1<owany
3-8 mis. Temperatura minimalna 18-16 st. C. Temperatura maksymalna
30 - 32 st C. Wahania ciśnienia.

•SOBOTA

30 - 32 st. C. Wahania

Pogodnie inadal cieplo. WiatrpołudniaM:>-wschodniego, slaby iumiarkowany
3 - 8 mis. Temperatura minimalna 18 - 16 st. C. Temperatura maksymalna

•PIĄTEK

Pogodnie i ciepło. Wiatr południowo - wschodni, słaby i umiarkowany
2 - 6 mis. Temperatura minimalna 17 - 15 st. C. Temperatura maksymalna
29 - 31 st. C. Spadek ciśnienia.

•CZWARTEK

Wnadchodzących dniach pogoda początkowo kształtować się będzie pod
wpływem pola podwyższonego ciśnienia, pod koniec terminu wpływ niżu
z frontami atmosferycznymi. Początkowo napływać będzie bardzo ciepła
i sucha masa powielrza z południa, po niedzieli chłodniejsza i wilgotna
z zachodu.

•OGÓLNY OPIS POGODY:

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza 16-22.08.2001 r.
upływa

31 sierpnia 2001
1:

nych nie rozpocznie 31 sierpnia
br. powiadamiania ubezpieczonych
o stanie ich kont z powodu niezakończonych procesów ~prawdzania dokumentów ubezpieczeniowych z lat poprzednich i opóźnie
nia w informatyzacji zakładu.
Przypomnijmy, że zgodnie z
ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 8, poz.
64), 31 sierpnia br. ZUS powinien
zacząć informować ubezpieczonych o stanie ich kont na dzień 31
grudnia 2000 r. Proces ten powinien zostać zakończony z końcem
sierpnia przyszłego roku. Niestety,
mimo iż do godziny zero zostało
nieco ponad miesiąc, ZUS może
pochwalić się założeniem kont
ubezpieczonym i księgowaniem
składek lipcowych. Nadal jednak nie
ma na nich zaksięgowanych wszystkich składek zaległych.
ZUS cały czas prowadzi postę
powania wyjaśniające dotyczące
dokumentów składanych przez płat
ników w początkowym okresie reformy emery1alnej. Zawierają one

Zakład Ubezpieczeń Społecz

składkami

Konta z minimalnymi

Te1min

UBEZPIECZENIOWE

Przygotowano na podstawie
materia/ów G11zety Prawnej

kładu mają szansę się spełnić.

nego. To powoduje z kolei narastanie zaległości w przekazywaniu
składek, np . do OFE, które ZUS
' szacuje na ok. 3,5 mld zł. Szacuje
się, że potrzeba będzie przeprowadzić ok. miliona postepowań, które wyjaśnią powstałe wątpliwości.
Tak naprawdę jednak nie wiado1mo, jaka jest prawdziwa wysokość
długu ZUS wobec OFE i ile wynoszą odsetki, jakie powinni otrzymać członkowie OFE za spóźnio
ne przesłanie ich składek z ZUS.
Odsetki zgodnie z ustawą pokryć
powinni odpowiedzialni za powstałe
opóźnienia, a więc np. płatnicy,
ZUS lub sami ubezpieczeni. Żeby
można było je ściągnąć, konieczne
jest wykrycie winnego, a to wymaga często prowadzenia długottwałej procedury wyjaśniającej.
Z wypowiedzi członków zarzą
du ZUS wynika, iż ciągle mają oni
nadzieję, że do końca sierpnia 2002
r. większość ubezpieczonych otrzy1 ma informacje o stanie swojego
, konta. Czy tak będzie rzeczywiście, czas pokaże.
Już wkrótce do umowy ZUS z
firmą Prokom, odpowiedzialną za
komputeryzację Zakładu, wprowadzony zostanie aneks, w którym
mają zostać ustalone nowe, bardziej
realne terminy realizacji poszczególnych modułów Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS.
Wtedy najprawdopodobniej okaże
się, czy nadzieje kierownictwa za-

jących prawidłowe przypisanie
składki do konkretnego ubezpieczo-

'I dużo błędów, często uniemożliwia

!
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kobietami interesować - wyznał
Andrzej Łapicki. One to od razu wycrnwają. Jeśli ktoś nie zwraca uwagi na
kobiety, będzie partnerkę traktowa/ jak

dę

amantem ...
Żeby być amantem, trzeba się napraw-

Być

Andrzej Łapicki, jeden z najlep·
szych polskich aktorów, dla wie·
lu także symbol a{Tlanta w naszym
kinie zgodził się na obszerny wywiad-rzekę, który zaowocował
książką pt. „Po pierwsze, Zacho·
wać dystans"
Wywiad przeprowadzili dziennikarze:
Katarzyna Bielas i Jacek Szczerba. Trzeba przyznać , iż udało im się
nakłonić aktora do szczerych, niekiedy
nawet bardzo osobistych wyznań. A to
o żonie, a to o kolegach po fachu, a to o
kulisach kręcenia pierwszych scen łóż
kowych w polskim filmie. Wyszła z tego
rzecz naprawdę interesująca.

porcie, p1zy mężu. By/a i jest kapi1a11e111
portu. Przypływam do tego portu czasami
z poobijanymi bokami, po sztormach, ale
zawsze ten port jest. I to jest wspaniale.
Najważniejsze w życiu jest to, żeby w każ
dej chwili mieć przy sobie wielkiego przyjaciela. Żona jest najważniejszą osobą w
moim życiu. Zawsze by/a bardzo lubiana
w środowisku, jak mówi/em, poznaliśmy
sięprzy kieliszku. Wniosła mi w wianie syna,
którego adoptowałem, jego ojciec umarł
zaraz po Powstaniu. Grzegorz nosi moje
nazwisko, jest profesorem fizyki na uniwersytecie. Mieszka w Ame1yce, ma żonę
Amerykankę. Mam wnuka Ame1ykanina
- Jeremiego. Widujemy się z synem raz na
• IO lat. On czasami dzwoni, opowiada, co
się dzieje. Mam córkę Zuzię, to jest bardzo
Żona, czyli kapitan portu ważna dla mnie osoba. Ukochaną wnupzAmant Łapicki przez całe życie ma jed- kę Weronikę i psa Pucię. Jak widać, zaną i tę samą żonę_ Zofię. Żona żyła tylko wsze bylem wyłącznie w otoczeniu kobiet.
moim życiem, nie pracowała. Przed wojną W ogóle wolę dziewczynki niż chłopców,
dok 1za su: 5
to śię nazywa/o, nawet pisało się w pasz- pod każdym względem.

krzesło. Są tacy aktorzy, niezwykle przystojni, gdzie nfi tam do nich, którzy grają
role amantów i są absolutnie niewiarygodni. Poza tym na scenie czy przed kamerą
trzeba zwracać się do jednej osoby, nie próbo\\'aĆ oczarowywać ca/ego świata, 500
osób na widowni. Gdy się gra do jednej
kobiety, wtedy każda to bierze do siebie.
Amanci- zdaniem Łapickiego - są znienawidzeni przez mężczyzn. Za to kobiety
na ogół lubią ten gatunek aktorów.
Aktor wielokrotnie spotykał się z dowodami uwielbienia. Często dostawał listy, wśród
których zdarzały się zdecydowanie erotyczne. Najczęściej ich autorkami były samotne kobiety. Jedna z nich napisała: Widziałam pana nagiego na kupce śniegu.

PRZEStUCHANIE AMANTA

Szczery wywiad - rzeka z Andrzejem Łapickim

„Kalle i aniołowie" - film fabularnp prod. norweskiej, reż. Ole Bjorn Salvesen, wyk. Tom Bech Lezesser
Petter, Width Kristiansen. Emisja: piątek, 17 sierpnia, TVP 2, godz. 9.OO.

19 sierpnia, niedziela,
godz. 11.30; POLSAT;
TERAZ TY
Trzydziestoletnia Billie
po rozwodzie ze swym
nudnym mężem
zamieszkuje w hotelu.
Przypadkowo
poznaje tam
dwudziestodwuletniego
kelnera Adama.
Wkrótce zaczynają
się spotykać i wtedy
okazuje się, że 11 lat
różnicy wieku to
prawdziwa przepaść,
ale czego się
nie robi
dla miłości.

Kalifornię„.

Ciepła,

NA ANTYPODACH
romantyczna
opowieść o młodej
kobiecie, która nagle
staje przed trudnym
życiowym wyzwaniem.
Gdy opuszcza rodzinną

MIŁOŚĆ

19 sierpnia,
niedziela,
godz. 20.05; TVP1;

swoją naturalną matkę.

Susan do adopcji.
Susan
postanawia odnależć
Obrosła już

oddała swoją córeczkę

18 sierpnia, sobota,
godz. 20.00; TVN;
NIKT NAS
NIE ROZDZIELI
Edia przed wielu laty

17 sierpnia, piątek
godz. 20.10; TVP1;
KOCHAJ ALBO RZUĆ
Trzecia część komediowej opowieści
o rodzinach Pawlaków
i Kargulów. Seniorowie
oraz ich wnuczka Ania
otrzymują od Johna
Pawlaka zaproszenie
do Chicago.
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doskonały

17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Jeden z dziesięciu
·teleturniej
1925 Złotopolscy
- lelero.Yeła
19.55 Dziedzictwo
Steenfortów
-serial prod. franc.
21.40 Żyj bezpiecznie
21.55 Dwójkomanla
22.00 Panorama
22.20 Sport-telegram
22.27 Pogoda
22.35 997 -magazyn
kryminalny
23.10 ZArchiwumX
-serial prod. USA
Gwiazdą turnieju szachowego jest 12-latek. Podczas
rozgrywek nieznany sprawca dokonuje zamachu na małego geniusza. SŻczęśliwym
zbiegiem okoliczności chłop
cu udaje się uniknąć śmier
ci. Zamaskowani zabójcy
przygotowują zamach na
ukrywającego się Palacza.
Okazuje się, że jednym t
napastników jest Krycek.
0.45 Polaków portret
własny: prostytucja
1.10 Film dokumentalny
1.55 Zakończenie

23.10 Sportowy flesz
23.15 Ciara zza siódmej
!jóry- film dokumentalny
23.50 Smlerć komiwojażera
- film fab. prod. USA
2.00 Zakończenie

Wiadomości

22.40 Monitor

Wnuczka Kargula i Pawlaka Ania nie dostala się na
studia. Jest więc nadzieja,
że pozostanie na wsi. Teraz
tylko należy znależć dla niej
odpowiedniego kandydata na
męża. Na horyzoncie pojawia się Zenek Adamiec technik mechanizacji rolnictwa. Dziadkowie zaczynają
.sprawdzanie" potencjalnego dziedzica ich ziemi.
21.50 Program
publicystyczny

kila~

Wgj~Hańcza,

młodo i pociągająco.
19.00 Wieczorynka:
Mały Pingwin
Pik.Pok
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.D1 Pogoda
20.10 Nie ma mocnych
-komedia prod. polskiej;
reż. Sylwestr Chęciński,
wyk.: W-adaw Kowalski,

16 sierpnia 2001 r.

tale międzyprzestrzenne. Z
Augura Liam opraplan odesłania
stworów z
ko-

przestrzeń

16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
-telenowela TVP
17.D5 Program
publicystyczny

11.15 Tajna misja
12.00 Ich pięcioro
- serial prod. USA
12.40 Ocean Tajemnic
-serial prod. angielskiej
13.10 Co nam w duszy gra:
Lato - lato wszędzie
14.10 Miami Sands
- serial prod. USA
14.55 Życie Kamila Kuranta
-serial prod. polskiej

smiczną.

powrotem w

,energożernych"

cowuje

pomocą

Pani Bogacka, która bezskutecznie próbuje zainteresować męża swoją kobiecością, wpada na nowy
pomysł. Postanawia zrobić
sobie lifting, by wyglądać

-serial TVP

Klub lekko filmowy
Lokatorzy

GośćJedynki

·komedia prod. USA,
reż. Robert Kaylor,
wyk. Chad Lowe,
Gaił O'Grady
14.30 Raport z demokracji
15.00 Wiadomości
15.10 Klan -telenowela
16.00 Piękno, pamięć,
pietyzm
16.25 Moda na sukces
-serial prod. USA
Teleexpress
17.00
1720
17AO
1825

informacy)'ly
12.20 Sopot 2001
·Gwiazdy
12.35 Róg Wojskiego
13.00 Kino letnie:
Nikt nie jest

-rolniczy program

na koncert. Maxine jest o
niego zazdrosna.
11.15 Dekolt
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

Czwartek
l!MPD
7.00 Plebania
-serial TVP
725 Pippi Langstrumpf
-serial prod. szwedzkiej
7.55 Wkoło natury
- teleturniej dla dzieci
8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Pippi Langstrumpf
-serial prod. szwedzkiej
9.10 Alecyrk
-progam dla dzieci
9.45 Frasler
-serial prod. USA
Frasier nadal spotyka się
z Sam. Jest zakochany do
szaleństwa. Nie dostrzega,
że kobieta go wykorzystuje. Rodzina usiłuje delikatnie zwrócić mu uwagę. Ale
Frasier nie chce nikogo
słuchać. Uświadamia sobie
jednak. dlaczego jest z
Sam. Przede wszystkim
imponują mu jej sławni przyjaciele.
10.10 Rower Błażeja
10.45 Bob Morrison
·serial prod. USA
Jake wpada w oko najlepszej przyjaciółce Maxine,
Kelly. By zniechęcić koleżankę, dziewczyna mówi, że
pomornik jej ojca jest gejem.
Kelly jednak nie zraża się
tym i umawia z Jake'em

TVP8
720 Studio urody
7.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica sezamkowa
9.00 Małżeństwo
z rozsądku
-komedia prod. polskiej,
reż. Stanisław Bareja.
wyk. Elżbieta Czyżewska,
Dilliel Oltrychski,
Hria Bieid<a

Ziemia
·ostatnie starcie
-serial prod. USA
Przez jeden z mlędzyprze
strzennych portali Telonów
dostają się na Ziemię stworzenia, które pochłaniają
energię, co zagraża istnieniu całej planety. Zo'or zaprzecza przypuszczeniom,
że zaniki energii są sprawką Telonów, jednak Liam
Klncaid zauważa, że zdarzaone tylko w miastach,
w których znajdują się porją się

~
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„ Nie ma mocnych " - film fabularny prod. polskiej. Reż. Sylwester
wyk. Wacław Kowalski, Anna Dymna, Władysław Hańcza

Chęciński,

TV

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

Zakończenie

7.00 Rycerze królestwa owadów 7.30 Maggie i przyjaciele 8.00 Telewizyjny numer
warszawski 8.20 5 minut o.„
8.30 Za wszelką cenę 9.30
Fraglesl 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.{5 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
jutro

rosłych

7.00 Rycerze krółestwa owadów 7.30 Maggie i przyjaciele 8.00 Letnie wspomnienia 8.30 Za wszelką cenę
9.30 Fraglesi 1O.OO Spólka
rodzinna - serial fabularny
10.30 Bywaj zdrów 10.45 Telekurier 11.15 Kino w połu
dnie 12.00 Szczęśliwej podróży 12.25 Od pucybuta do„.
12.50 Zwierzęta z bliska
13.35 Famlliada 14.00 Tajemnicza kobieta 15.40 TelewizyjRe podróże 15.35
Ssaki, ptaki i inne zwierzaki
15.55 Szwecja - nordycki
skarb 16.30 Lessie - serial
fabularny 17.15 Filmowa
encyklopedia Łodzi 17.30 Reporterzy 3 przed-stawiają
18.00 ŁWD 18.20 Muzyczne mieszadlo 19.00 Culture Club 19.50 Od pucybuta do„. - magazyn publicystyczno-edukacyjny 20.15
ZUS radzi - program informacyjny 20.30 Telekurier
21.00 Zupełnie niewiarygodne 21.30 ŁWD 22.00 To jest
temat - cykl report<$ 22.15
Rozmowa dnia 22.30 Punkt.
set, mecz 22.50 Kino mocne - życiodajny oddech film fabularny tylko dla do0.15 Program na

Łódź

i inni. Emisja: czv.·artek, 16 sierpnia, TVP 1, godz. 20.1 O.

don: Rekiny z Port Jackson 9.55 Pola bitew 10.50
Wyczarowane z drewna
11.15 Święto smakoszy
11.45 Polowanie na tygrysa sumatrzańskiego 12.40
Zaginione skarby starożyt
ności 13.30 Super konstrukcje: Góra Cheyenne 14.25
Graceland Elvisa Presleya
15.15 Mity ludzkości: Arka
przymierza 16.1 O Święto
smakoszy - droga 66 16.35
Łodzie marzeń 17 .05 Węd
karskie przygody Rexa Hunta 17.30 Podróżnicy w czasie 18.00 Niewola na morzu 19.00 Dziki ocean: Karaiby 19.30 Przygody na błę
kitnej rafie 20.00 Turbo
20.30 Shark Gordon: Wizyta u pielęgniarki 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
wojny 3.00 Zaprogramu
Narzędzia

kończenie

.........Ił<_.
/J!l1!JSł'l!AT

„,„.,,.„

8.30 Golf: Turniej z cyklu
US PGA Tour 9.30 Żeglar
stwo 11.30 Magazyn sportów motorowych 12.30
Wyścigi ciężarówek 13.00
Piłka nożna 14.00 Tenis
15.30 Piłka nożna 17 .OO
Siatkówka plażowa 17 .30
Sporty ekstremalne 18.00
Piłka nożna 19.00 Tenis
22.00 Piłka nożna 23.00
Wiadomości 23.15 Boks 0.15
Tenis 1.15 Wiadomości 3.00
Zakończenie programu

15

(i.l ~l!.$~f
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Power Rangers
-serial da mlodzieży
725 Polityczne graffiti
7.45 MacGyver
-serial prod. USA
8.30 Jezioro marzeń
-film prod. USA
920 13 posterunek
-polski serial komediowy
9.55 Przyjaciele
-film prod. USA
1020 Czułość I kłamstwa
-polski serial obycza'pwy
10.50 Dziki księżyc
-serial obyczajowy
11.40 Cud miłości
12.35 Po prostu miłość
-film prod. brazylijskiej
13.35 Idź na całość

r!l~l.

I@
7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz
-serial animowany
8.30 Casper I przyjaciele
-serial animowany
9.00 Cudowne lata
- serial obyczajowy
9.30 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
10.30 Humory
Waldemara
Ogińskiego

11.15 Ullcazakochanych
-telenowela
12.05 Remington Steele
-serial sensacyjny
13.00 Telesklep
14.00 Rybn serca
-serial obyczajowy

Magazyn

14.30 Rodzina zastępcza
- serial obyczajowy
15.00 Pokemon
-serial animowany
15.30 lnfonnacje
15.55 MacGyver
-film prod. USA
16.45 Jezioro marzeń
-film prod. USA
17.35 Cud miłości
-telenowe'ta
18.30 lnfonnacje
+Publicystyka
18.50 Hoop Sport
19.00 Dziki księżyc
- telenowela
19.55 Amazonki
20.00 Czułość i kłamstwa
·polski serial obyczajowy
20.30 Graczykowie
-polski serial komediowy

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.55

21.00 Wielkie wakacje
- film prod. francuskiej
Komedia z de Funesem w
roli f!erwowego dyrektora
gimnazjum i ojca identycznych bliźniaków: Lizusa i

Dla

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna

i ducha

1 WiEŚCi

ciała

SERCE''

GRANAT • KAMIEŃ

,,RADUJĄCY

pięknej barwy mogąjednak osią
gnąć wysoką cenę. Wyjątkowo pi~k

nie

nie jest zakochana w Dylanie. Donna radzi jej, by zastanowiła się dobrze zanim
zdecyduje się na ślub z
Mattem. Camille dowiaduje
się, że David wrócił do Donny i bardzo ciężko to przeżywa. Donna proponuje jej,
że wykupi jej udziały w but/-·'
ku, rozumie bowiem, że Camille może nie chcieć z nią
pracować. 22.45 TVN Fak- '
ty 22.55 Renegat - serial '
przygodowy 23.40 Kariera od
zera - serial prod. 0.10 De-.
tektyw Hunter - serial sens.
0.55 Sprawa dla Jacka serial prod. USA 1.40 Znowu razem 2.1 O Katie Joplin
2.40 Big Brother Nocą

(PAI)

ny, wielki pirop ze skarbca cesarza
Rudolfa II oceniany był na 45 tys.
talarów (ok. 30 tys. dolarów).
O tajemnej sile granatów krążą legendy. Uważano, że rozwesela serce,
dodaje sił i energii, kobietom brzemiennym ułatwia poród. Granat noszony w pierścionku zapewniał wła
ścicielowi wierność przyjaciół, ochraniał przed zdradą i usuwał niebezpieczeństwa. Granat to kamień zakochanych. Podarować pierścionek z
granatem - to upewnić kogoś o swojej miłości , przyjaźni i wdzięczności.
Na Wschodzie uważano, że gfanaty mają właściwości lecznicze -··
zalecano noszenie ich przy wysokiej
temperaturze, zapaleniu gardła, bólach głowy, tamowały również krwotoki .
Granat przynosi szczęście tym,
którzy urodzili się pod znakiem Barana i Skorpiona, natomiast nie jest
zalecany Rakom i Bykom.

jowy 14.10 Filuputki - serial
animowany dla dzieci 14.35
Farma pełna strachów serial animowany 15.05
Krok za krokiem - serial komediowy 15.30 Milionerzy
16.15 Virginia - telenowela
17.10 Wybacz mi 18.15
Rozmowy w toku 19.00
TVN Fakty 19.20 Sport i
pogoda 19.30 Wizjer TVN
20.00 Niezapomniana miłość - film obyczajowy prod.
USA 21.50 Beverly Hills serial obyczajowy prod.
USA. Matt próbuje przekonać Kelly, by przeprowadziła się z nim do Seattle. Kelly
ma jednak coraz większe
co do tego, czy

Świat według Kiepskich serial komediowy 20.30 Amazonki - reality show 21.30
Stan wyjątkowy - serial sensacyjny prod. USA, reż.
Greg Beeman, David Carso 22.30 Gorączka w mie~
ście - serial sensacyjny prod.
USA 23.30 Amazonki - feality show 0.15 Kłopoty z
facetami - komedia romantyczna prod. USA, reż. Bob
Rafelson 2.10 Spotkajmy ''
się - program rozrywkowy
3.1 O Muzyczne listy - ma- "
gazyn muzyczny 3.40 Strefa P - program muzyczny
4.45 Zakończenie proqramu

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo
do szczęścia - telenowela
meksykańska 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miłości
- telenowela meksykańska
7.50 Hutch Miodowe serca
- serial animowany dla dzieci 8.15 Filiputki - serial animowany dla dzieci 8.40
Farma pełna str.achów serial dla dzieci 9.05 Świat
Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 9.30 Dzika
przyroda - serial dokumentalny 10.25 Telesklep 11.25
Rozmowy w toku 12.05
Miasteczko - serial obycza-

cyjny 12.40 Przybysze serial fantastyczny 13 .40
Czwórka na topie 14.1 O Muzyczny VIP 14.45 Muzyczne listy 15.45 Eek!stravaganza - serial animowany
16.15 Błotniak - serial animowany dla dzieci 16.45 Ja
się zastrzelę - serial komediowy 17.15 Amazonki - reality show 17 .45 Dziennik
18.00 Europejski Ring - program publicystyczny 18.15
Różowa Pantera - serial
animowany 18.30 Sabrina
nastoletnia czarownica - serial
komediowy 19.00 Na połu
dnie - serial sensacvinv 20.00

a

6.25 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 7.OO
Czwórka na topie 7.30
Muzyczne listy - magazyn
mu-zyczny 8.20 Gęsia skórka - serial animowany dla
dzieci 8.45 Super Mario
Brothers 2 - serial animowany dla dzieci 9.15 Bobby
kontra wapniaki - serial animowany dla dzieci 9.45
Amazonki - reality show
10.45 Gorączka w mieście
- serial sensacyjny 11.45
Na południe - serial sensa-

wątpliwości

buntownika. Próby narzuNazwa granat pochodzi od drzewa
cenia im programu wakacji owocu granatowego, przypominają
natrafiają na zdecydowany
cego kamień kolorem i kształtem.
opór.
Według ogólnie przyjętej klasyfikacji
21.30 Losowanie
do granatów należą następujące kaLOTTO
mienie: pirop, almadyn, grosulat, ra22.45 lnforamcje
dolit, andradyt i spesartyn. Pirop to
i biznes lnfonnacje
wspaniały czeski granat o pięknej bar23.D5 Prognoza pogody
wie rubinowoczerwonej. Jego nazwa
23.10 Polityczne grafiiti
pochodzi od greckiego piropos - po23.30 AllyMcBeaJ
dobny do ognia. Grosular to granat o
- film prod. USA
barwie ziwlonkawej, nazwa pochodzi
025 L627-film
od botanicznej nazwy agrestu (ribes
prod. francuskiej
grossularia). Almadyn - kamień pur2.55 Muzyka na bis
purowo-czerwony z liliowym odcie5.00 Pożegnanie
niem, bardzo piękne jego odmiany
występują w Indiach i na Cejlonie.
Almadyn nazwę swoją zawdzięcza
miejscowości Alamanda w Azjii
Mniejszej, gdzie niegdyś szlifowano te
kamienie.
W Polsce granaty występują na
Dolnym Śląsku, w okolicach Jeleniej
. Góry, Świdnicy i Kłodzka. W porównaniu z innymi kamieniami szlachetnymi ceny granatów są stosunkowo
niskie. Wielkie przezroczyste kamie-

kinol

nie orooramu

8.00 Film krótkometrażowy:
Róża 8.1 O Dama z portretu
- film biograficzny, reż. Aleksander Korda, obsada:
Charles Lougton 9.35 Kobiela pod presją - film obyczajowy 12.00 Wariatka film obyczajowy, reż. Martin Ritt, Barbara Streisand
13.55 Dokument: Maszyny
do pisania, karabin i kamera 14.55 Milczący partner thriller prod. kanadyjskiej
16.40 Życie rodzinne - film
obyczajowy, reż. Ken Loach, obsada: Sandy Ratcliff, Bill Dean, Grace Cave,
Hillary Martin 18.25 Zatopić pancernik Bismarck film wojenny 20.00 Dzieci
rewolucji - komedia prod.
australijskiej 21.40 Opętanie
- dramat prod. francuskiej
23.40 Letnia pokusa - film
erotyczny 1.15 Zakończe

ał•

k©

21.50 Gumltycy
Dzielna mysz
-serial animowany
-program satyryczny
22.00 Wydarzenia,
Casper i przyjaciele
-serial animowany
Sport, Pogoda
Remington Steele
22.30 Straż
przybrzeżna:
-serial animowany
Koń trojański
Kobiety mojego życia
- serial sensacyjny
- serial obyczajowy
23.45 Widzialne
Cudowne lata
I nlewldzlalne
-serial obyczajowy
- magazyn zjawisk
Allo, allo
-serial komediowy
~
0.15 Resurrectlon
Ulica zakochanych
-telenowela
Boulevard
Dotyk anioła
- serial obyczajowy
1.QO Humory
-serial obyczajowy
Waldemara
Resurrectlon
Ogińskiego
Boulevard
1.50 Zakończenie
-serial obyczajowy

7.00 Dozwolone od lat 40 8.00 6.00 Teledyski 7.15 OdjazKlan 8.30 Wiadomości 8.40 dowe kreskówki - seriale aniPrzygody Bolka i Lolka 8.50 mowane dla dzieci 8.30 RoWszystko gra 9.05 Mape- dzina Potwomickich 9.20 Ukciątka 9.30 Sukces 10.00 Pro- ryta kamera 9.40 Teleshopgram publicystyczny 11.00 ping 10.15 Trzy razy Zofia
Spotkanie z Balladą 12.00 ·11.00 Moje drugie ja - seWiadomości 12.10 Kraina w rial dla młodzieży 11.25 Perkratkę 12.30 Reportaż 13.10 ta. telenowela 12.30 TeleKlan 13.40 Program publicyshopping 13.30 Szczury nastyczny 14.30 Szept prowinbrzeża - serial policyjny 14.20
cjonalny 15.00 Wiadomości
Gra w przeboje - teleturniej
15.1 O Jestem 16.00 Pano14.50 Trzy razy Zofia - terama 16.1 O Wszystko gra
lenowela 15.40 Odjazdowe
16.30 Noddy 17 .OO Teleexkreskówki 17.OO Rodzina Popres 17.15 Nagroda Literacka 17.20 Gość Jedynki 17.30 twornickich 17 .50 Ukryta
Magazyn żeglarski 17.55 Roz- kamera 18.15 Moje drugie
mowy na nowy wiek 18.20 ja - serial dla młodzieży 18.40
Telezakupy 18.35 Klan 19.00 W akcji - magazyn sensaDziennik telewizyjny 19.15 cji 19.05 Szczury nabrzeża Dobranocka 19.30 Wiado- serial policyjny 20.00
Ogromne zmiany w ostatmości 20.00 Polonica 21.35
niej chwili 21.55 Pajęczyna poZobaczyć piosenkę i „. 22.30
Panorama 22.50 Sport 23.00 dejrzeń - thriller 23.30 McPierwszy krzyk 23.45 Ogród Call 0.20 Ogromner zmiany
sztuk 0.30 Monitor wiadomo- 2.05 Pajęczyna podejrzeń
3.30 Teleshopping
ści 1.00 Powtórii

Niezwykłe postaci:

Anioł

1825
19.00
19.30
1957
20.()3
20.05

Wiadomości

-serial prod. USA
Lokatorzy- serial TVP
W18CZOrynka

16.45 Tęczowymost
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Zdarzyło si' jutro

Anthony odwozi Macy do
domu I kładzie ją do łóżka.
Kiedy próbuje ją pocalować, niespodziewanie wchodzi Thome. Eryk przestaje
ufać Sheili. Zastanawia się,
czy jego rodzina nie miała
racji. Oświadcza żonie, że
stracił do niej zaufanie.

16.00
16.10
17.0S
17.30
18.20
18.30
18.50
18.5$
1925
20.0S
21.00

Polska bez fikcji
Siedlisko- seńal TVP

Złotopolscy

Pielgrzym Polski
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomanla
Jeden z dziesl,clu

Złotopolscy

Panorama

zastraszające postępy.

obrad Sejmu
'
14.5,0 Życie Kamila Kuranta
Kamil rzucii się w wir pracy.
Pisze swą pierwszą powieść.
Nie przychodzi mu to łatwo
ze względu na trudne warunki lokalowe. Mieszka we
wspólnym pokoju z kilkoma
lokatorami. Są wśród nich
poeta , student medycyny i
jego siostra. Miody pisarz
załamuje się. Brak jakichkolwiek perspektyw na poprawę
losu sprawia, że zaczyna
cor.az częściej zaglądać do
kieliszka. Na domiar złego
.zaleczona niegdyś gruźlica
czyni w organizmie Kamila

jest wybitna
psychobiolog, doktor Jeannie Ferrari (Kelly McGillis ),

Bohaterką

Jason Gedń<:k,
Lany Ha!,1Tlan

·film fab. prod. USA,
ret Tom McLaughlin,
wyk. Kelly McGiitis,

Bliźniak

22.35 Trzeci

dza ją do samochodu i zabiera do domu. Nazajutrz
po małżeńskim konflikcie
nie ma fladu. Kalinowscy
w błogim nastroju spoży
wają śniadanie. ldyłlę przerywa krzyk pobitej przez
męża Kotulowej.
21.55 Dwójkomanla
22.00 Panorama
22.20 Sport -telegram
'/211 Pogoda

czony zazdrością żony, wsa-

ka

W drodze powrotnej spotymęża i zaczyna mu robić
wymówki. Krzysztof, zasko-

czyną poważną rozmowę.

7.30 Złotopolscy
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica Sezamkowa
9.00 Transmisja

przywozi
korespondencji Marianna znajduje list
Basi do Krzysztofa . Zdenerwowana jedzie rowerem
do profesora Wanata. Zastaje Il niego doktorantkę
Krzysztofa. Odbywa z dziew-

Listonosz

pocztę . Wśród

72!J Studio urody

Pacała

Sport
Pogoda
Opowieści
Okruchy życia:
o smakach: Jabłko
Santa Fe
Królowe gór
- film fab. prod. USA,
Telezakupy
ret. Andrew Shea,
I
Wiadomości
wyk. Gary Cole,
Agrobiznes
L<ita Da>.idcMdl
Alfabet polskich rzek Policjant z Santa. Fe próSopot 2001 ·Gwiazdy buje wróclć do normalnego
Kino letnie:
życia po długiej nieobecSen nocy letniej
ności w domu. Małżeństwa
-film fab. prod. angielskiej, nie da się już jednak uraloret. Adrian Noble,
wać. żona związała się z
wyk. Alex Jennings,
innym mężczyzną. Wkrótce i on znajduje nową miLhlsaylm:al
łość, dzlękl uroczej kilkunaWiadomości
stoletniej córce, która wyKlan-telenowela
nagrodza ojcu wszystkie
Bezpieczna Jedynka
cierpienia. Opowiedzianą z
Moda na sukces
humorem historię ogląda
-serial prod. USA

n,g

15.00
15.10
16.00
1625

1125
11.40
12.00
12.10
12.20
12.40
13.00

11.15

10.40

prod.USA
Muppet Show,
czyli rewia gwiazd
-serial prod. USA
Wszysr:'f kochają
Raymonda- serial
prod.USA

9.45 Frasier - serial

9.15

arlrn. prod. USA

8.30 Wiadomości
8.42 Pogoda
8.45 Bojarz- serial

dla najmłodszych

-teleturniej

7.00 Plebania- serial TVP
7.30 Program na jutro
8.00 Król zwierząt

125

programu

przegląd piłkarski
Zakończenie

1.00 Europejski

·serial prod. USA

statków

Bada zależność mię
dzy genami a zachowaniem.
Na przykładzie wybranych
bliźniaków zamierza udowodnić , że istnieje gen
zbrodni. Jeżeli dojdzie do
jego wykrycia, można zapobiec wielu grożnym przestępstwom . Jeannłe angażuje do badań studenta
prawa, Steve'a Logana (Jason Gedrick), który ma brata bliźniaka, choć do tej
pory o tym nie wiedział.
Okazuje się, że jest on zupełnie inny, niż uczciwy i
spokojny Steve.
0.10 Wraki

ścią.

zajmująca się przestępczo

0.55
1.35

Dzień zwyc~stwa
Zakończenie

o zwiedzaniu PaTurystki zostają przewiezione autokarem do wieikiego hotelu, połączonego
z biurowcem i salami wystawowymi, w których różne firmy prezentują nowoczesny sprzęt biurowy. W
tym świecie funkcjonalnej
architektury i gadżetów blądzl pan Hulot poszukujący
szefa obsługi, Giffarda, który pojawia się i znika w nie
kończących się korytarzach,
windach i biurach budynku.

myśl

ryża.

na

promieniejąca szczęściem

Sportowy flesz
Gorąco polecam:
Playtlme- film fab.
prod. francuskiej,
ret.Jacques Tati,
~ barbara Dennek,
Jacques Tati
Na paryskie lotnisko przybywa grupa amerykańskich
turystek, które w ciągu paru
dni mają poznać uroki stoJlcy Francji. Jest wśród nich
młoda i ładna dziewczyna,

22.55
23.00

Wiadomości

bardzo dobrze, duża też
w tym zasługa przekonywających odtwórc;ów głównych
ról.
21.50 Kronika luymlnalna
22.25 Mon Itor

się

14

8.30 Kolarstwo 9.30 Trial
10.00 Piłka nożna 11.30
Kolarstwo górskie 12.00 Jeź
dziectwo 13.00 Boks 14.30
Piłka nożna 16.00 Sumo
17.00 Kolarstwo 18.00 Sumo 19.00 Skoki do wody
19.30 Magazyn sportów motorowych 20.30 Żeglarstwo
21 .00 Piłka nożna 23.00 Wiadomości 23.15 Boks 0.15
Kolarstwo 1.15 Wiadomości
1.30 Zakończenie programu

//!/1/!/$PUI
.....,..... .....,..

.„„....,..

9.00 Turbo 9.25 Shark Gordon: Rekin Kolczasty 9.55
Bizancjum: Przedmiot pożą
dania 10.50 Łodzie marzeń
11 .15 Zielona wioska 11 .45
Łowcy 12.40 Wyścig na biegun południowy 13.30 Zaklę
cie północy : Alaska 14.25
Wielka rzecz: Woda 15.15
Katastrofy budowlane: Pod
naciskiem 16.1 O Zielona wioska 16.35 Na ratunek ogrodom: Drzewa 17.05 Wędkar
skie przygody Rexa Hunta
17.30 Podróżnicy w czasie:
Na tropach Bounty 18.00 Zaginione skarby starożytno
ści: Indie 19.00 Mucha .domowa 20.00 Turbo 20.30
Shark Gordon: Atak rekina
21 .00 Superkonstrukcje: Lot-nisko na morzu 22.00 Budynki, mosty i tunele : Drapacz
chmur 23.00 Tajemnice historii: Całun turyński O.OO
Nocne loty: Obrońcy 1.00
Wyprawy w czasie 2.00 Pociągi poza kontrolą 3.00 Zakończenie programu

=!:I
7.00 Zuzia i jej przyjaciele
7.30 Genialne zwierzaki 7.45
Kocie przygody 8.00 Telewizyjny numer warszawski
8.05 Telewizyjny kurier mazowiecki 8.20 5 minut o...
8.30 Za wszelką cenę 9.30
Fraglesi 1O.OO Spółka rodzinna 10.30 Bliżej prawa
10.45 Telekurier 11.15 Viper - serial fabularny 14.00
Telenowyny 12.15 Uśmiech
nij się - kabareton 13.00 Poślubieni przygodzie - serial
dokumentalny 13.30 Kowalski i Szmidt 14.00 Tajemnicza kobieta - serial fabularny 15.30 Wiadomości kuriera 15.35 Rozmowa dnia
15.50 Dzieje Warszawy 16.00
Przygody Robin Hooda serial przygodowy 16.25 5
minut o ... 16.30 Magiczny
sklep zoolgiczny 16.50 Za
głosem serca - serial kanadyjski 17.15 Gość WOT
17.25 Komunikaty i ogłosze
nia 17.30 Telewizyjny kurier
warszawski 18.20 Z archiwum WOT 19.00 Między
wierszami 20.40 Telekurier
21.10 Daj, daj, daj 21.30 Kurier 21.45 Rozmowa dnia
22.00 To jest temat 22.15
Bliżej prawa 22.30 Telenowyny 22.45 Country nocą
23.15 Zdrada ojca - film fab.
O.45 Zakończenie programu

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

serial kukiełkowy prod. kanadyjskiej dla dzieci 7.30
Genialne zwierzaki - serial
animowany dla dzieci a.oo
Na fali 8.30 Za wszelką cenę
9.30 Fraglesl 1o.oo Spółka
rodzinna 10.30 Bliżej prawa
10.45 Telekurler 11.15 Viper - serial fabularny 12.00
Telenowyny 12.15 Uśmiech
nij się - kabareton 13.00
Poślubieni przygodzie 13.30
Kowalski i Szmidt 14.00 Tajemnicza kobieta 15.35 W
poszukiwaniu zaginionych
skarbów - serial dokumentalny 16.00 Niespotykane
kraksy I upadki w sporcie
16.30 Magiczny sklep zoologiczny 16.50 Za głosem
serca 17.15 Impresje 17.30
Letnie wspomnienia 18.00
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.25 Podaj cegłę 19.00
Kino wieczorne - Między
wierszami 20.40 Telekurler
21.1 O Daj, daj, daj li - serial fabularny 21.30 Łódz
kie wiadomości dnia 22.00
To jest temat 22.15 Rozmowa dnia 22.30 Bliżej prawa 22.45 Telenowyny 23.00
Country nocą 23.30 Kino
mocne: Zdrada ojca - film
fabularny 0.55 Program na
jutro

TV

Łódź
7.OO Zuzia i jej przyjaciele -

wyk. Kelly McGillis (na zdjęciu z lewej), Jason Gedrick, Larry Hagman
i inni. Emisja: środa, 22 sierpnia, TVP 2, godz. 22.35.

„ Trzeci bliźniak" -film fabularny prod. USA - reż. Tom McLoughlin,

22 sierpnia 2001 r.

-serial komeólowi

-serial obycza)';!Ny

I kłamstwa

Czułość

-film prod. USA

z

Aniołek
piekła rodem

-serial obyczajowy

mojego życia

,,

-telenowela

~

20.00

19.00

-talk show
Mama IMa1emy
Ulica
zakochanych
-telenowela
Dotyk anioła:
Ogrom miłosierdzia
-serial obyczajowy

18.30 MKwadrat

- serial obyczajowy

18.00 Cudowne lata

-serial obyczajowy

17.00 Rybnserca

-serial animclłlany
15.30 Casper Iprzyjaciele
-serial animowany
16.00 Remington Steele
-seńal sensacyjny

15.00 Dzielna mysz

- serial obyczajowy

19.55 Amazonki
20.00 Czułość I kłamstwa

-telenowela argentyńska

18.30 Informacje
+publlr:'jstyka
18.50 Hoop Sport
Magazyn
19.00 Dziki księżyc

17.35

16.45

15.30
15.55

15.05

-serial obyczajowy
Pokemon
-serial animowany
Informacje
MacGyver
- film prod. USA
Jezioro marzeń
-serial obyczajowy
Cud miłości

zastępcza

13.35 Disco Relax
14.35 Rodzina

Pożegnanie

z widzami

Straż przybrzeżna

k0

1.50

1.00

Ogińskiego
Zakończenie

lotnicze:
Happy Brithday
- serial sensacyjny
Humory Waldemara

-serial sensacyjny
prod. niemieckiej
MKwadrat

23.15
23.45 Czarno-biały
0.15 Pogotowie

22.30

Sport,
Pogoda

22.00 Wydarzenia,

21.50 Gumitycy

lotnicze
-serial sensacyjny

20.55 Pogotowie

2.10
5.00

- film prod. USA,
ret. Thom Ebertlardt,
wyk. Keili Moi'oney,
Joseph Mantegna Iinni
Muzyka na bis

0.15 Zakryta karta

-seńal przygodowy

pogody
2325 Polityczne graffiti
23.45 Przyjaciele

23.20

23.00

21.30
22.00

-film prod. USA
Losowanie LOTTO
Nikita
-serial sensacyjny
Informacje
I biznes Informacje
Prognoza

21.05 Wyspa pokus

·serial komediowy

20.30 13 posterullłk

ŁOWICZANIN

trabanta?!?

6.00 Prawo do szczęścia telenowela 6.45 Telesklep
7.OO Potęga miłości - telenowela 7.50 Hutch Miodowe Sercii - senat 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-

•

wykrywania obiektów metalowych,

nowela 17.10 Wybacz mi
18.15 Rozmowy w toku
19.00 TVN Fakty 19.25 Kropka nad i 19.45 Sport + Pogoda 20.00 Prawdziwe historie: Nasz mały chło
piec - 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
1.00 Szklame godło odwagi
- western 3.15 Big Brother

elektroniczny. Podobnie, jak dzieje
się to z samolotami typu stealth.
Nic zatem dziwnego, 7J! po pierwszych, udanych testach wozów bojowych ACAVP- tak nazywają się plastikowe czołgi • technologią zainteresowało się brytyjskie lotnictwo. Na
razie chciałoby wykorzystać plastikowe pancerze do budowy helikopterów. Dla maszyn latających lekkość
jest jeszcze ważniejsza niż dla czoł
gów. Co ważne, w zależności od potrzeb można by na nich montować
lub zdejmować dodatkowe osłony.
Inne są bowiem wymagania wobec
sprzętu , gdy śmigłowiec wylatuje na
misję zwiadowczą, a inne - gdy rusza
do walki. Kompozytowa płyta o identycznych wymiarach jak stalowa jest
ponad dwa razy lżejsza . Jej skład chemiczny zapewnia ponadto niepal ność . Na tym jednak nie koniec wojskowej fantazji . Ponieważ lżejszy
czołg będzie jednocześnie dużo szybszy, inżynierowie zastanawiają się nad
zmianą konstrukcji jego gąsienic .
Prawdopodobnie zostaną na nie nałożone gumowe pasy, dzięki czemu
na asfaltowej drodze niewykrywalny
czołg będzie mógł ścigać się z dobrymi samochodami osobowymi. Oczywiście pod warunkiem, że ich nie staranuje.
(PAI)

więc czołgi plastikowe mogą zostać
w ogóle niezauważone przez sprzęt

lesklep 11.25 Rozmowy w
toku 12.05 Miasteczko serial obyczajowy 12.45 Na
ratunek - serial fabularnodokumentatny 13.1 O 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-

Gdyby konstruktorzy osławionego
trabanta doczekali tej chwili, mieliby
powody do niemałej satysfakcji. W
czasach, gdy wpadli na pomysł budowy samochodu z plastikową karoserią, byli obiek!em niekończących się
żartów. Nikt nie poszedł ich śladem i
nie próbował udoskonalać popularnej „mydelniczki". Jeśli wielkie koncerny zainwestowałyby tyle kapitału
w wozy z tworzyw sztucznych, co w
„metalowe", dzisiejsze trabanty mogły jednak wyglądać zupełnie inaczej
i stać się przedmiotem westchnień nie
tylko miłośników NRD-owskiego
komunizmu czy kolekcjonerów motoryzacyjnych ciekawostek. Do tego
przypuszczenia upoważniają wiadomości, jakie ostatnio napłynęły z
Anglii. Zgoda tamtejszego resortu
obrony na ich ujawnienie oznacza,
że sprawa jest już bliska finału. A chodzi o rzecz naprawdę niebywałą - o
czołgi i wozy pancerne wykonane z...
tworzyw sztucznych. Ich podstawę
stanowi włókno szklane oraz cała
gama tzw. kompozytów plastiku.
Zdaniem konstruktorów, nowe
materiały mają same zalety. Przede
~szystkim są dużo lźejsze niż stalowe pancerze. Znacznie trudniej też je
przebić, zwłaszcza gdy ułoży się z nich
kilka warstw. Jeśli wyjadą na pole
walki, całkowicie zdezorganizują taktykę przeciwnika. Celowniki optyczne, radary dostosowane są bowiem do
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7.45 Polonijne organizacje
w Gruzji 8.00 Złotopolscy 6.00 Teledyski 7.15 Odjaz- 8.00 Róża - film krótkome8.30 Wiadomości 8.40 Kuch- dowe kreskówki - seriale trażowy 8.10 Trzy opowieści
nia wróżki 8.55 Mapeciątka animowane 8.30 Rodzina - film nowelowy prod. pol9.30 Brat naszego Boga 11.30 Potwornickich 9.20 Ukryta sklej, reż. Czesław Petelski,
Grand Prix Jazz Melomani kamera 9.40 Teleshopping Konrad Nałęcki , Ewa Pole12.00 Wiadomości 12.10 Za- 10.15 Trzy razy Zofia - tele- ska i inni 9.55 Milczący partścianek 12.30 Z Bukowiń- nowela 11 .00 Moje drugie ner - thriller prod. kanadyjskich Wierchów 12.40 Tel ja - serial dla młodzieży 11.25 skiej 11 .40 Kobieta pod preAwiw 13.10 Złotopolscy 13.30 Perla - telenowela 12.30 Te- sją - film obyczajowy 14.05
nocą
O czym szumią drzewa 14.00 . leshoping 13.35 Szczury na- Pogromca Morant - dramat
Przyjaciele 14.30 Klasztory ' brzeża. serial policyjny 14.25 prod . australijskiej 15.55
polskie 15.00 Wiadomości Gra w przeboje - teleturniej Janosik - film przygodowy :
per VIP 14.10 Strefa P - serial sensacyjno-komediowy,
15.05 Muzyka łączy pokole- 14.55 Trzy razy Zofia - tele- 18.05 Pokój z widokiem - film
•
magazyn muzyczny 14.45 reż. Fred Gerber, wyk. Paul
nia 16.00 Panorama 16.10 nowela 15.45 Odjazdowe obyczajowy, reż. James
Muzyczne listy - magazyn Gross , David Marciano
Tęczowa baJ.eczka 16.20 Ko- kreskówki 17 .OO Rodzina Ivory, obsada: Maggie
muzyczny 15.45 Super Mario 20.00 Świat według Kiepskich
lorowe nutki 16.30 Gwiezd- Potwomickich - serial korne- Smith Julian Sands Da- 6.25 Strefa P. - magazyn Brothers - serial 16.15 Gę - serial komediowy 20.30 Amanypirat 17.00Teleexpress17.15 diowy 17.50 Ukryta kamera niel D~y-Lewis 20.00 Detek- muzyczny 'l'.00 Super VIP sia skórka - serial animo- zonki - reality show 21 .30
Nagroda
· drug1e
· Ja
· - se- 1yw - fil k · · I 21 ·40 7.30 Muzyczne listy
ś
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8.20 wany dla dzieci 16.45 Przy- Rajd ku słoń cu - film sena1 17 30
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rial dla młodzieży 18.40 W Powrót żołnierza • film oby- Błotniak - serial dla dzieci gody rodziny Addamsów - se- cjny prod. USA, reż. Michael
1
po s lego sportu ·
akcji 19.05 Szczury nabrze- czaj owy 23.20 Film krótko- 8.45 Eekstravaganza - serial rial komediowy 17.15 Ama- Cimino , wyk . Woody harooJCZyzna-po
szczyzna 18·35 ż
· 1 1· · 20 oo
t ż · ś · k Wh t
Złotopolscy 19.15 Dobranoca · sena po ~ cy)ny . ·
me ra ow. win a
a a animowany 9.15 Bobby kon- zonki - reality show 17 .45 relson, Jon Seda i inni O.OO
ka 19.30 Wiadomości 20.00 Columbo - serial kryminał- 23.35 MóJ mężczyzn.a.- dra- tra wapniaki - animowany Dziennik 18.00 Program pu- Amazonki - reality show 0.45
Teatr Telewizji 20.50 Wieczór ny 21 .25 Mordercza obse- mat prod. francuskiej , reż . serial komediowy 9.45 Ama- blicystyczny 18.15 Różowa Rozwście czony uciekinier z Jagielskim 21.30 Gniewa, lu- sja - thriller prod. USA 23.00 Bertrad Biier, oesada : Na- zonki - reality show 10.45 pantera - serial animowany film akcji prod . USA 2.30
dzie, Paryż... 21.50 OT.TO McCall 23.50 Columbo 1.00 • ouk Grinberg, Gerard La- Stan wyjątkowy - serial sen- 18.30 Sabrina nastoletnia Spotkajmy się 3.00 Muzycz22.30 Panorama 22.50 Sport- Mordercza obsesja 2.25 Te- nvin i inni 1.1O Zakończenie sacyjny 11.45 Na południe - czarownica - serial kome- ne listy 4.35 Zakończenie
leshopping
programu
serial sensacyjny 13.40 Su- diowy 19.00 Na południe - programu
telegram

13.00
1.WO

- serial sensacyjny
Telesklep
Kobiety

12.05 Remington Stelle

•telenoWela

11.15 Ullcazakochanych

Ogińskiego

10.30 Humory Waldemara

-reportaż

-serial anirro.vany
8.30 Casper Iprzyjaciele
-serial anirro.vany
9.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
9.30 Jak si' robi.„?

7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz

I®
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12.40

-telenowela
Po prostu miłość
-film prod. brazylijskiej

11.45 Cud miłości

~

• telenowela

10.55 Dziki księżyc

1025

9.55

925 Graczykowie

Wzgórza-film
prod. i<ar1ad)iskieJ

725 AnlazZlelonego

-serial arimowany
dladzled

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 PowerRangers

d)tFCą..sAT
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Piątek
ITIVIPD
7.00 Plebania
-serial TVP
7.25 Lulu Show
- seńal anim. prod. USA
7.55 Król zwierząt
-teleturniej dla dzieci
8.30 Wiadomości

w Hollywood:

8A2 Pogoda
8A5 SClup7
-serial prod. angielskiej
9.15 Zjedz to sam
9.30 Julek i zwierzęta
9.40 Frasier
·serial prod. USA
10.10 Rower Błażeja
10.35
Doświadczenie
m~ości

- Dziennik z podróży
ks. Kazimierza
Orzechowskiego

1120 Macierzyństwo
czy kariera
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
• rolniczy program
infoonacyJly

TVP8
120 Studio urody
7.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica sezamkowa
9.00 Kalle i aniołowie
- film fab. prod. norweskiej
10.30 Ziemia -ostatnie
starcie
-serial prod. USA
11.10 Tajna misja:
Skarb z Cala
Flgurea - seńal
prod. polsko-australijsklej
11.35 Gwiazdozbiór
polskiego sportu
12.05 Ich pięcioro
-serial prod. USA
12.50 Ocean Tajemnic
-serial dokumentalny
13.15 Conamwduszygra
-Jesteśmy

Ewa Dalkowska,

na wczasach
14.10 Miami Sands
-serial prod. USA
15.00 Życie Kamila
Kuranta
-serial prod. połsklej,
ret Grzegorz Warchol,
wyk. Olaf Lubaszenko,
Leon N'iemczy!<
Po śmierci matki Kamila sierotą op i ekują się ciotki,
mieszkające w ubogiej kamienicy na warszawskim Po-

1220 Giełda
12.35 Tikal-zaginiony świat
13.00 Kino letnie:
Gehenna
- dramat prod. polsklej,
ret Midlal Waszyński,
wyk. Lidia WysOO<a,
Ina Benita,
M'ieczyslawa Ć'Vtikflńska
14.20 Słowo daję
15.00 Wiadomości
15.10 Klan- telenowela
16.00 Tylko u nas
16.25 Moda na sukces
-serial proc!. USA
16A5 Tęczowym~i
17.00 Teleexpress
1720 Gość Jedynki
17.35 Kabaret
Olgi Lipińskiej
18.25 Lokatorzy
-serial TVP
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.57 Sport + Pogoda
20.10 Kochaj albo rzuć
- komedia prod. polskiej,
ret Sylwester Chęciński,

w.fr..W~Kowalskl,
V\1adyslawHal'cza,

Anna(),lma
Trzecia część komediowej
opowieści o rodZinach Pawlaków i Kargulów. Seniorowie obu rodów oraz ich

wiślu. Niespodziewanie zjawia sie ojciec małego Kuranta, pospolity oszust i
naciągacz, który właśnie wyszedł z więZienia. Jego przybycie otwiera jednak przed
chłopcem szansę lepszego
życia, ponieważ ojciec ma
pieniądze . Rodzic postanawia , że Kamil pojedzie razem z nim do Krakowa i tam
będzie chodZil do szkoły.
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy
-telenowela TVP
16.35 Na dobre i na złe
-serial TVP
17.30 Program lokalny
1821 Pogoda
18.30 Panorama
18.SO Dwójkomania
18.SO Klinika
pod Wyrwigroszem
1920 Złotopolscy
-telenowela TVP
19A5 Dziedzictwo
Steenfortów
-serial prod. francuskiej
21'.3o Biuro ogłoszeń
-film dokumentalny
21.55 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Sport - telegram

sobota

'll.I/ Prognoza pogody
22.35 Już za chwilę

='!Ol.

...

9.00 Turbo 9.25 Shark Gordon 9.55 Nocne loty: Myśliwce 10.50 Zielona wioska
11.15 Na ratunek ogrodom:
Trawa 11.45 Dziki ocean:
Karaiby 12.15 Przygody na błę
kitnej rafie: Wielki łowca 12.40
Niewola na morzu 13.30
Wyścig pełen przygód 14.25
Nowi odkrywcy: Amazonia
15.15 Bizancjum: Przedmiot
pożądan i a 16.1O Na ratunek ogrodom 16.35 Wyczarowane z drewna: Kredens
kuchenny 17.05 Wędkar 
skie przygody Rexa Hunta
17.30 Podróżnicy w czasie:
Zagadka Roanoke 18.00
Nefertiti 19.00 Krajobrazy
Europy: Morze i wybrzeże
20.00 Turbo 20.30 Shark
Godon 21 .00 S k rajności
Hawajów 22.00 Łowca krokodyli 23.00 Samotna planeta: Indie Zachodnie O.OO
Sfinks - władca piramid 1.00
Wyprawy o „. piramidy 2.00
Partenon 3.00 Zakończenie
programu

...

fl!!WSPf!RT
8.30 Piłka nożna : Eliminacje do mistrzostw świata
2002 9.30 Wyścigi ciężaró
wek: Zawody Pucharu Europy w Alastaro 10.00 Tenis: Turniej WTA w Toronto
11.30 Golf: Turniej z cyklu
US PGA Tour 12.30 Magazyn sportów motorowych 13.30
Boks 14.30 Piłka nożna : Eliminacje do mistrzostw świa
ta 2002 15.30 Tenis 22.00
Taniec 23.00 Wiadomości
23.15 Przygoda 0.15 Tenis
1.15 Wiadomości 1.30 Zakończen ie programu

WOT
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7.OO Witaj Franklin 7 .30
Wyprawa na zachód 8.00 Telewizyjny numer warszawski
8.05 Telewizyjny Kurier Mazowiecki 8.20 Bitwa Warszawska 8.30 Za wszelką cenę 9.30 Fraglesi 10.00 Spół
ka rodzinna 10.30 ZUS radzi 10.45Telekurier11.15 Zaklęty dwór 12.05 U siebie
12.35 Europa w zagrodzie
13.00 Widziane zbłlska 13.35
Familiada 14.00 Tajemnicza kobieta 15.30 Wiadomości Kuriera 15.35 Rozmowa dnia 15.50 Wojenne
dni Warszawy 16.00 Album
Mazowsza 16.20 Gość WOT
16.30 Domu Muratora 16.50
Szkoła mistrzów - serial familijny 17.15 Obrona Płoc
ka 1920 - reportaż 17.25 Komunikaty i ogłoszenia 17.30
Kurier Mazowiecki 17.45 Bitwa Warszawska 18.00 Kurier Warszawski 18.20 Zjechaliśmy kapelą - Ernest
Bryll 19.00 Młodość Katarzyny- seriial fabularny 19.45
Muzyka filmowa 20.35 Sport
na luZie 21.00 Zupełnie niewiarygodne - serial komediowy 21.45 Lato z reportażem 22.00 To jest temat
22.15 Rozmowa dnia 22.30
Autostrada 22.50 Dziennik
dla moich ukochanych
1.00 Zakończenie

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

dzinna - serial fabularny
10.30 ZUS radzi 10.45 Telekurier 11.15 Zaklęty dwór
12.05 U siebie 12.35 Europa w zagrodZie 13.00 Widziane z bliska 13.35 Famillada 14.00 Tajemnicza
kobieta 15.40 Piastkowskie
ścieżki 15.50 Szwecja nordycki skarb 16.30 Dom
muratora 16.50 Kino familijne: Szkoła mistrzów 17.15
Telewizyjne podróże 17.30
Magazyn kulturalny .18.00
ŁWD 18.20 To były czasy
- jubileusz 45 lat OTVP w
Łodzi 19.00 Kino wieczorne 19.45 Muzyka filmowa
20.35 Sport na luZie 21.05
Zupełnie niewiarygodne
21.30 ŁWD 22.00 To jest
temat 22. 15 Rozmowa dnia
cykl reporraży 22 .30
Autostrada - magazyn motoryzacyjny 22.50 Dziennik dla
moich ukochanych - film
fab. za zgodą rodziców 0.55
Program na jutro

TV Łódź
7.OO Witaj Franklin - serial
animowany dla dzieci 7.30
Wyprawa na zachód - serial animowany dla dzieci
8.00 Reporterzy 3 przedstawiają 8.30 Za wszelką
cenę - seriial fabularny 9.30
Fraglesi 1o.oo Spółka ro-

„ Pozostał tylko py l " - film fabularny prod. USA - reż. Rob Nilssoń,
wyk. Ron Perlman, Stephen Lang, Judy Collins i inni. Emisja: piątek,
17 sierpnia, TVP 1, godz. 23.50.

17 sierpnia 2001 r.

MonitorWiadomoścl

wnuczka Ania otrzymują od
Johna Pawlaka zaproszenie
do Chicago. Kiedy przyjeżdżają na miejsce okazuje się, że John zmarł. W
trakcie pogrzebowej ceremonii pojawia się nowy czło
nek rodziny - córka Johna.
22.15 Garderoba
damska
-serial TVP

22.44
23.10 Sportowy flesz
23.15 Plus minus
nieskończoność

23.50 Pozostał tylko pył
- film s-f prod. USA,
ret Rob Nilsson,
wyk. Ron Perlman,
Stephen Lang

Ponura wizja niedalekiej przyszłości świata . Akcja rozgrywa się w 2215 roku. Planeta
Ziemia umiera. jest pozbawiona deszczu, wody, otoczona pierścieniem trujące
go pyłu i odpadów. Z asteroidy Nowe Angeles przybywa dzilmnikarz stacji telewizyjnej, który ma nakrę
cić reportaż o żyjących na
Ziemi zbieraczach złomu,
wygrzebywanego z ruin zbu.
rzonych miast.
1.15 Zakończenie
programu

2320 Droga przez łzy
- film fab. prod. USA.
reż. Don8Jd Wrye,
wyk. Pam Dawber
Rodzinna tragedia zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Dwie młode kobiety, których dzieci zostały
uprowadzone przez eksmę
żów, próbują odnależć zaginione pociechy. Gj:ly zawiedli agenci FBI, policja i prywatni detektywi, matki łączą
siły w nieszczęściu . Ich determinacja, upór, bezgraniczne pragnienie odzyskania
dzieci w końcu zostają nagrodzone. To bardzo wzruszająca opowieść o wielkim
które motrudmiłości ,

gą pokonać największe

oddaniu i

ności . Trzydziestoośmiolet

-serialdok. prod. ~

nia Annie Cook mieszka w
Reno, mieście słynącym z
hazardu. Jest zatrudniona
jako krupier w J<asynie. Wiele
czasu poświęca pracy, nocami zwykle nie ma jej w
domu. Sprawy zawodowe stara się pogodzić z obowiąz
kami rodzinnymi , choć nie
przychodzi jej to łatwo.
OAS Kulisy życiorysów
1.40 Zakończenie
programu
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o
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Power Rangers
-serial dla młodzieży
7.25 Polityczne graffiti
7.40 MacGyver
-serial sensacyjny
8.35 Jezioro marzeń
-serial przygodowy
9.25 Graczykowie
-serial komediowy
9.55 flrzyjaclele
-film prod. USA
1020 Czułość

I kłamstwa

-film prod. brazylijskiej

miłość

-serial obyczajowy
10.50 Dziki księżyc
-telenowela
11.40 Cud miłości
. telenowela
12.35 Po prostu

@
~111.łLS

-reportaż

7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz
-serial animowany
8.30 Casper I przyjaciele
-serial animowany
9.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
9.30 Jaksięrobi„.?

Ogińskiego

10.30 Humory Waldemara
11.15 Ulica zakochanych
-telenowela
12.05 Remington
Steele
-film sensacyjny
13.00 Telesklep
14.00 Kobiety mojego
życia: Awans

7.00 Z archiwum i pamięci
8.00 Klan 8.30 Wiadomości
8.40 Teleranek na wakacjach
9.05 Mapeciątka 9.30 Czło
Wiek wózków 10.40 Na wielkiej scenie 11.50 Rozmowy
Hulaj Dusza 12.00 Wiadomości 12.10 „.wpisany w gwiazdę 12.35 Jubilat 13.10 Klan
13.40 Polskie Podium 14.30
Gawędy historyczne 15.00
Wiadomości 15.1O Dozwolone od lat 40 16.00 Panorama 16.1 O Bajeczki Jedyneczki 16.25 Urwisy z Doliny Młynów 17.00 Teleexpress
17.15 Nagroda literacka 17.20
Gość Jedynki 17.30 Zaproszenie 17.50 Stacja PRL 18.20
Telezakupy 18.35 Klan 19.00
Wieści poionijne 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Sukces 20.30
Program publicystyczny 21.30
Kamienica na Nalewkach
22.30 Panorama 22.50 Sporttelegram 23.00 Program publicystyczny

marzeń

13.35 Zerwanewlęzl
14.30 Macie co chcecie
15.00 Pokemon
-serial animowany
15.30 Informacje
15.55 MacGyver
-serial sensacyjny
16A5 · Jezioro

-telenowela

-serial przygodowy
17.35 Cud miłości

Magazyn

18.30 Informacje
+ Publicystyka
18.SO Hoop Sport
19.00 Dziki księżyc
-serial obyczajowy
19.55 Amazonki
20.00 Czułość i kłamstwa
- połskl serial obyczajowy
20.30 13 posterunek
-serial komediowy

-telenowela

-serial obyczajowy
15.00 Dzielna mysz
-serial animowany
15.30 Casper i przyjaciele
-serial animowany
16.00 Remington
Steele
-serial sensacyjny
17.00 Rytmserca
. serial obyczajowy
18.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
18.30 M Kwadrat
-talk show
Manna i Matemy
19.00 Ulica zakochanych
20.00 Dotyk anioła:
Ziemia obiecana

r::rą,O
6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - filmy animowane 8.30 Rodzina Potwomickich - serial 9.20 Ukryta kamera 9.40 Teleshopping 10.15 Trzy ra'ZY Zofia telenowela 11.00 Moje drugie ja - serial dla młodzieży
11.25 Perla - telenowela
12.30 Teleshopping 13.35
Szczury nabrzeża -serial 14.20
Gra w przeboje - teleturniej
14.50 Trzy razy Zofia - telenowela 15.40 Odjazdowe
kreskówki 17 .OO Rodzina
Potwornickich 17.50 Ukryta
kamera - program rozrywkowy 18.15 Moje drugie ja serial 18.40 W akcji 19.05
Szczury nabrzeża - serial
policyjny 20.00 Wakacje na
wsi - film obyczajowy 21.45
Uczeń i mistrz - film obyczajowy 23.20 McCall 0.10
Wakacje na wsi - film obyczajowy 1.45 Uczeń i mistrz
- film obyczajowy 3.1 O Teleshopping

Pożegnanie

21.0S Pula śmierci
- film prod. USA,
ret Buddy van Horn,
wyk. Clint Eastwood,
Patrtda Clań<son,
Li<rnNessm
Kolejny film o inspektorze
·Callahanie. Grupa osób dla
zabawy typuje listę osób,
które mają największe szanse szybkiego rozstania się
z życiem. Zabawa przekształca się w, koszmar.„
21.30 Losowanie LOTTO
23.10 Informacje
i biznes informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Przyjaciele
Kojak-seriial sens .
Na każdy temat
Muzyka na BIS

23.20
23.25
23A5
0.15
1.10
2.10
5.00

Straż przybrzeżna

-serial obyczajowy
20.55 Nietykalni
-serial sensacyjny
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda

22.30

23.15

23A5

0.15

1.00

Ogińskiego

-serial sensacyjny
MKwadrat
-talk show
Manna i Matemy
Archiwum XX wieku
-magazyn historyczny
Nietykalni
-serial sensacyjny USA
Humory
Waldemara

1.50 Zakończenie
programu

k©

ał•ltlnol

8.00 Klub Kawalerów - komedia prod. polskiej 9.30
Alphaville - film science-fiction, reż. Jean Luc Godard
11.1 O Dokument: Ava Gardner 11.40 Historia Helen
Morgan - film obyczajowy
13.35 Film krótkometrażo
wy: Świnka Whata 13.50
Pokój z widokiem - film obyczajowy 15.45 Pieniądze
albo miłość - komedia prod.
USA, reż. Barry Sonnenfeld
17.20 Dokument: Stulecie
czarnego kina 18.15 Film
Adam
krótkometrażowy:
18.25 Harley'a - film obyczajowy 20.00 Tramwaj zwany pożądaniem - dramat
prod. USA 22.00 Film krótkometrażowy: Trema 22.15
Hiszpańska mucha - komedia 23.50 Film krótkometrażowy: Pęd O.OO Mój męż
czyzna - dramat prod. fran cuskiej 1.30 Zak?ńczenie

•
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Podatek dochodowy

5.45 Kropka nad i 6.00 PraSą też regiony, w których przewaga wydatków na
wo do szczęścia - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Po- import nad dochodami z eksportu towarów nie jest
specjalnie duża. Miało to miejsce w 2000 r. w woj ;
tęga miłości - telenowela 7.50
Hutch Miodowe Serca - se- kujawsko-pomorskim, opolskim, pomorskim i zachodrial animowany dla dzieci niopomorskim. W pozostałych 5 województwach róż
8.15 Filiputki - serial ani- nice na niekorzyść eksportu sąjuż znaczące, a zupehlie
mowany dla dzieci 8.40 kuriozalnego przykładu dostarcz.a w tym wz.gll(dzie woj.
Farma pełna strachów - mazowieckie.Jest to najbardziej ludny i najbardziej uprzeserial animowany 9.05 ŚWiat my~łowiony region w Polsce. Według najnowszych
Bobby'ego - serial animo- danych, na województwo mazowieckie (oczywiście,
wany dla dzieci 9.30 Dzika łącznie z Warszawą) przypada blisko 20 proc. ogółu
przyroda - serial dokumen- polskich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie
talny 10.25 Telesklep 11.25 REGON (w tym jednak- 28 proc. wszystkich spółek
Rozmowy w toku 12.05 Mia- prawa handlowego, a 34 proc. spółek z udziałem kapisteczko - serial obyczajo- tału zagranicznego), ponadto - prawie 19 proc. zatrudwy 12.45 Trafiony, zatopio- nionych w sektorze przedsiębiorstw. Na to wojewódzny 13.45 Hutch Miodowe two przypada też 21 proc. ogólnopolskiej produkcji
Serca 14.1 O Filiputki - se- przemysłowej. We wszystkich wymienionych wskaż·
rial animowany dla dzieci
nikach woj. mazowieckie zajmuje I miejsce wśród
14.35 Farma pełna strachów
wszystkich regionów kraju. Tu skupia się znacząca c-zęść
- serial dla dzieci 15.05 Krok
polskiego przemysłu maszynowego, elektrotechniczza krokiem 15.30 Milioneelektronicznego, chemicznego, ·a także spożyw
rzy 16.15 Virginia - teleno- nego,
wela 17.10 Wybacz mi 18.15 czego - a więc gałęzi produkcji, mających z punktu
Rozmowy w toku - talk show widzenia rzeczywistych i potencjalnych możliwości
19.00 TVN Fakty 19.25 eksportowych szczególnie ważkie znaczenie.TymczaWizjer TVN 19.45 Sport sem na wydaną przez to województwo w ub. rokll. na
19.50 Pogoda 20.00 F/X li zagraniczne zakupy wszelkiego rodzaju towarów kwo- film sensacyjny 22.10 De- tę prawie 21 miliardów dolarów przypadły wpływy z
tektyw 22.40 TVN Fakty tytułu eksportu tylko za niecałe 6 mld dolarów, tj.
22.50 Renegat - serial przy- niemal 4-krotnie mniej. Z tego zestawienia wynika aż
godowy 23.40 Kaeriera od nader jasno, gdzie stosunki handlowe z zagranicą są z
zera - serial prod. USA 0.10 punktu widzenia ewidentnych korzyści ekonomiczTenbit.pl 1.1O Sprawa dla nych, jakie może dawać handel zagraniczny - posta~:
Jacka 1.55 Znowu razem wione na głowie i które regiony, a także w jakiej skali2.25 Katie Joplin
żyją w gospodarce dewizowej jakby kosztem innych„.Jeszcze wyraźniej widać to przy rozpatrywaniu
towarowej struktury obrotów z zagranicą. Np. w branży maszyn, urządzeń i środków transportu woj. mazowieckie, dysponujące licznym zespołem - i to prze6.25 Strefa P. 7.00 Super ważnie dość dużych- zakładów tej branży-sprzedało
ViP 7.30 Muzyczne listy w ub. roku zagranicznym odbiorcom towaru za I,7 mld
8.20 Gęsia skórka - serial dolarów, natomiast kupiło za granicą za ponad 8 mianimowany 8.45 Eeklstra- liardów dolarów. W branży chemicznej deficyt w obrovaganza 9.15 Bobby kontra tach woj . mazowieckiego z zagranicą był równie szowapniakl 9.45 Amazonki - re- kujący: niespehla 0,8 inld dol. wpływów eksportowych
ality show 10.45 Stan wy- towaizyszył wydatek 3,2 miliarda dol. za import.
jątkowy - serial sensacyjny
Karol Rzemieniecl..i
11.45 Na południe - serial
sensacyjny 12.40 Przybysze • serial przygodowy 13.40 dok. ze str. 11
Drogówka - magazyn policyjny 14.1O Strefa P - magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne listy 15.45 Super
Pełnoletnie dziecko, które uzyskało dochody
Mario Brothers 2 - serial dla podlegające opedatkowaniu wg skali podatkowej,
dZieci 16.15 Gęsia skórka - jest zobowiązane do samodzielnego złożenia
serial animowany 16.45 Bieg zeznania podatkowego o wysokości swoich
po szmal 3 17.15 Amazonki dochodów.
- reality show 17.45 DZiennik
Opłaciłam wnukowi, uczniowi szkoły podsta18.00 ViP - program publicy- wowej , prywatne lekcje języka angielskiego. Czy
styczny 18.15 Różowa pan- w związku z poniesionym wydatkiem mogę liczyć
tera 18.30 Sabrina nastolet- na ulgę w podatku dochodowym za 2000r.?
nia czarownica - serial koNie. Jeżeli chodzi o wydatki na kształcenie
mediowy 19.00 Na południe dzieci, to obowiązujące w 2000 r. przepisy ustawy
- serial sens. 20.00 Świat o podatku dochodowym od osób fizycznych
według Kiepskich - serial
przewidują jedynie ulgę na odpłatne kształcenie
komediowy 20.30 Amazon- dzieci własnych i przysposobionych w
ki 21.30 Szpieg, który mnie podstawowych, zawodowych i średnich szkołach
kochał - film sensacyjny O.OO
niepublicznych o uprawnieniach szkół
Amazonki 0.45 Faceci w czar- publicznych, o czym stanowi art. 27a ust. I pkt 3
nych kapeluszach - thriller lit. c) tej ustawy. Zgodnie z treścią powołanegó
2.35 Spotkajmy się 3.05 Mu- przepisu, ulga podatkowa odnosi się- jedynie do
zyczne listy 4.05 Muzycz- określonego typu szkół i przysługuje wyłącznie
ny V,IP 4.40 Zakończenie
rodzicom dzieci własnych i przysposobionych.

Wiadomości

Rzeka kłamstwa

Program lokalny
Ulica Sezamkowa

12.45

„

Ziemia ·ostatnie
starcie
-serial prod. USA
Tajna misja
-serial
Ich pięcioro
-serial prod. USA
'Julia dowiaduje się, że Sarn
pyl kiedyś zaręczony i mia!
się- żenić. Ta wiadomość
piZytiacza dziewczynę. Targana'.wątpliwośclarnl zastanawi<i się nad ich dalszym
ZWiązkiern. Mimo dezaprobaty trenera Petrocellego Baiiey postanawia wziąć udział
w zawodach zapaśniczych,
gdzie wystąpią same gwiazdy. Nie rezygnuje, choć zostały zaledwie dwa dni na
trening. Ku zdurnieniu wszystkich i chyba samego siebie odnosi wielki sukces.
Ocean Tajemnic
-serial prod. angielskiej
13.15 Konin 2001
Koncert Galowy
XXII Dziecięcego
Festiwalu Piosenki
i Tańca
.Miami Sands
-serial prod. USA

8.00
.8.30
9.00
10.35

7:JJJ Studio urody
7'.30. Złotopolscy
-telenowela TVP

Wiadomości

Klan -telenowela

~Colbert

i odpływach-serial dok.
Kino letnie:
Och noce
-film fabularny prod. USA,
reż. Frank Capra,
wyk. Clark Gable,

o przypływach

Opowieści

Zwierzęta świata:

Agrobiznes

Wiadomości

9.40 Frasier
-serial prod. USA
Muppetshow
-serial prod. USA
10.40 WS1JJScy kochają
Raymonda
-serial prod. USA
Dzień jak co dzień
Telezakupy

9.10 Łowcyprzygód
9.30 Program dla dzieci

-serial prod. kanadyjslliej

SAS Lassie

~ Pogoda

8.30

-serial animo.vany
prod. angielskiej
7.55 Wkoło natury

7.00 Plebania
725 StinkylJake

Złotopolscy

Złotopolscy

'

-telenowela TVP
20.00 Pan Johnson
- film fab. prod. USA
Zachodnia Afryka, rok
1923. W nigeryjskiej wiosce

19.30

• -telenowela TVP
17.05 Znaki czasu
17.30 Program lokalny
1811 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomanla
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej

16.10

Llanne oświadcza Gregowi,
nie mogą być razem.
Greg jest załamany. Postanawia walczyć o jej rnijość.
Michael nie może uwierzyć,
że jego matka żyje. Virginia opowiada mu historię
swego życia. Michael dowiaduje się, że jego ojcem
jest„. Paul Rlley.
14.55 · Życie Kamila Kuranta
-serial TVP
Dwudziestoletni Kamil pracuje jako praktykant kelnerski w restauracji. Poznaje
tam grupę młodych artystów, wśród których są też
pisarze. Kamil daje swe rę
kopisy mecenasowi grupy,
który orzeka, że początku
jący kelner ma talent literacki.
16.00 Panorama

że

-serial prod. USA
W ośrodku .Przystań Nadziei" dochodzi do groźne
go w skutkach wybuchu. Ginie dziesięciu bezdomnych.
Wśród ofiar eksplozji jest

19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Viper

prod. niemieckiej

programu

Zakończenie

110

programu

Zakończenie

Żydowskiej

21.40 Dozwolone od lat 40
Dwójkomania
Panorama
Sport - telegram
Pogoda
Wieczórfilmowy
Kocham Kino:
Widmo wolności
- film prod. rosyjskiej
0.30 Wieczór artystyczny:
XI Festiwal Kultury

21.55
22.00
22.20
22IT
22.35

ną wyższością.

Fada sprawuje urząd Harry
Rudbeck (Pierce Brosnan},
który m.in. ma za zadanie
nadzorować budowę drogi.
Dla brytyjskiego zarządcy
jako urzędnik pracuje tubylec, tytułowy pan Johnson
(Maynard Eziashi}, który
uważa się za prawdziwego
dżentelmena znad Tamizy.
Hołduje angielskim tradycjom, strojom, czci Boga I
króla, choć jest traktowany
przez chlebodawcę z wyraź

2.20

0.45 Z końcem nocy
-film fab.

-tllriller prod. USA

-serial TVP
19.00 Wieczorynka:
Marcelino
chleb iwino

18.25 Lokatorzy

23.10 Sportowyflesz
23.15 Loteria

Wiadomości

znany psycholog,
Peter Markharn. Siostra
Petera, Alicia Markharn,
jest przekonana, że nie był
to tragiczny wypadek. Ujawnia, że brat pracował nad
tajnym projektem rządo
wym. Uważa, że musiał zginąć, bo wiedział za dużo.
21.00 Dziennik telewizyjny
-program
Jacka Fe<loroYkza
21.15 Program
publicystyczny
22.00 Czas na dokument:
Kryptonim Amerykan
22.40 Monitor

również

-serial prod. USA

16.50 Tęczowymost
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Zdarzyło się jutro

-serial prod. USA
W barze dochodzi do nieprzyjemnego incydentu.
Macy, która padła ofiarą
intrygi Sheili, upija się. Przygodnie poznany mężczyzna
proponuje, że odwiezie ją do
dornu. Ridge jest zły na
Taylor, która przerywa romantyczny wieczór, żeby
pol!ióc Jernesowi.

15.10 Klan-telenowela TVP
16.00 Kulisywojska
16.25 Moda na sukces
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8.30 Piłka nożna: Turniej
towarzyski 1 O.OO Skoki do
wody ze skal 1O.30 Przygoda 11.30 Magazyn Watts
12.00 Pilka nożna 13.00
Lekka atletyka 14.30 Piłka
nożna 16.00 Sumo 17 .OO
Kolarstwo 18.00 Sumo
19.00 Sporty ekstremalne
19.30 Trial 20.00 Motocross 21 .00 Piłka nożna
23.00 Wiadomości 23.15
Trial 23.4S Wyścigi cięża
rówek 0.4S Skoki do wody
ze skał 1.1 S Wiadomości
3.00 Zakończenie programu

wjssn;Rr
..

don: Rekiny Mioty 9.55 Niesamowite maszyny 10.50
Nowi odkrywcy 11.45 Kuzyni: Twórcy narzędzi i
uczniowie 12.40 Jurassica:
Dieta dinozaurów oraz karly 13.30 Samotna planeta
14.25 Siły specjalne: Królewska piechota morska
15.15 Kompania .P" 16.1 O
Wyczarowane z drewna
16.35 Święto smakoszy droga 66 17 .05 Wędkarskie
przygody Rexa Hunta 17 .30
Podróżnicy w czasie 18.00
Los neandertalczyka 19.00
Łowcy 20.00 Turbo 20.30
Shark Gordon: Żarłacze
białe - drapieżcy doskonali
21 .00 Tropem mordercy
22.00 Wielka rzecz: Woda
23.00 Katastrofy budowlane O.OO Nazizm - ostrzeże
nie z przeszłości 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Pola
bitew 3.00 Zakończenie programu

7 .OO Anatol 7.30 Strażnicy
dobrej nowiny - serial animowany 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.05 Telewizyjny Kurier Mazowiecki
8.20 Mój pies i inne zwierzaki 8.30 Za wszelką cenę
- telenowela 9.30 Fraglesl
1 O.OO Spółka rodzinna serial fabualry prod. polskiej 10.30 ZUS radzi 10.45
Telekurier 11.15 Cel inwazji:
Ziemia 12.1 S Muzyka - łą
czy pokolenia 13.00 Historia kina amerykańskiego
oczami Martina Scorsese
14.00 Tajemnicza kobieta
15.30 Wiadomości kuriera
1S.35 Rozmowa dnia 15.SO
Dzieje Warszawy 16.00
Wierzę. wątpię, szukam
16.30 Traperskie lato - przeprawy 16.SO Przyjaciele
zwierząt 17.1.5 Gość WOT
17.30 Kurier+ Pogoda 18.00
Telewizyjny Kurier Warszawski 18.20 Z archiwum
WOT 19.00 Ulica Hester film fabularny prod. USA
20.30 Telekurier 21.00 Daj,
daj, daj li- film fabularny
prod. angielskiej 21.30 Telewizyjny kurier Warszawski
21.4S Rozmowa dnia 22.00
To jest temat 22.1 S Aby do
poniedziałku 23.2S Cyberix
23.40 Słodkie jutro - film
fab. 1.30 Zakończenie

~.

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
·ZAPRASZA

7.00 Anatol 7.30 Strażnicy
dobrej nowiny - serial animowany dla dzieci 8.00 Telewizyjne podróże: święto
8.30 Za wszelką cenę - telenowela prod. wenezuelskiej
9.30 Fraglesi 1O.OO Spółka
rodzinna - serial fabularny
10.30 ZUS radzi 10.4S Telekulier - magazyn reporterów
11.1 S Cel inwazji: Ziemia
12.15 Muzyka - łączy pokolenia 13.00 Historia kina
amerykańskiego
oczami
Martina Scorsese 14.00 Tajemnicza kobieta 1 S.3S
Walia - natura · i tradycja
16.0S W poszukiwaniu zaginiionych skarbów 16.30 Traperskie lato 16.50 Przyjaciele zwierząt - film familijny
17.1S Cyberbelfer 17.30 Na
fali 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.20 To ,były czasy - jubileusz - 45 lat OTVP
w Łodzi 19.00 Kino wieczorne: Ulica Hester 20.30 Telekurier 21.00 Daj, daj, daj
li 21.30 Łódzki Wiadomości Dnia 22.00 To jest temat - cykl reportażu 22.15
Rozmowa dnia 22.30 Aby do
poniedziałku - film dokumentalny 23.40 Cyberix - magazyn internetowy 23.55
Słodki e jutro - film fabularny za zgodą rodziców 1.40
Program na jutro

WOT

Czas na dokument - „Kryptonim Amerykan" - film dokumentalny
prod. polskiej, reż. Krzysztof Wierzbicki. Emisja: wtorek, 21 sie1pnia,
TVP 1, godz. 22.00.
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Ogińskiego

.

8.00

8.30 Wiadomości 8.4S Przygody
Bolka I Lolka 9.00 Mapeciąt
ka 9.30 Bezdomni 10.4S
Dwójka z Trójką 11.40 Potomkowie Polaków 12.00
Wiadomości 12.10 Opoczno 12.2S Cepelia 12.40
Polonia Amerykańska 13.10
Złotopolscy 13.40 Tygodnik
p0lityczny 14.25 Duchy, zamki, upiory 1S.00 Wiadomości 1 S.1 O Egzotyczne Lato
z Tercetem 16.00 Panorama
16.1 O Wszystko gra 16.2S
Trzy dni aby wygrać 17.00
Teleexpress 17 .1 S Nagroda Literacka 17.20 Gość Jedynki 17.30 Mini wykłady
17.SO Male ojczyzny 18.20
Telezakupy 18.3S Zlolopolscy 19.00 Hity satelity 19.1S
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Opowieści
weekendowe 21.00 Zwierzenia kontrolowane 21.30 Budka Suflera 22.30 Panorama
22.50 Sport 23.00 Porozmawiajmy o.oo Powtórki

Złotopolscy

7 .OO OT.TO 7 .30 Sukces

TV POLONIA

l

·serial animowany

15.00 Dzielna mysz

- serial obyczajowy

13.00 Telesklep
14.00 Rytm serca

-serial sensacyjny

12.05 Remington Steele

-telenowela

11.15 Ulica zakochanych

10.30

9.30

9.00

8.30

·serial animowany
Casper Iprzyjaciele
-serial animo.vany
Cudowne lata
-serial obyczajowy
Dotyk anioła
-serial obyczajowy
HumoryWaldemara

7.00 Telesklep
8.00 Dzielna mysz

l fU O

~@

-selial komediowy
15.00 Pokemon

14.30 Graczykowie

7.40 MacGyver · selial sens.
8.30 Jezioro marzeń
-serial obyczajowy
9.20 13 posterunek
-serial komed10Wf
9.55 Przyjaciele
-serial komediowy
10.25 Czułość i kłamstwa
10.55 Dziki księżyc
,
-serial obyczajowy
11A5 Cud miłości
- telenowela
12.35 Po prostu miłość
- film prod. brazylijskiej
13.35 Disco Polo Live

715 Polityczne graffiti

-serial dla dzieci

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Power Rangers

0fii\i!JW,%u

5

-serial komedlowy

J

6.00 Teledyski 7.1S Odjazdowe kreskówki - seriale
animowane dla dzieci 8.30
Rodzina Potwomickich 9.20
Ukryta kamera 9.40 Teleshopping 10.1S Trzy razy
Zofia 11.00 Moje drugie ja
11.25 Perla - telenowela
12.30 Teleshopping 13.3S
Szczury nabrzeża - serial
policyjny 14.25 Gra w przeboje - teleturniej 14.SS Trzy
razy Zofia - telenowela 1S.4S
Odjazdowe kreskówki 17 .OO
Rodzina Potwomickich - serial
komediowy 17.SO Ukryta
kamera - program rozrywkowy 18.1 S Moje drugie ja
18.40 W akcji 19.0S Szczury
nabrzeża 20.00 Mężczyźni komedia prod. USA 21.40
Rozstanie - komedia 23.1 O
McCall - serial sensacyjny
O.OO Mężczyźni - komedia
prod. USA 1.30 Rozstanie kornec,lia prod. W. Brytania
2.SO Teleshopping

ltJno./

8.00 Film krótkometrażowy:
Trema 8.1 S Opowieść Harley'a - film obyczajowy prod.
polskiej 9.50 Dokument:
Stulecie czarnego kina 10.4S
Dama z portretu - film biograficzny 12.10 Wariatka z
Chaillol - komedia prod. USA
14.20 Kansas City - film
gangsterski 16.1 S Zatoka
aniołów - melodramat 18.20
Płetwonurkowie - film wojenny prod. USA 20.00 Miłość
szkodzi zdrowiu - komedia
prod. hiszpańskiej, reż. Manuel Gornez Pereira. obsada: Ana Belen, Junajo Puigcorbe, gabino Diego, Penelope Cruz i inni 22.00 Przymusowa ucieczka - film obyczajowy prod. australijskiej
23.4S Złodzieje - dramat
prod. francuskiej 1.40 Letnia pokusa erotyczny
• prod. USA 3.1 S Zakończe
nie programu

ał~

film

progamu

Ogińskiego
Zakończenie

k0

1.50

-serial sensacyjny
23.15 Allo, allo
-serial komediowy
23A5 Młode strzelby
z Teksasu
-western prod. USA
1.00 Humory
·
Waldemara

22.30

Straż przybrzeżna

-serial obyczajowy
Małe strzelby
zTeksasu
- western prod. USA
21.50 Gumitycy
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda

20.00

19.00 Dotyk anioła

-serial anilOOWllny
16.00 Remington Steele
- seńal sensacyjny
Szwagier Laury, dentysta Donald Piper, przybywa do Los
Angeles na zjazd, który jak
na ironię losu odbywa się
dokładnie w tym samym
czasie i w tym samym hotelu co zjazd producentów czekolady. Po przybyciu na miejsce Donald z przerażeniem
odkrywa, że jego partner„.
17.00 Kobiety mojego życia
- serial obyczajowy
18.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
18.30 Allo, allo
-serial komediowy

2.00 Playboy
2.30 Muzyka na bis
5.00 .Pożegnanie

Losowanie LOTTO
Informacje i biznes
informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Ally McBeal
-film prod. USA
0.35 Trancerzy
-film prod. USA

15.30 Casper Iprzyjaciele

• film prod. USA,
reż. Eric Karson.
wyk. Chuck Norris,
Karen Carlsai

21.00 Octagon

przeżył

szkołę

morkung-fu i
śmierć najbliższego przyjaciela. Teraz czeka go śmier
telnie niebezpieczne zadanie: musi przeniknąć do tajnej organizacji terrorystycznej zwanej - Ośmiokąt. Tam
kryje się zabójca przyjacie-

derczą

Scott James

18.30 Informacje
18.50 Hoop Sport Magazyn
la.
19.00 Dziki księżyc
- telenowela argentyńska 21.30
19.55 Amazonki
23.00
20.00 Czułość
23.20
i kłamstwa
2315
-serial obyczajowy
23.40
20.30 Graczykowie

-serial obyczajowy

17.35 Cud miłości

-serial prod. USA

16A5 Jezioro marzeń

- serial sensacyjny

15.30 Informacje
15.55 MacGyver

Europejski Ring - program
publicystyczny 18.1S Różowa pantera - serial animowany 18.30 Sabrina nastoletnia czarownica - serial
19.00 Na południe - serial
sensacyjny 20.00 Świat
według Kiepskich 20.30
Amazonki 21.30 Komisarz
Rex 22.30 Szkpła przetrwania 23.30 Amazonki - reality show 0.15 Serial dok. 1.1 S
Wszystkie kobiety prezydenta - film dok. 2.1 S Spotkajmy się 2.4S Muzyczne
listy 3.4S Strefa P. - magazyn
muzyczny 4.20 Zakończenie

Muzyczny VIP • magazyn muzyczny 7 .OO A ku
ku 7.30 Muzyczne listy 8.20
Gęsia skórka 8.45 Super
Mario Brothers 9.1S Bobby
kontra wapniaki 9.45 Arnazonki . reality show 10.4S
Gorączka w mieście 11.45 ,
Na południe • serial sensacyjny 12.40 Przybysze . .
serial 13.40 A ku ku . program rozrywkowy 14.10 Muzyczny VIP 14.4S Muzyczne listy 1 S.4S Eek!stravaganza . serial animowany
16.1S Gęsia skórka 16.4S
Oh, Baby . serial komediowy 17.1S Amazonki. reality
show 17.4S Dziennik 18.00

6.2s

a

S.4S Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela 6.4S Telesklep 7.00 Potęga miłości - telenowela
7 .SO Hulch Miodowe serca
8.1 S Filiputki - serial animowany dla dzieci 8.40 Farma
pełna strachów - serial dla
dzieci 9.0S Świat Bobby'ego
- serial dla dzieci 9.30 Dzika przyroda 10.2S Telesklep
11.2S Rozmowy w toku powt. 12.0S Miasteczko
12.4S Beverly Hills - serial
obyczajowy 13.3S Hulch
Miodowe Serca · serial dla
dzieci 14.00 Filiputki · serial
dla dzieci 14.20 Farma peł
na strachów - serial dla dzieci 14.40 Świat Bobb'ego ·
serial animowany is.os
Krok za krokiem 1 S.30 Milionerzy 16.1S Virginia 17.10
Wybacz mi 18.1 S Rozmowy w toku 19.00 TVN Fakty
19.2S Kropka nad i 19.4S
Sport 19.SO Pogoda 20.00
Superklno: Mad Max pod
kopułą gromu - film science-fiction 22.0S Wojna w
zatoce - miniserial obyczajowy O.OO Detektyw Hunter
- serial sensacyjny 0.4S Nocni goście - fill'll sensacyjny
2.15 Big Brother Nocą

•

i Wi6ŚCi

Ja w ogóle nie wierzę aktorom - twierdzi Andrzej Łapicki. Sam już nie gram i mogę spojrzeć
na ten zawód z dystansem. Aktorzy robią karierę,
a potem dorabiają sobie - czasem przy pomocy
całego sztabu pomocników - tak zwany image.
Na ogól też kłamią w v.ywiadach („) Pok!ttują
różne nieprawdziwe teorie na temat aktorst>va, na
przykład, że komicy są bardzo ponurzy. To jest
teoria, a prawda jest taka, :':e wszyscy komicy, których znalem i znam, nie przestają się wygh1piać w
życiu. Człowiek, niestety, zaraża się sceną - czego
zresztą najbardziej w tym zawodzie nie znoszę. Ja,
będąc aktorem, ciągle się kontrolowałem, dlatego moje rezultaty zawodowe są poniżej moich
ambicji.

Nie wierzy aktorom

Aktor przyznaje się do tego, że miał w życiu
okresy, w których pił koniak w czasie przedstawieni~. Pilem, żeby sp~awdzić, c~ ze m'.1ą zrobi. I to
dzzałało. Alkohol me tylko mme otwierał. Robił ze
mnie maszynę do grania, kompletnie obojętną na
bodź~e ze~v.nętrzne. Przestawała mnie obchodzić
pub!tczno~c, to, co się. dzzało dookoła. Eksperymentowac w ten sposob mozna tylko wtedy, gdy
kontroluje się sytuację. Inaczej zaczyna się pić na
dobre. Jak się człowi~k napije na.Premierze, to już
me przestame do ze1scza ze sztuki z afisza. Alkohol
jednak niewątpliwie pomaga. Dlatego tylu aktorów pije. Mój ulubiony tnmek to Johnny Walker. W
latach siedemdziesiątych był do kupienia w de/ika/esach.z tak ~vaneg.o skupu, czyli akcji skupowania
od osob, kiore przyivwzły go z zagramcy albo dostały w paczkach. Można było kupić, niekoniecznie
za dolary, .w Peweksie. Były znajome ekspedientki.
Jak ciało się bilety do teatru, to zatrzymywały but eleczkę. lfjpadało ~ić whisl..y,jak na Zachodzie, to
był alkoholizm >ryzszego s=czebla .

Eksperymenty z alkoholem

Samochody zmieniał wielokrotnie. Zaczął od
Wartburga. Potem był Fiat 850, p.o nim Fiat 124.
Jeszcze później były dwa garbusy. Po nich Fiat 125.
Następna w kolejności była radziecka Łada z przydziału PWST, która po sześciu latach zardziwiała.
Wtedy Łapicki kupił sobie za cztery tysiące dolarów Daihatsu Charade. Obecnie jeździ Toyotą, bo
bardzo polubił japońskie auta.
W czasach PRL-u kupował sobie ubrania na Bazarze Różyckiego, gdzie sprzedawano odzież z zagranicznych paczek. „Na ciuchach" spotykała się
śmietanka stolicy. Buty też starałem się kupować
na ciuchach. Skakało się na jednej nodze, przymierza/o. Wszystko odbywało się publicznie, nikt
się nie wstydzi/. Potem te buty odkażałem spirytusem, denaturatem, czym się dało. Ale było warto,
zagraniczne buty zupełnie inaczej wyglądały".

Pięćdziesiąt lat temu aktor dostał trzypokojowe
mieszkanie, pięćdziesiąt parę metrów, na warszawskim Mokotowie. I mieszka tam do dziś. Nie dorobił się żadnego domu, bo, jak twierdzi, nigdy nie
było go na to stać. Jedyne, co załatwi/em, to wykukałem jakoś mieszkanie dla Zuzi. Trzeba było się
zapisać do spółdzielni itd. Nie dorobiłem się, nie
zwracałem dużej uwagi na dobra doczesne. Przynajmniej teraz nikt mi nie zazdrości.

Dobra doczesne

Łapicki twierdzi, że w jego domu nie było żad
nych rytuałów, jak choćby wspólnego zasiadania w
niedzielę do obiadu. Żona wiedziała, że nie należy
go za bardzo krępować. Ba, aktor miał swego rodzaju przyzwolenie na szaleństwa, na życie nocnoknajpiane.

PRZEStUCHANIE AMANTA

dok. ze st1: 1

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

f

;

Sobota
ltlVIPD

Zwierzętaświata:
Opowieść

Pogoda
WakacjezZlamem

Wiadomości

7.00 Wszystko o działce
I ogrodzie
Agrolinia
Oo góry nogami

7.25
8.00
8.30
8.42
8A5
9.10
o przypływach

pani Wandzi

13.10 Weekend sopocki
13.20 Zkoszyka
- film fab. prod. USA

13AO Walc w obłokach
reż. Gordon Flemyng,

wp.. Kałhleen Beler

18 sierpnia 2001 r.

6

na życzenie

6.00 Piosenka

Polityczne
graffiti
MacGyver
-serial przygodrNl'f
Jezioro marzeń
- serial przygodrNl'f
13 posterunek
-serial komediowy
Dharma I Greg
-serial komediowy

-serialanilTlClłlany

7.00 Power Rangers

7.25

I

Zerwanewlęzl

uśmiechach

Telesklep
Ozlelna Mysz
-serial animowany
Covington Cross
-serial kostiumowy
Dotyk anioła
-serial obyczajowy
Humory Waldemara
Ogińskiego- talk show
Arsena Lupin:
Kobieta o dwóch

Decyzja Anny
-serial obyczajowy

TV POLONIA

gramów

domości

'I

I'

I

14.30
14A5
15.00
15.30
15.55
16A5
17.35
18.30
18.55

MacGyver

Twój lekarz
Wystarczy chcieć
Pokemon
lnfOf'lllacje
-film prod. USA
Jezioro marzeń
-serial przygodowy
Cud miłości
-serial ob'fCZ'A<Niy
Informacja
+Publicystyka
Hoop
Sport Magazyn

19.00 Dziki kslętyc
-telenoweła

-polski serial obyczajowy

19.55 Amazonki
20.00 Czułość Ikłamstwa
20.35 Graczykowie
21.00 Miłość, szmaragd
lkorkodyl
-film prod. USA/Meksyk

-serial animowany

15.oo Dzielna mysz
-serial animowany

15.30 Casper I przyjaciele
-serial sensac;jny

16.llO Remington Steele:
-serial obyczajowy

17.00 Kobiety mojego życia
-serial obyczajrNl'f

18.00 Cudowna lata
-serial komediowy

18.30 Allo, Allo

figuromłodzi łyżwia-

wiającą łyżwiarstwo

we. Wkrótce

Ą

Teleshopping 13.30 Szczury nabrzeża - serial policyjny
. 14.20 Gra w przeboje 14.50
Trzy razy Zofia - telenowela
15.45 Odjazdowe kreskówki
- seriale anim. 17.00 Rodzina Potwornickich - serial
komediowy 17.50 Ukryta kamera - program rozrywkowy
I 18.15 Moje drugie ja - serial
1 dla młodzieży 18.40 W akcji
- magazyn sensacji 19.05
1 Szczury nabrzeża - serial
policyjny 20.00 Idealne zniknięcie -thriller prod. kanadyjskiej 21.40 Gliniarze z
Miami - film akcji 23.15
McCall - serial sensacyjny
0.05 Idealne zniknięcie - thriller 1.35 Gliniarze z Miami
3.00 Teleshopping

I

7.00 Muzyka lączy. pokole~ia 6.00 Teledyski 7.15 Odjaz8.00 Klan 8.30 W1adomosc1 dowe kreskówki 9.40 Telesho8.40 Przygody Bolka i Lolka ping 10.15 Trzy razy Zofia 8.50 Dzieci dzieciom 9.05 Ma- telenowela 11.00 Moje drupeciątka 9.30 Nad Niemnem gie ja • serial dla młodzieży
11.00 To się śpiewało 12.00 ł 11.25Perła-telenowela12.30
Wiadomości 12.10 Euroftok
12.35 Reportaż 13.10 Klan
13.40 Kawał życia 14.30 Dom
Polski 15.00 Wiadomości
15.05 Z archiwum i pamięci
16.00 Panorama 16.10 Dziec! dzieciom 16.30 Kundle i
reszta 17.00 Teleexpress
17 .15 Nagroda lite 17 .20
Gość WOT 17.30 Polskie podium 18.20 Telezakupy 18.35
Klan 19.00 Kaukaskie barwy
19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Człowiek wózków 21.30 Wolna Grupa Bukownia 22.30 Panorama 22.50
Sport-telegram 23.00 Ze
sztuką na ty 23.50 Przeboje
klasyków 0.30 Monitor wia1.00 Powtórki pro-

I

19.00 Ullca zakochanych
-serial sensacyjny
- teler1CNleła
12.os Remington Steele
20.00 Na kruchym rodzie
-serial sensacyjny
-film obyczajowy
13.00 Telesklep
14.00 Kobletymojegożycla: Tal i Randy są parą upra-

11.15

10.30

9.30

8.30

7.00
8.00

.fUL~

@

13.35

-serial obyczajowy
11AO Cud miłości
-telenowela
12.35 Po prostu miłość
-serial obyczajowy

10.20 Czułość i kłamstwa
·serial ob'fCEiM
10.50 Oztl<i kslęiyc

9.55

9.20

7.40

niż życie

Stawka w!łksza

Wiadomości

Crispin Reece.

-serial dokumentalny
Wieczorynka

'"
reż.

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

7.OO 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
8.1 O Muzyczne mieszadło - 8.00 Telewizyjny numer warpowtórzenie 8.50 Kompozy- szawski 8.05 Telewizyjny
torzy 9.00 Czterej pancerni Kurier Mazowiecki 8.20 Podi pies - serial fabularny pro- róże z WOT - magazyn tudukcji polskiej 9.55 Palmy rystyczny 8.40 Album Mapana Schoutza - film fabu- zowsza 9.00 Czterej panlarny 11.40 Koczownicy z cerni I pies - serial fabularMórz Południowych - serial ny 10.00 Palmy pana Schodokumentalny prod. angiel- utza - film fab. 11.40 Koskiej 12.30 Skarbiec - ma- czownicy z Mórz Południo
gazyn kulturalny 12.55 Mek- wych 12.30 Skarbiec - masyk i Karaiby - serial doku- gazyn kulturalny 12.55 Mekmentalny 13.20 Zaprosze- syk I Karaiby - serial dok.
nie - prezentacja ciekawych 13.20 Zaproszenie 13.40
zakątków naszego kraju
Nieujarzmiona Amazonia 13.40 Nieujarzmiona Ama- serial dok. 14.35 Mała Meg,
zonia - serial dokumenalny duża Meg, Duża Meg - se14.30 Mała Meg, duża Meg rial familijny 14.55 Tajem14.55 Tajemnica Sagałi - nica Sagali - serial fab.
serial fabularny 15.25 Mu- 15.25 Muzyka łączy pokozyka - łączy pokolenia!? lenia!? 16.10 Reportaż z
16.10 Reportaż z koncertu: koncertu na rzecz rodziny
Koncert na Rzecz Rodziny 16.35 Szczęśliwej podróży
16.35 Szczęśliwej podróży 17.00 Z archiwum Kuriera
17.00 Mój świat 17.30 Ogro- 17.1 O Andrzej Skowroński:
dy botaniczne - reportaż Pod Budą 18.00 Telewizyj17.45 Katolicki tygodnik in- ny Kurier Warszawski i Poformacyjny 18.00 Łódzkie goda 18.20 Są takie miejWiadomości Dnia 18.30
sca 18.40 20 lat później
Magazyn kulturalny 19.00 19.00 Na zawsze razem
Na zawsze razem - film fa- 20.1 O Dni Tischnerowskle
bularny 20.35 Telekurier Bis 20.40 Telekurier BIS 21.00
- przegląd najciekawszych Wojenne dni Warszawy
tematów tygodnia 21.00 21.30 Wiadomości kuriera
Kawiarenka Trójki 22.00 Kino 21.40 Wojenne dni Warszamocne: Co gryzie Gilberta wy 22.00 Co gryzie Gilberta
Grape'a 23.50 Kazimierz Grape'a? 23.55 Kazimierz
Kowalski zaprasza„. 0.20 Kowalski zaprasza„ . 0.25
Program na jutro
Zakończenie programu

TV Łódź

8.30

„ Duch z Canterville" - film fab. prod. angiels/ciej,
Emisja: sobota, 18 sierpnia, TVP 2, godz. 12.00

~

Zakończenie

śmierć

"'

8.30 Sporty ekstremalne 9.30
Siatkówka plażowa 10.00
Formula 3000 11.00 Piłka
nożna 13.30 Tenis 14.30
Formuła 3000 16.00 Tenis
17.30 Piłka nożna: Eliminacje do mistrzostw świata
19.00 Tenis 20.30 Skoki narciarskie: Lertnia seria Grand
Prix 22.00 Boks 23.00 Wiadomości 23.15 Wyścigi samochodowe 0.15 Tenis: Turniej WTA w Toronto 1.45 Wia2.00 Zakończenie
proga mu

domości

. .„..........

,..
1/!Jllf1$1Wf

„.„,,,.

cie i
3.00
mu

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: Morze i wybrzeże
12.40 Nefertiti 13.30 Wielka rzecz: Wiatr 14.25 Fał
szywe wspomnienia 15.15
Klub Fintess 16.1 o Zaginione skarby starożytno
ści: Amerykańskie imperia
17.05 Narzędzia wojny:
Osobista gwardia Hitlera
18.00 Pola bitew 19.00 Wielka wojna: Dziedzictwo 20.00
Graceland Elvisa Presleya
21.00 Super konstrukcje
21.30 Medycyna sądowa:
Epidemia 22.00 Tropem
mordercy: Dusieciel z Hillside 23.00 Detekt~i sądo
wi: Grobowe odkrycia O.OO Akta
FBI: Zbrodnicze szaleństwo
1.00 Medycyna sądowa: Z
popiolów 1.30 Medycyna
sądowa 2.00 Urazówka: Ży
w izbie przyjęć
progra-

Sport
Pogoda

zwierząt

17.20 Wakacje z Klossem
18.00 Program rozrywkowy
18.15 Zaginiony świat
19.00
19.30
19.52
19.58
20.0S

-film fab. prod. USA

Zakończenie

programu

pod żaglami

SleYerl Weł:H

~1fli/
, 'I·
~·

·~ł ~~I

'"'

Pełnia

-film fab. prod. USA
reż. Richa!d Weinman
wyk. Burt Reynolds,
Kei1h Canadile,
PatHiigle

.
-

,,J._' .·

0.20

21.50 Słowo na niedzielę
22.00 Panorama
22.20 Sport· telegram
'aZ1 Prognoza pogody
22.35 Sublokatorka
- thriller prod. USA
(tylko dla dorosłych)
ret Bart>et Schroeder,
wyk. Bridget Fonda,
Jennifer Jason Lełght,

3.10

1.50 Sól ziemi

KrółoWleżycla

·serial prod. TVP
- fllm fab. prod. franc.
22.50 Grand Prix Czech
na żużlu
23AO Ballada o rozbójniku
-film fab. prod. t.ureddej

21.00

i odpływach
9AO Walt Disney
przedstawia:
Sabrina
- serial anim. prod. USA
10.0S Walt Disney
przedstawia:
Kochanie
dzieciaki
-serial prod. USA
Słodkie

Złotopolscy

rQ111/ł/f.rN1f

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania

Altematywy 4
-serial TVP
20.00 Piknik Dwójki
Biesiada

18.00
1821
18.30
18.50
19.00

15.30 Śpiewające
Fortepiany
-teleturniej muzyczny
16.30 Na dobre i na złe
-serial TVP
17.30 Jaś Fasola
-angielski program

15.00

-serial TVP
W Chreptlowle z Azją pertraktuje wysłannik hetmana Sobieskiego, podstoli Ber
gusz. Chce, by Azja przeciągnął na stronę Rzeczypospolitej liczne oddziały tatarskie.
14.30 Famlllada
-teleturniej

14.00 Przygody
pana Michała

je naukowo rozwiązać kło
potliwą sytuację. Tymczasem jego żona, Lucrelia,
zamierza wykorzystąć obecność zjawy, by uatrakcyjnić swoje przyjęcie. Z kolei
dzieci państwa Otis płatają
duchowi różne figle.

16.20 Wybierz teledysk
16A5 Tęczowymost
17.00 Teleexpr.ess

-serial dokumemalny

(fył;o da doro;łydl)

Film z harlequinowskiego
cyklu milosnych opowieści
zrealizowany dla angielskiej
stacji Yorkshire Television.
Tłem romantycznego wąt
ku są przepiękne krajobrazy poludniowo-zachodnlej
Francji, gdzie rozgrywa się
akcja filmu.

15.30 Życie ptaków

zmniejszyłem

11.00

Wiadomości

zmartwienia
-serial prod. USA
11A5 Sposób
na Alcybiadesa
- serial prod. TVP
Zasępa namawia przyjaciół,
te skoro nie mają gotówki
na komplet .sposobów" na
nauczycie/I, to mogą kupować je stopniowo. Niestety,
ich całe oszczędności to
107 złotych 30 groszy.

13.00

TVP8
7.00
7.30

Echa tygodnia
Spróbujmy razem
-magazyn
dla~

Kleopatry

8.00 Program lokalny
9.00 ŚWlat bez fikcji
W poszukiwaniu
-film dokumentalny
10.00 Projekt X
-cykl reportaży
BogJSlawalildy
osportach ekstremalnych
10.30 Wybrzeie śmierci
-film dokumentalny
11.30 Ulica Sezamkowa
-program dla dzieci
12.00 Duch z Cantervllle
- film fab. prod. ang.
reż. Crispin Reece
wp.. Ian Richardson
Adaptacja poetyckiej opowieści Oscara Wilde'a o
domu nawiedzonym przez
ducha. Amerykański milioner Hiram B Otis wraz z rodziną przeprowadza się do
wiekowego zamku. Nowi wlaściciele zamierzają wprowadzić wiele zmian, by dostosować posiadłość do swoich potrzeb. Wkrótce jednak
okazuje się. że mają poważ
ny problem, ich współloka
torem jest duch Sir Simona
de Cantervil/e {w tej roli Ian
Richardson). Hiram próbu-

i

Joan jest autorką romantycznych powieści przygodowych. Porwanie siostry
przez mafię kolumbijską
sklania ją do poddania się
próbie prowadziwego ryzyka. W tropikach poznaje
twardego najemnika Jacka
Coltona.

21.30 Losowanie LOTTO
23.0S Informacje

Informacje

I biznes

pogody

23.25 Prognoza

23.30 Polityczne graffiti
23.50 Przyjaciele

-serial komediowy
0.20 Porachunki
rodzinne
-film prod. USA

2.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

rze, odnoszący coraz więk
sze sukcesy mają wystą
pić na Olimpiadzie. Jednak
podczas Igrzysk w 1982
roku Rany zostaje kontuzjowany, co zmusza parę do
wycofania się z Igrzysk t
zrezygnowania z dalszej
kariery. Tai pocieszenia szuka w alkoholu i narkotykach

21.50 Gumltycy

Ogińskiego
Zakończenie

22.00 Wydarzenia,
sport, pogoda
Strai przybrzeina
Allo, Allo
Na kruchym lodzie
Humory Waldemara

22.30
23.15
23A5
1.00

1.50

l·t

i

Wi~Ci

,
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Porady Prawne

Podatek dochodowy,
od osób fizycznych .~

ww. ustawy, tj. wg skali podatkowej
z wyjątkiem: renty rodzinnej
dochodów zwolnionych (wolnych)
podatku dochodowego
dochodów w wysokości ni
powodującej obowiązku uiszczeni
podatku (dochód ten w 2000 r.
wynosił 2295,79 zł).
Taka zasada opodatkowania w
2000 r. dochodów samotnych
rodziców, w wyżej wymienionej
treści
z
wynika
sytuacji,
rozporządzenia ministra finansów z
dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie
zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych
(Dz.U. nr 12, poz. 144).
Jeżeli wiec zostały spełnione wyżej
wymienione warunki, to może pani
- na swój wniosek - skorzystać z
preferencyjnego opodatkowania w
sposób przewidziany dla osób
samotnie wychowujących dzieci.
Należy przy tym pamiętać, ze do
dochodów samotnego rodzica nie
dolicza się dochodów uzyskanych
przez pełnoletnie dzieci.
dok. na str. 13

z FBI - film sensacyjny.

Elfie i Janis są nowymi rekrutkami akademii przygotowującej przyszłych agentów FBI. Poczas tiwające
go cztery tygodnie szkolenia„. 21.55 Na ratunek serial fabularno-dokumentalny 22.1 O TVN Fakty
22.20 Renegat - serial przygodowy 23.10 Fakty, ludzie,
pieniądze 23.40 Detektyw
Hunter - seria prod. USA
0.25 Sprawa dla Jacka serial prod. USA 1.10 Znowu
razem - serial prod. USA
1.40 Katie Joplin - serial
prod. USA 2.1 O Big Brother Nocą

l

mowany 18.30 Sabrina nastoletnia czarownica serial komediowy 19.00 Na
Południe - serial sensacyjny 20.00 Świat według Kiepskich - serial komediowy
20.30 Amazonki - reality
show 21.30 Nagła odmiana losu - dramat USA 23.30
Amazonki - reality show
0.15 Szósty zmysł - thriller
USA 1.05 Kaskader - se,
ńal przygodowy prod. USA
3.45 Spotkajmy się 1.35 Muzyczne listy 2.35 Strefa P
3.10 Zakończenie program•

óżowa

J

bysze - serial fantastyczny prod. USA 13.40 V Max
- magazyn motoryzacyjny
14.1 O Strefa P - magazyn
muzyczny 14.45 Muzyczne
listy - magazyn muzyczny
15.45 Eek!stravaganza - serial animowany prod. USA
16.15 Gąsia skórka - serial
animowany 16.45 Oh, Baby - seńal komediowy prod.
USA 17.15 Amazonki - reality show 17.45 Dziennik
18.00 Europejski Ring - program publicystyczny 18.15
Pantera - serial ani-

Rozmowy w toku 12.05 Miasteczko - serial obyczajowy
12.45 Agent 13.35 Co za
tydzień - magazyn 14.00 Filiputi - serial animowany dla
dzieci 14.20 Farma pełna
strachów - seńal animowany dla dzieci 14.40 Świat
Bobby'ego - serial animowany dla dzieci 15.05 Miss
Polonia 2001 - eliminacje
15.30 Milionerzy 16.15 Virginia - telenowela 17.10 Wybacz mi 18.15 Rozmowy w
toku - talk show 19.00 TVN
Fakty 19.25 Sport 19.50
Pogoda 20.00 Policjantki

Jestem matką samotnie wychowującą syna, studenta, w
wieku 24 lat, który pobiera rentę rodzinną. Czy mogę skorzystać z rozliczenia swoich dochodów za 2000r. na warunkach preferencyjnych przewi·
dzianych dla samotnej matki?
Tak. Wybór opodatkowania swoich
dochodów w sposób przewidziany dla
osób samotnie wychowujących dzieci
na zasadach określonych w art. 6 ust.
4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr
14, poz. 176 ze zm.) przysługuje
także tym samotnym rodzicom,
których dzieci pełnoletnie spełniają
łącznie następujące warunkU:
· w 2000 r. nie ukończyły lub
ukończyły 25 rok życia
· uczą się w szkołach, o których
mowa w przepisach o systemie
oświaty lub w przepisach o
szkolnictwie wyższym
· nie uzyskały w 2000 r. dochodów
ze ź'ródeł, z których dochód
opodatkowany jest zgodnie z art. 27

•

a

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do milości - telenowela
6.45 Telesklep 7.00 Potęga
miłości - telenowela 7 .50
•14tilMJ
Hutch Miodowe Serce - se8.00 Film krótkometrażowy: rial animowany dla dzieci
Blysk 8.1 O Milczący part- 8.15 Filiputki - serial aniner - thriller prod. kanadyj- mowany dla dzieci 8.40
skiej 9.55 Zamach - film Farma pełna stachów - sewojenny prod. polskiej • rial animowany dla dzieci
11.15 Kobieta pod presją - 9.05 Świat Bobby'ego - sefilm 'obyczajowy 13.40 Mi- ' rial dla dzieci 9.30 Dzika
łość szkodzi zdrowiu - ko- ' przygoda - seńal dokumenmedia prod. hiszpańskiej talny 10.25 Telesklep 11.25
15.40 Powrót ż6łnierza - film
obyczajowy 17 .20 Dokument: Stulecie czarnego
kina 18.15 Pogromca Morant - dramat prod. austra- 6.25 Strefa P 7.00 V Max lijskiej 20.00 Klasyczne Ale! magazyn motoryzacyjny 7.30
Manewry - musical prod. Muzyczne listy 8.20 Gęsia
USA 21.25 Detektyw - film skórka - serial dla dzieci
kryminalny 23.05 Zatopić 8.45 Eeklstravaganza - sepancernik Bismarck - film rial animowany 9.15 Bobby
prod. ukraińskiej, reż. Le- kontra wapniaki - serial aniwis Gilbert, obsada: Ken- mowany dla dzieci 9.45
neth More, Dana Wynter, Amazonki - reality show
Karl Mohner, Karel Stepa- 10.45 Nowe przygody Ronek 0.40 Letnia pokusa - bin Hooda - serial przy90film erotyczny 2.15 Zakoń dowy 11.45 Na Poludnie serial sensacyjny 12.40 Przyczenie proramu

"'

Włóczykija

w„

Złotopolscy

-telenowela TVP

Złotopolscy

17.30
1821
18.30
18.50

1910

22.28 Pogoda

l

22.00 Panorama
22.20 Sport-telegram

-serial TVP

20.50 Zmiennicy

fortepiany

19.55 Śpiewające

-telenowela 1VP

Ola kogo Wisła płynie
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Va banque
-teleturniej

17.05 Male ojczyzny:

16.10

-serial prod. USA
Odbywa się zjazd koleżeń
ski uczniów z liceum Charliego. Spotkanie po latach
staje się okazją do wspomnień. Przy okazji wychodzą na jaw sekrety Charliego z przeszlości. Samobójcza śmierć koleżanki Julii I
· Sarah sklania dziewczyny do
zastanowienia się nad wlasnym postępowaniem i dalszym życiem.
12AO Arka Noego
13.10 Co nam w duszy gra
14.05 Miami Sands
14.50 Życie Kamila Kuranta
16.00 Panorama

-telenowela TVP
8.00 Program lokalny
8.30 Ulica Sezamkowa
9.00 Rzeka kłamstwa
- serial prod. TVP

Główną bohaterką serialu
- jest Joanna, osierocona
dziewczynka, uparcie poszukująca szczęścia, której ży'" cie przypadlo na czas burz"' liwych wydarzeń historycznych, w których uczestniczyli Polacy, od rewolucji
1005 do I wojny światowej.
Małą Joannę gra Jowita
Miondlikowska. W roll Joanny już nieco starszej zade., bi.utowała i odniosła sukces
Joanna Trzepiecińska, wówc;:zas studentka Ili roku szkoły- teatralnej. Serial rozpoczyna się w stylu sagi rodzinnej, obfitującej w wielkie
,pamiętności i tragiczne wy~·•· darzenia. ·
10.30 Ziemia ,
, , ·ostatnie starcie
(•'
-serialpfod. USA
J' - 11.10 30 ton! -lista, lista

11AO Programrozrywkowy
12.00 Ich pięcioro

stępu.

-serial prod. USA
Karen jest przykro, kiedy się
dowiaduje, że Connor spę
dzi! romantyczny wieczór w
towarzystwie Brooke. Sheila knuje intrygę. W barze
dolewa w6dki do soku Macy,
która nie podejrzewa pod-

16.30 Moda na sukces

14.40 Reportaż
15.00 Wiadomości
15.10 Klan- telenowela TVP
16.00 Rynek
16.20 Euroexpress

Pensja pani Latter
-dramat prod. polskiej

12.55 Kino letnie:

-magazny żużlowy

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Sopot 2001
·Gwiazdy
12.30 Wokół toru

piec postanawia udowodnić
rodzicom, że mogą mu zaufać. Jednak już pierwsza
wyprawa rowerowa kończy
się nieomal tragicznie.
11.15 Wszystko
odziałce I ogrodzie
11AO Telez.akupy

zaChlo-

będzie umiał

7.20 Studio urody
7.30 Złotopolscy

'TVP8

Program dla dzieci
9.50 Frasier
-serial prod. USA
"' l"rasiera ogarnia melancholia. Daphne próbuje go rozweselić. Zaprasza go do
swego ulubionego pubu.
Frasier nie zna lokalu, ale
,.., bardzo szybko zaprzyjażnia
1
się z bywalcami. Daphne
' czuje się zazdrosna. W koń
~' '' cu dochodzi do wniosku, że
l>oi:iełnUa wielki błąd.
1
"
10.15 Raj
11.45 Bob Morrison
-sera! prod. USA
Ben dostaje od ojca na urodziny wymarzon~ rower. Llzzy robi wymówki Steve•owi,
że kupił tak nieodpowiedni
prezent. Obawia się o bezpieczeństwo syna. Jest przekonana, że Ben, który koń
czy jedenaście lat jest zbyt

,, . 9.30

9.10

-serial prod. USA
Przewodnik

8.30 Wiadomości
8.42 Pogo<t~
8.45 Szko/a"rta fali

-serial animowany
7.55 Król zwierząt

- nie

mały

chować ostrożności.

NO<ldy

7.00 Plebania- serial TVP

725

·~~·Poniedziałek
ffi\llPD

Stawkawiększa
niżiycie
·

Sport
Pogoda

Wiadomości

-serial TVP
Wieczorynka
WyboryPolaków

programu

Zakc5ńczenie

-dramat prod. USA

1AO

programu

Zakończenie

Zrealizowana na podstawie
książki Pierre'a Kalfona najbardziej szczegółowa prób
odtworzenia biografii słyn
nego rewolucjonisty, symbolu .pokolenia roku 68".

z Jagielskim:
Krystyna Janda
i Henryk Talar
O.OS EIChe
-film dokumentalny

2310 Wieczór

- film dokumenlalny

22.35 Świat bez fikcji

1.35

23.20 Sportowy flesz
2325 Program rozrywkowy
O.OO Champion

Wiadomości

-serial TVP
Awansowany do stopnia kapitana Hans Kloss zostaje
adiutantem generała Fistera. To już ostatnie akordy
wojny, Niemcy wycofują się
w popłochu. Kloss ma dopilnować wysadzenia mostu po
przejściu wojsk niemieckich.
~e. nie zamierza tego
zadania wykonać.
21.15 Teatr TV - Dzieci
22.50 Monitor

19.00
19.15
19.30
1957
20.03
20.10

1825 Lokatorzy

-serial prod. USA

16.45 Tęczowymost
17.00 Teleexpress
1710 Gość Jedynki
17.35 Zdarzyło się jutro

10

=

•

A

8.30 W_Yścigi serii cart:
Zawody w Chicago 9.30
Superbike: Dziewiąta runda
mistrzostw świata 10.30
Supersport: Ósma runda
mistrzostw świata 11.30 Wyścigi samochodowe 12.30
Trial 13.30 Tenis 15.30 Pły
wanie 16.30 Sidecar 17.30
Pilka nożna 19.00 Maga.,,n
Watts 20.00 Pilka nożna
22.00 Sidecar: Siódma runda mistrzostw świata 23.00
Wiadomości 23.15 Piłka
nożna: Mistrzostwa Europy
do lat 18 0.45 Magazyn
Watts 1.15 Wiadomości
1.30 Zakończenie programu

";...Jl'".-..

Jlflipui,

„„„

9.00 Titanic - odpowiedzi z
glębin 9.55 Przetrwanie:
Ogień 10.50 Poszukiwacze
przygód 11 .45 Łowca krokodyli: Powrót do natury 12.40
Stigmata 13.30 Grzech 14.25
Poszukiwacze cudów 15.15
Wysypisko: Pojazdy terenowe 16.10 Łodzie marzeń
16.35 Zielona wioska 17.05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Podróżnicy w
czasie: Rosyjskie amazonki
18.00 Jurassica: Madagaskar oraz rogate stada
19.00 Nosorożec i spólka:
Gorąco i zimno 20.00 $wiat
według Anny Walker: Borneo 20.30 Niebezpieczne
kontakty 21.00 Samolna planeta: Hawaje 22.00 Kosmiczna gra '23.00 We wnę
trzu stacji kosmicznej O.OO
Wielkie bitwy: Bitwa na równinie 0.30 Wojenne miesią
ce 1.00 Historia lotnictwa
3.00 Zakończenie programu

Mały Miś

7.30 Zdu-

8.00 Telewizyjny Numer Warszawski 8.05 20 lat p6żniej
8.25 5 minut o.„ 8.30 Za
wszelką cenę 9.30 Fraglesi 10.00 Spółka rodzinna
10.30 Spotkania z taaaką
rybą 10.45 Dom muratora magazyn 11.15 Saga Jacksonów 12.00 Zaproszenie
12.20 Życiorysy z refrenem: Jerzy Skarżyński
12.45 ZUS radzi 13.00 Wielkie jeziora 13.30Wielkieeskapady 14.00 Tajemnicza kobieta 15.30 Wiadomości kuriera15.35Rozrnowadnia15.50
Wojenne dni Warszawy
16.00 Powiaty 16.20 Mój
pies i inne zwierzaki 16.30
Lassie - serial fabularny
17.00 Kocie przygody 17.15
Gość WOT 17 .25 Komunikaty i ogłoszenia 17 .30
Kurier Mazowiecki 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 18.20 Z archiwum WOT
19.00 W drobny mak - film
fabularny 20.30 Telekurier
21.00 Zupełnie niewiarygodne 21.30 Telewizyjny Kurier
Warszawski 21.45 Rozmowa
dnia 22.00 To jest temat
22.15 Odkryj nowy świat
23.00 Jazz nocą O.OO Zakończenie programu

miewający świat zwierząt

7.00

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

7.30 Zdumiewający świat zwierząt - serial
dla młodych widzów 8.00
Przygody zwierząt 8.30 Za
wszelką cenę - serial fabularny 9.30 Fraglesi 1O.OO
Sp61ka rodzinna 10.30 Spotkania z taaaką rybą - poradnlk wędkarski 10.45 Dom
muratora 11.15 Kino w poludnie: Saga Jacksonów 12.00
Zaproszenie 12.20 Życiorysy z refrenem 12.45 ZUS
radzi 13.00 Wielkie jeziora
13.30 Wielkie eskapady
14.00 Tajemnicza kobieta
15.35 Ogrody botaniczne
15.45 Depozyt wiary 16.15
Cyberbelfer 16.30 Lassie serial fabularny 17.00 Kocie
przygody 17.15 Reportaż
17 .30 Telewizyjne podróże
18.00 ŁWD 18.20 Magazyn
sportowy 18.45 Encykl opedia sportu 19.00 Kino wieczome: W drobny mak 20.35
Telekurier 21.00 Zupełnie niewiarygodne - serial komediowy prod. angielskiej 21.30
Łódzkie Wiadomości Dnia
22.00 To jest temat 22.15
Rozmowa dnia 22.30 Odkryj nowy świat - program
poświęcony prganizacjom
pozarządowym 23.00 Jazz
nocą - program muzyczny
23.50 Program na jutro

Łódź
Mały miś

TV
7.00

Teatr Telewizji: „Dzieci" - reż. Piotr Mikucki, wyk. Maja Komorowska, Maja Ostaszewska (na zdjęciu), Joanna Szczepkowska i inni.
Emisja: poniedzi•ałek, 20 sierpnia, TVP i, godz. 21. I 5

20 sierpnia 2001 r.

7.00 Echa 7.30 Skarby ukryte 8.30 Wiadomości 8.45
Wakacje z Ziarnem 9.1 o
Dzieci Europy 9.35 Mapeciątka 10.00 Klan 10.45 Reportaż 11.10 Mini wyklady„.
11.25 Szatan z siódmej klasy 13.1 O Gościniec przez
Polskę 13.40 Podróże kulinarne 14.10 Wszystko powiem Lilce 15.1 O Skanseny
15.40 Sensacje XX wieku
16.05 Tam gdzie jesteśmy
16.35 Ich pierwsze mllości
17.00 Teleexpress 17.15 Kreso~a dusza 17 .55 Zaproszenie 18.15 Zmiennicy 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Lato milości melodramat 21.25 Indeks z
piosenkami czyli Gala piosenki studenckiej 22.10 Beata Poźniak - reportaż 22.30
Panorama 22.50 Sport-telegram 23.00 Benefis Niny
Andrycz (cz. 1) 23.55 Powtórl<i programów

-serial dokumentalny
12.30 Jacques Costeau
• żywa legenda
-film dokumenlalny
13.30 Archiwum XX wieku

wspaniały świat

11.15 Gumitycy
11.30 Dziwny,

Ogińskiego

Dogtaniana
-serial animowany
9.00 Cudowne lata
-serial obyczajowy
9.30 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
10~ Humory
Waldemara

7.00 Telesklep
8.00 Powrót

r.~"'·'

@

-magazyn redakcji
programów katolid<ich
8.00 Tom IJerry
-serial animowany
8.30 Faceci w czerni
-serial anl!ll(M'arly
9.00 Tajemniczy rycerze
• -serial fantastyczny
9.30 Power Rangers
-serial dla mlodziefy
9.55 Disco Polo Live
11.00 Ania z Zielonego
Wzgórza
13.10 Flip I Flap
w krainie muzyki
Kolejna składanka klikunastu gagów - tym razem
muzycznych i wokalnych,
zrealizowanych przez zespól

6.00 Disco Relax
7.00 Macie co chcecie
7.30 W drodze

e~@~u

7

Piątywymiar

szalona impreza, a
nowe perspektywy,
które otwierają się przed

młodymi ludżmi..,

-film obyczajowy

Straż przybrzeżna

-western USA

1.50

Zakończenie

Ogińskiego

-serial sensacyjny
prod. niemieckiej
2.00 Humory
Waldemara

1.00

23.15 Smoky

-serial sensacyjny

Straż przybrzeżna

l

r.

programu

ŁOWICZANIN

•

a

',

bało

bandytom, więc wybrali się oso-

odnależć swoją

ku ku - program rozrywko- prod. USA 21.50 Akcja nad
wy 14.00 Old Surehand - Berlinem - serial akcji 22.45
wester 15.50 Droga do sla- Drogówka - magazyn poliwy 16.50 Różowa pantera cyjny o charakterze doku- serial animowany 17 .15 mentalnym rejestrujący coJak Pan może , Panie dok- dzienność policjantów pracutorze - serial komediowy jących w drogówce 23.15
17.45 Dziennik 17.58 In- Żywioł - thriller USA; Ranformacje sportowe 18.05 ny w wypadku Jack trafia do
Pechowiec - komedia sy- polożonego na odludziu dotuacyjna; Roztargniona Ma- mu atrak~yjnej kobiety i jej
rie zostaje porwana natych-· · wście~le zazdrosnego, despomiast po wylądowaniu w tycznego męża. Dusznej atMeksyku. Komisarz Gam- mosferze trójkąta grozy dopana dolącza do śledztwa daje nadciągający kataklizm
księgowego Perrina 20.00
1.05 Pogotowie górskie Amazonki 20.55 Gorączka serial akcji 2.05 Muzyczny VIP
w mieście - film sensacyjny 2.40 Zakończenie programu

się

Udaje jej
to. Diana zgadza się zamieszkać z Susan, z jej
mężem i dziećmi. Od jej
przyjazdu na rodzinę Nolanów zaczynają spadać kolejne tragedie. Mąż Susan
domyśla się, że ich przyczyna związana jest z pojawinien iem się Edie. 21.45
Wojna w zatoce - film obyczajwy 23.30 Ostry poker w
małym Tokio - film akcji O.55
Na tropie zbroni - serial sens
1.50 Big Brother nocą

naturalną matkę.

postanawia

dok. na str. 9

restauratora. Rozgorzała regularna
bijatyka, bowiem w sukurs właścicie
lowi przyszedł kucharz i dwóch kelnerów. Wystarczyło, by nie spodziewających się oporu napastników nieźle poturbować . Żona pana C. w tym
czasie zwyczajnie wezwała policję,
która równie zwyczajnie przyjechała
w sile trzech radiowozów i zabrała
braci T. oraz ich wspólników do mamra.
Cieszyli się państwo C„ cieszyli się
inni właściciele sklepów i kawiarń z
okolicy. Czterej przestępcy siedzieli
za kratkami i czekali na sprawę.
Wreszcie odbyła się ta pierwsza- i tu
nadeszło pełne zaskoczenie dla poszkodowanych. Oto oskarżeni poprosili, by ich„. wypuścić, a sąd się do tej
prośby prz)rchylił! Następną sprawę
wyznaczono za czas jakiś, a dotychczasowi więźniowie, obdarzeni jedynie policyjnym dozorem, mieli na
niej odpowiadać z wolnej stopy!
G<'ly poborcy haraczy triumfalne
wychodzili z przybytku Temidy, Kazimierz T. powiedział Bernardowi C„
że wkrótce p9winien czekać na odwiedziny.

biście, we czterech, do niepokornego

dy supermana - serial przygodowy 13.20 VIVA Polska!
- program muzyczny 15.25
Asy wywiadu - serial prod.
USA 16.20 Romantyczne
popołudnie: A Will Of Their
Own 11 - miniserial obyczajowy 18.00 Agent (powtórki) 19.00 TVN Fakty 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.30
Miss Polonia 2001 20.00
Nikt nas nie rozdzieli film sensacyjny. Edie Landers przed wielu laty oddal
swoją córeczkę Susan do
adopcji. Dorosla już Susan

pyszne dania prawdziwej kuchni
orientalnej. Nie było zbyt drogo, za
to smacznie, a goście mogli spędzić
czas w miłej atmosferze, we wnętrzach
o intrygującym wystroju. Nic dziwnego zatem, że miejsca trzeba było
rezerwować, a dochody państwa C.
szybko rosły. O tych dochodach dowiedzieli się także ci, którzy nie sieją, a zbierać by chcieli.
Bracia Jerzy i Kazimierz T. oraz
Piotr P. i Filip Z. postanowili włą
czyć lokal państwa C. w orbitę swoich zainteresowań. Regularnie zbierali haracze na rynku, wokół którego
leżały dobre sklepy, kawiarnie, restauracje. Jak ktoś początkowo nie dał
się przekonać „po dobroci", porywano mu dzieciaka, zamykano na parę
godzin w komórce jego czy żonę,
wybijano szyby. Proste metody okazywały się skuteczne, a ludzie jakoś
nie mieli odwagi, by zwrócić się z proś
bą o pomoc do policji. Na podobny
rozwój wydarzeń liczyli w przypadku
państwa C. - i bardzo się oszukali.
Bernard C. dwóch „żołnierzy", wysłanych przez czterech „bossów", po
prostu dotkliwie pobił, a następnie
wyrzucił za drzwi. To się nie spodo-

brą restaurację, w której serwowano

Bernard i Maria C. prowadzili do-

OSTATNI HARACZ

Sposób na szantażystę

7.00 Telesklep 8.00 Punky
Brewster - serial komedio- - - - - - - - - - - - - - wy 8.25 Hutc~ Miodowe
ł•<.D
Serca - serial animowany
crn;:r
dla dzieci 8.45 Filiputki "'~ kinot
serial animowany dla dzie7.00 Teledyski 8.00 Odjazdowe kreskówki - blok kre- 8.00 Zamach - film wojen- ci 9.1 O Kosmiczne wojny skówek dla dzieci 10.30 Ro- ny prod. polskiej 9.20 Trąb serial animowany dla dziedzina Potwornickich 11.20 ka Clivorda Browna - film ci 9.35 $wiat Bobby'ego
W poszukiwaniu dziewiczej obyczajowy 11.05 Kobieta serial dla dzieci 10.0Q Biały
przy-rody 12.00 Ukryta ka- pod presją 13.30 Doku- żar - film sensacyjny 12.00
mera 12.25 Pogoda dla bo- meni: Maszyna do pisania, Windsuńing 12.30 Przygogaczy 13.20 Quincy. serial karabin i kamera 14.30
kryminalny 14.15 Gra w prze- Kapitan Conan - film obyboje 14.45 Królestwo lwów czajowy prod. francuskiej
15.45 Pete i Tillie - korne- 16.40 Życie rodzinne - film
.
obyczajowy prod. angieldiodrnm.at prod. USA, reż . . skiej 18.30 Klub Kawalerów 6.00 Droga do Avonlea Martm R1tt 17.30 Ciężka dro- _ komedia prod. polskiej serial familijny 7.OO V Max
ga ~ film. przygodowy prod. 20.00 Wariatka - film oby- - magazyn motoryzacyjny
ang1elsk1eJ, reż. Colin Fm- czajowy prod. USA; reż. 7.30 Łowcy - film dokumenbow19.05KoncertPartyinthe Martin Ritt, obsada: Barba- talny 8.30 Wilkolaczek Parl< 11 20.00 Królestwo niewi- ra Streisand, Richard Drey- serial animowany dla dziedomych - thriller USA 21.45 fuss 21.55 Sekrety i klam- ci 9.00 Droga do Avonlea Grzech śmier,telny - thriller stwa - film obyczajowy serial familijny 1O.OO Przy23.25 Lustrzane odbicia - prod. angielsko-francuskiej gody RiA Tin Tina - western
film erotyczny prod. USA 0.15 W pogoni za Amy - przygodowy 11.00 Łowcy 1.05 Quincy - serial krymi- komediodramat prod. USA serial dokumentalny 12.00
nalny 1.55 Królestwo niewi- (tylko dla dorosłych) 2.05 Dawni wojownicy - serial dodomych - thriller prod. USA Opętanie. Joela Delaney'a kumentalny 12.30 Hotel 3.30 Grzech śmiertelny - - horror prod. USA 3.50 Za- serial 13.00 V Max - magathriller 5.00 Teleshoppfng
kończenie programu
zyn motoryzacyjny 13.30 A

-western USA
19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
20.00 Oo białego rana
-film obyczajowy USA
Grupa maturzystów świętuje najważniejszą dla nich noc
w roku. Podczas zabawy nie
ważne są kłopoty i niepowodzenia mllosne. O wszelkich
troskach pomagają zapomnieć nowo zawarte znajo-

Sport, Pogoda

22.00 Wydarzenia,

-komedia prod. polskiej

22.30

21.50 Gumitycy

Upał

Splący nlediwiedź

mości,
także

Kontr-Katyń

3.15 Muzykanabis

w krainie muzyki

1.50 Flip I Flap

o.oo Playboy

-polski serial komediowy
21.30 Losowanie LOTIO
21.35 Czerwona gorączka
- film akcji prod. USA
Gwiazdą tego filmu jest Arnold Schwarzenegger w roli
Iwana Denko, bezwzględne
go moskiewskiego milicjanta, który zwalcza handlarzy
narkotyków. Rzecz cala dzieje się jeszcze w czasach
Zwią.zl<u Radzieckiego, zaraz
po pieriestrojce.
23.35 Opowieści z krypty
-film prod. USA

21.00 13 posterunek

-film prod. USA

20.00 Netforce

-,magazyn histQł'Yczny

17.20 Smoky

15.35

14.00

19.30

- program rozr{Wkowy
Rodzina zastępcza
-serial obyczajowy

1B.30 Informacje
18.50 Hoop Sport Magazyn
19.00 Podryw kontrolowany

-serial prod. USA

17.35 Potyczki Amy

-serial prod. USA

16AS Rycerz nocy

-serial s-f prod. USA
15.00 GAMA- relacja zfestiwalowych eliminacji
15.30 Informacje
15.45 Prognoza pogody
15.50 Gliniarz z dżungli
-serial sensacyjny

14.0S

firmy Beta Film (Niemcy)
z filmów Flipa i Flapa z lat
1930-37, reżyserowanych
przez Hala Roacha.

nowy
; WiCŚCi z Głowna i Strykowa

·

zaprasza: Wieczór
z Martą Eggerth
21.05 Kruk
- serial prod. USA

Kaczyński

17.30 7 dni świat
18.00 Program
lokalny
18.22 Prognoza
pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
19.00 Magazyn
piłkarski GOL
19.50 Bogusław

-seńalTVP

rozeszły. Linda zwierza się.
że odeszla od męża, który
ją zdradzał. Żyją w separacji. Ale mloda, ładna kobieta ma jeszcze jedną tajemnicę, której początkowo nie
wyjawia. Jest chora na raka.
Wynajęła płatnego mordercę. który właśnie tu w Afryce ma skrócić jej cierpienia.
13.30 Zaginione skarby
14.00 30 toni - lista, lista
- lista przebojów
14.30 Familiada- teleturniej
15.00 Złotopolscy
-telenowela
15.30 Bezludna wyspa
16.30 Na dobre i na złe

15.55 Paul McCartney
w klubie Cover
16.45 Tęczowymost
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
18.0S Palce lizać
-serial TVP
18.35 Śmiechu warte
19.00 Wieczorynka:
Przygody
Myszki Miki
i Kaczora Donalda
19.30 Wiadomości
19.52 Sport+ Pogoda
20.05 Miłość
na antypodach
- film fab. prod. USA
Ciepła, romantyczna opowieść o młodej kobiecie,
która nagle staje przed trudnym życiowym wyzwaniem.
Gdy opuszcza rodzinną Kalifornię i wraz z nieletnimi
dziećmi przenosi się na pustynne tereny Australii, jest
pełna nadziei na lepszą
przyszłość. Czeka na nią
kochający mężczyzna, otwierają się nowe perspektywy.
Tymczasem los szykuje

Krystyny Piase<:Znej

glośnić sprawę. Cody jest
zrozpaczony.
14.30 Zaśpiewajcie
to jeszcze raz
15.05 Wyspa szczęśliwości
PRL-film dok.

Niedziela
ITIVIPD
7.00 Proszę o odpowiedź
7.15 Za czy przeciw
8.00 Czarodziejski
peryskop
- przyrodniczy serial

prod. angielskiej
8.45 Wielka pasja:
Monster Maker
- film fab. prod. USA,
reż. Giles Foster,

wyk. Hany Dean Stanton.
Kieran O'BriM
9.35 Lista przebojów
10.00 Transmisja Liturgii
ze św. Góry Grabarki
11.00 Sposób
na Alcybiadesa
-serial prod. TVP
12.00 Anioł Pański
12.10 Czasoj
1225 Otwarte drzwi
-magazyn katolicki
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13.45 Słoneczny patrol
-serial prod. USA
Cody lamie regulamin, kiedy opuszcza posterunek
pięć minut przed końcem
pracy. Akurat wtedy dochodzi do wypadku. Cala zało
ga .słonecznego patrolu"
rusza do akcji. O zamieszaniu powstalym wskutek zaniedbania obowiązków służ
bowych dowiadują się dziennikarze, którzy próbują na-

TVP8
niesłyszących:

7.00 Film dla
Kocham Lucy
-serial prod. USA
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 W pogoni za złotem
-film dok.
prod. szewdzklej
9.55 Klub podróżnika
10.30 Wycieczki
przyrodnicze
- serial dok.
prod. angielskiej
11.30 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
12.00 Afryka moich
marzeń
-serial prod.
\\bskCHliemieckiej
Farma Brandtów przeżywa
prawdziwy najazd turystów.
Zjeżdżają goście z całego
świata, by podziwiać piękno
dzikiej afrykańskiej przyrody i malownicze krajobrazy.
Pewnego dnia w jednej z
turystek Monica rozpoznaje swoją przyjaciólkę z lat
szkolnych, Lindę. Spotkanie po latach wywołuje wiele
miłych wspomnień, koleżan

ki rozmawiają o dawnych
znajomych i swoim dalszym
życiu, kiedy ich drogi się

TVPI, godz. 13.45.

'=

9.00 Graceland Elvisa Presleya 9.55 Naukowe opowieści 10.50 Na ratunek ogrodom: Terapia 11.15 Wyczarowane z drewna: Kredens
kuchenny 11.45 Zwierzęce
wyczucie czasu 12.40 Mayday: Zagubieni na morzu
13.30 Przetrwanie: Ziemia
woda 14.00 Przetrwanie:
Pustynia 14.25 W głębi
u.mysłu 15.15 Klub Fitness
16 .1 O Wyścig pełen przygód: Nowa Zelandia 17.05
Wysypisko: Machina oblęż
nicza 18.00 Niesamowite
maszyny: Mega ciężarówki
19.00 Łowca krokodyli: Zwierzęce maleństwa 20.00 Mity
ludzkości : Arka przymierza
21.00 Żywcem pogrzebani:
Błotne lawiny 22.00 Wielkie trzęsienie ziemi 23.00
Osunięcia ziemi - grawitacja zabija O.OO Katastrofy
budowlane: Wady konstrukcyjne 1.00 Mayday: Zagubieni w morzu 2.00 Przetrwanie: Zimna woda 3.00 Zakończenie programu

,..**-;...
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JI!li1il.fl'IMT
8.30 Kolarstwo górskie: Zawody pucharu świata 9.00
Przyroda 10.00 Formuła 3000
11 .00 Motocross 12.00 Tenis 13.00 Motocross 14.00
Skoki narciarskie 15.30 Lekka
atletyka 18.00Kolarstwo19.00
Wyścigi seńi cart 21 .00 Tenis 22.30 Formuła Nascar
23.30 Wiadomości 23.45 Magazyn Watts 0.15 Skoki narciarskie 1.15 Wiadomości
1.30 Zakończenie programu

Łódź

WOT

TELEWIZJA
ŁOWI CZ
ZAPRASZA

8

7.00 Odkrywcy niewiarygod- 7.00 Odkrywcy niewiarygodnych tajemnic - serial dla nych tajemnic - serial anim·
wany 7.30 Bajki Hektora młodych widzów 7.30 Bajki
Hektora - serial animowa- film animowany 8.00 Wieny dla dzieci 8.00 Dom, rzę, wątpię, szukam 8.25 Są
poduchy i kaczuchy - se- takie miejsca 8.4~ Telenowiny 9.00 Klasztory polskie
ńal dla dzieci 9.00 Klaszto9.30 Czterej pancerni i pies
ry polskie 9.30 Czterej pan10.25 Złota ósemka - s~riał
cerni i pies - seńal fabularfabularny 11.20 Kalejdo·
ny prod. polskiej 10.30 Złota
skop regionalny 11.30 Czaósemka 11.20 Kalejdoskop rodziejki - serial 12.30 Mój
regionalny - magazyn fil- pięs i inne zwierzaki - mamowy 11.30 Czarodziejki gazyn dla posiadaczy i mi12.40 Przygody zwierząt łośników zwierząt 12.40 Tele
13.05 Kawiarenka trójki Motor sport 13.00 Msza
14.00 Depozyt wiary 14.30 Święta 14.00 Z archiwum kuriera 14.10 Podróże z WOT
Zwierzęta z bliska - serial
przyrodniczy 15.25 Tajem- 14.30 Zwierzęta z bliska
nica Sagali - serial fabular- 15.25 Tajemnica Sagali ny dla dzieci 15.55 śwnika serial fabularny 15.55 Bank
16.50 Reportaż z koncertu nie z tej ziemi - serial fabu17.15 Uśmiechnij się 18.00 larny 16.50 Reportaż z kon. certu 17.15 Uśmiechnij się
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.00 Kurier 18.1 O Kościół
18.1 O Sport 18.20 Kaleji świat 18.20 Kalejdoskop
doskop regionalny 18.30
regionalny 18 .30 Z biegiem
Kino wieczorne: Z biegiem
lat z biegiem dni - serial fab.
lat, z biegiem dni 20.00
20.00. Wiek sportu: PodnoParaolimpiada - co dalej
szenie ciężarów 20.30 Tall
20.30 Tall ships 21.00 Dom, Ships 21.00 Kościół i świat
poduchy I kaczory 22.00 21.10 Podróże z WOT 21.30
Kino mocne: W szachu Wiadomości Kuriera 21.35
- film fabularny 0.1 O Mu- Sport w WOT 22.00 Mój
szelki wigler 0.35 Labiryn- wujaszek 23.55 Benefis Marty kultury 0.55 Program na ty Stebnickiej 0.20 Labirynjutro
ty kultury 0.45 Zakończenie

TV

„ Słoneczny patrol " -serial prod. USA - wyk. David Hasselhojf, David Chokachi, Jeremy Jackson i inni. Emisja: niedziela, 19 sierpnia,

19 sierpnia 2001 r.

motoryzacyjny MOC

Magazyn

bohaterce najbardziej dramatyczny scenariusz. Odważna kobieta, mimo tragedii nie załamuje się, dzielnie stawia czoło wszystkim
problemom.

21.45

Wyścigowe

niedziela

22.05 Sportowa
22.25

pcisl<o-rieniec

Samochodowe
Mistrzostwa
Polski
22.50 Córy szczęścia
- film fab. prod.
-węgierskiej

0.50 Wojny
Innych ludzi
-film dokumentalny
1.15 Zakończenie
programu

Muchy

Eric traci kontakt z Shelly.
Teraz usiłuje otworzyć wrota do zaświatów, by odzyskać nadprzyrodzone zdolności. Wypowiadając stare
zaklęcia, uwalnia jednak zie
moce. Dochodzi do wniosku, że będzie musiał na
zawsze zrezygnować z nawiązania ponownych kontaktów.
21.55. Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Sport· telegram
7l1T Prognoza pogody
22.35 Wielki napad
czyli urlop na
Piotrkowskiej
23.20

- autor. Andrzej Stasiuk

programu

Zakończenie

0.15 Krambambuli
- film fab. prod.
australijskiej

US

ł

9

Uill»@~'j'
6.00 Disco Polo Live
7.00 Macie co chcecie
7.30 Jesteśmy
- m1J9azyn redakcji
programów religijnych
8.00 Kosmiczne wojny
-serialanimcmany
8.30 Faceci w czerni
-serial anirroNany
9.00 Tajemnlczyrycerze
-serial prod. USA
9.30 Power Rangers
·serial dla mlodzieży
9.55 Disco Relax
11.00 Dharma I Greg
-serial komediowy
11.30 Terazty
- serial komediowy
Trzydziestotrzyletnia Billie
Thorton po rozwodzie ze
swym nudnym mężem zamieszkuje w hotelu. Przypadkowo poznaje tam dwudziestodwuletniego kelnera

1~r
6.40 Powrót
Dogtaniana
-serial animowany
8.00 Śpiący niedźwiedź
- film obyczajowy
9.30 Upał

-komedia

-rozmowa

11.00 Jacques Costeau
-żywa legenda
- film dokumentalny
12.00 Anioł Pański
- transmisja zWatykanu
12.20 Życie Jezusa
wg św. Mateusza
- serial hlstOl)'czny
12.50 Czarno-biały

Adama. Wkrótce zaczynają się spotykać i wtedy okazuje się, że 11 lat różnicy
wieku to prawdziwa przepaść, ale czego się nie robi
dla miłości.
12.00 Prehysłerla, czyli Park
własnym domu

Jurajski we
·film prod. USA
13.30 Plątywymiar
·serial fantasy
"
14.20 Zakręcony· serial kom.
14.50 Benny Hill
15.20 Fundacja Polsat
15.30 Informacje
15.45 Prognoza pogody
15.50 Glinlarzz dtungli
- serial sensacyjny
16.45 Rycerz nocy
·film prod. USA
17.35 Spotkania
europejslde
18.30 Informacje

na tematy duchowe
13.10 Dotyk anioła
-serial obyczajooy
14.15 Do białego rana
• film obyczajowy
16.00 Covington Cross
·serial kostiumowy
17.00 Rytmserca
-serial obyczajowy
18.00 Arsene Lupin:
Kobieta o dwóch
uśmiechach
-serial sensacyjny
19.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
20.00 Tristan I Izolda
- film obyczajowy

c:li::lt.:'9

......

18.55 Hoop Sport
Magazyn
19.00 Podryw kontrolowany
- program rwywkowy
19.30 Rodzina zastępcza
·serial komediowy
20.00 Pierwszy milion
-serial prod. polskiej
21.00 LETNIEKINOUPTONA:

Elizabeth Pena, Dariny

Drabina Jakubowa
- film prod. USA,
reż. Adrian Lyne,
wyk. Tim Robbins,

Alello, Mart Craen i inni
21.30 Losowanie LOTTO
23.0S Buffy, postrach
wamplrów
-komedia prod. USA
O.OO Roswell: Wkręgu
tajemnic
0.55 Magazyn sportowy
2.20 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

-magazyn zjawisk

21.50 Gumltycy
-program satytyczny
22.00 Wydarzenia,
Sport, Pogoda
22.30 Widzialne
i niewidzialne:
Duch

,

~
23.00 Rytm serca
·serial obyczajowy
23.55 Tristan
I Izolda
- film przygodowy
1.45 Zakończenie
programu

I•

kończenie progr~mu

...
ołekll'IO!
8.00 Film krótkometrażowy:
Adam 8.10 Janosik - film
przygodowy 10.20 Przymusowa ucieczka - film obyczajowy 12.05 Tęcza Finiana - film muzyczny 14.20
Film krótkometraż?wy: Świnka Whata 14.35 Dokument:
Ava Gardner 15.05 Pokój z
widokiem - film obyczajowy
17.00 Historia Helen Morgan ·film obyczajowy 18.55
Film krótkometrażowy: Nuda
19.05 Dokument: Stulecie
czarnego kina 20.00 Pieniądze albo miłość - komedia
prod. USA 21.35 Hiszpańska mucha - komedia prod.
hiszpańskiej 23.10 Film królkometrażowy: Trema 23.25
Zatopić pancernik Bismarck
- film wojenny, reż. Lewis
Gilbert, obsada. Kenneth
More, Dana Wynter 1.00 Za-

~~-==:::=;;----:----::iii;----~;-::-;""-----0
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TV POLONIA
7.05 Słowo na niedzielę 7.10 7.00 Teledyski - program
Tam gdzie jesteśmy 7.40 Ma- muzyczny 8.00 Odjazdowe
donny polskie 8.05 Fragle- kreskówki 10.05 Koncert
sy 8.30 Niedzielne muzyko- Party in the Par!< 10.50 Krówanie 9.00 Krzczonowskie lestwo lwów 11.45 Opowiewesele 9.20 Złotopolscy 10.10 ści zlotej małpy - seńal przyMoi rodzice rozwodzą się rodniczy 12.35 Ukryta ka12.00AniołPański 12.10Cza- mera - program rozrywkowy
sy 12.25 Otwarte drzwi 13.00 13.20 Pogoda dla bogaczy
Msza święta 14.05 Teatr dla - serial obyczajowy .14.10
Dzieci 14.35 .spotkanie z Quincy - film .kryminalny
Balladą 15.30 Biografie 16.20 15.05 AkwanauCJ - senal doO.N.A - koncert 17.00 Tele- kumentalno-przygodowy
express 17.10 Nad Niemnem 15.55 Śm1eJ się razem z
18.10 Eurofolk 18.25 Dwój- nami 16.20 Bez fikcji - dokaz Trójką 19.15 Dobranoc- kument 17.10 W krzywym
ka 19.30 Wiadomości 19.50 zwierciadle - komedia prod.
Pogoda 19.52 Sport 19.55 USA 19.00 w akcji - mag.
Bohaterowie Filmowej Wy- sensacji 20.00 Czerwona
obraźni 21.45 Magazyn pil- fala - film akcji 21.50 Perkarski Gol 22.35 Panorama lekcyjna panna młoda 22.55 Sport-telegram 23.05 ' thriller 23.35 Lustrzane odNie tylko dla melomanów bicia 1.10 Quincy 1.55 Po23.45 Kawał życia 0.10 Spor- goda dla bogaczy 2.45 Akwatowa niedziela 0.30 Zwyczaj- nauci 3.30 Czerwona fala
ni-niezwyczajni 1.15 Powtórl<i 5.10 Teleshoping
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W dobrze pojętym interesie ekonomicznym, a w
końcowym rachunku także społecznym - wydatki na
zagraniczne zakupy towarów, czyli import, nie powinny
przekraczać w ogóle, a przynajmniej nie w sposób
rażący-wpływów za eksport, czyli za towary sprzedane
zagranicznym odbiorcom. To, że w Polsce jest akurat
odwrotnie - wiadomo już od szeregu lat. Ale po raz
pierwszy dane na ten temat zestawił ostatnio GUS w
przekroju wojewódzkim. Są to ze wszech miar
interesujące zestawienia.Okazuje· się oto, że przewagę
dochodów z eksportu nad wydatkami na import
(liczonymi w dolarach) ma w Polsce 7 województw. W
woj. podlaskim przewaga ta sięgała wprawdzie w ub.
roku tylko 4 tys. dolarów, ale już w dolnośląskim - 205
tys. dol., w lubelskim - 217 tys. dol., w lubuskim - 230
tys. dol., w warmińsko-mazurskim - ponad 265 tys.
dol., w podkarpackim - 429 tys. dol., a najwięcej w
woj. Śląskim: 667 tys. dolarów. W sumie - na
wymienione wyżej regiony przypadlo w ub. roku ponad
2 miliony dolarów nadwyżki w bilansie ich obrotów
•
handlowych z zagranicą.

GDZIE Wl~CEJ DAJĄ,
•
GDZIE DUZO BIORĄ„.

Handel zagraniczny
- wg województw

7.00 Telesklep 8.00 Punky
Brewster - serial komedioTym razem przekonasz się, że z nami nie ma żar
wy 8.25 Hutch Miodowe Ser- tów - dodał z uśmiechem.
Zagrożony człowiek wcale nie wątpił w to, że groź
ca - serial animowany dla
dzieci 8.45 Filiputki - serial ba zostanie spełniona. Na szczęście dzieci były na waanimowany dla dzieci 9.10 kacjach u krewnych w Danii, zatem nic im przynajKosmiczne wojny - serial mniej nie groziło. Usi'edli z żoną i zaczęli się zastanaanimowany dla dzieci 9.35 wiać, jak ~ się broni~. I wtedy pa~i Mańa wpa?Ja na
świat Bobby'ego _ serial Pomy~~ ktory po dłuższym rozw~emu wydał 1m się
Jedyme słuszny. W akCję zaangazowano Alberta U„
dl d . .
·
00
arnmowany. a zieci 10 ·. • brata Marii C. To on kupił niedrogi pistolet na bazarze,
Miody Robin Hood ~ senal a nastc:pnie w lesie, w rewirze łowieckim szwagra (Berarnmowany dla dzieci 10.25 nard C. był zapalonym myśliwym, znanym jednak z
Miasteczko Nadzieja - film niezbyt wysokiej skuteczności), sprawdził go.
Ustalono, że Rrzez najbliższe dni Albert U. będzie
obyczajowy 11.55 Przygody Supermana - seńal przy- przesiadywał w restauracji siostry i szwagra. Gdy szangodowy 12.50 Ekspedycja tażyści nadejdą, strzeli do pana C., ~ąc go niegroź13 40 Co za tydzień _ ma- me. Wtedy pan C., w obrome własnej, ubrany w myg~ 14.10 Wakacje w Las śliwski strój (że nib~ wpadł tylko na c.hwilę do lokalu,
a szedł na polowanie) wygarnie do mch ze swej my.
Vegas - komedia 16.00 śliwskiej strzelby, załadowanej nabojami na grubegd
Droga do gwiazd - program zwierza. Potem pistolet podrzuci się bandycie. - Porarozrywkowy 17.00 Mecz Pol- nisz ich, a przynajmniej wystraszysz, wezwie się jioliscy artyści - Big Brather cję i nieodwołalnie wytądują za kratkami - stwierdził
19.00 TVN Fakty 19.20 Albert U . Plan wydał się prosty i skuteczny.
Gdy w drzwiach restauracji pojawili się bracia Jerzy
Sport 19.25 Pogoda 19.30
Extra Wizjer 20.00 Ekspe- i Kazimierz T., gości jeszcze nie było - gangsterzy
dycja 21.00 Pod napięciem wybra~i porę przed otw.arciem lokal~. Zza. ich plecó~
wyłom! się Albert U. Nie zdążył uzyc brom - panowie
• óż
t lh h0 21 30
1
mię r Y T. wyciągnęli własne ,,zabawki" i strzelili. Najwyraż·
- a s ~
- mm kostiumowy O.OO Rok niej nie byli zbyt dobrymi strzelcami - tylko jeden z
niebezpiecznego życia - nich drasnął pana C. w ramię. Mężczyzna nie stracił
film obyczajowy 2.00 Big głowy, chwycił swoją strzelbę i wygarnął do zbieraczy
Brother Nocą - program haraczu. Koledzy z koła myśliwskiego by nie uwierzyli
- waląc na oślep, pan C. położył trupem Jerzego T„ a
rozrywkowy do rana
Kazimierza T. ciężko ranił. Oniemiały Albert U. patrzył na to bez ruchu. Maria C. zrobiła, co do niej
należało: zadzwoniła po policję - jak było ustalone oraz po pogotowie, co wobec rozwoju sytuacji wydało
jej się najważniejsze.Restaurator z sąsiedztwa zeznał,
że Piotr P. i Filip Z. byli u niego, grozili mu bronią, ale
uciekli, nie biorąc szykowanych przez napadniętego
pieniędzy, gdy usłyszeli sygnały karetki i radiowozu.
Złapano ich tego samego dnia. J tak skończyła się
działalność grupy. Państwo C. wierzą, że tym razem na
zawsze. (PAI)

6.30 Droga do Avonlea serial familijny prod. kanadyjskiej 7.30 bd Surenhand
- western 9.10 Droga do
Avonlea - serial familijny
prod. kanadyjskiej 10.10
Pechowiec - komedia sytuacyjna 12.00 Dajcie nam
święty spokój! - seńal obyczajowy 13.00 Hotel - seńal komediowy 13.30 Czwórka na topie 14.00 Ernest
wraca do szkoły - komedia
sytuacyjna 15.50 Droga do
sławy _ serial obyczajowy
16.50 Różowa pantera_ serial animowany 17.15 Jak
Pan może Panie doktorze? _ se:ial komediowy
.4 Dziennik . lnfor17 5
17 58
macje sportowe . Nowe
18 05
rz od Robin Hooda _
P .yg Y
senal .przygod.owy 1 ~· 00 Pogotow1egórsk1e-senal20.00
Amazonki - reality show
20.55 Stan wyjątkowy-seńal
sens. 21.50 Drogówka
22.20 Akcja nad Berlinem
3 - serial akcji 23.15 Fatalne wakacje - film akcji 1.05
Super VIP - program muzyczny 2.15 Strefa P - magazyn muzyczny 2.1 O Zakończenie programu
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