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o prostu szczęście mi dopisało, na

czterech pierwszych miejscach róż
nice w czasie były to setne części sekundy
- mówi o swoim sukcesie w finale konkursu na Mi~trza Kierownicy ,,Lata z radiem" Józef Wysocki z Łowicza. Finał
ten odbył się w środę, 29 sierpnia, w czasie koncertu „Lata z radiem" w Piasecznie. W konkursie startowało 47 regionalnych mistrzów, po jednej osobie z miast,
w których odbywały się tegoroczne koncerty. Do momentu finałowych rozgrywek odbyły się 54 konkursy, ale 7 osób
na finał do Piaseczna nie przyjechało.
Każdy przyjechał z rodziną, mając cichą nadzieję na wygraną - opowiada
Józef Wysocki
o swoich przeżyciach Józef Wysocki.
Wcześniej zapowiadno, że w końco zef przygotowywał się więc do finału ,
wej rywalizacji o samochód Skoda Fabia, nawet znajomy „ściągnął" mu z Internetu
trzeba będzie rowiązać test i wykazać się informacje na temat koncernu.
wniejętnościami w czasie jazdy. Pan Jódok. na sf1: 12

s. 6

.

Józef Wysocki i Łowicza wygrał Skodę Fabię
w finale konkursu „Lata z radiem"
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Nowy Łowiczanin, Radio Plus i TelewlZja Łowicz organizują wspólnie w najbliższy poniedziałek, 10 wrześria o godz. 17.30, w sali kina Bzll'a DEBATĘ Wt'BORCZĄ z udZialem po
2 kandydatów do parlamentu z naszego terenu z 6 głównyeh komitetów wyborczych:
AWS Prawicy, SLD-UP, PSL, Prawa I Sprawledllwoścł, Pl~tformy Obywałelsklej I Ligi Polskich
Rodzin. To niepowtarzalna okazja, by tych ludzi poznać I usłyszeć, co Odpowiadać będąna
zadane Im pytania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wstęp jest wołny.

Wsobotę koleiny
dobry koncert
Angielska orkiestra
symfoniczna wystąpi w katedrze

aledwie tydzień temu zakończył się
w łowickiej bazylice międzynarodo
wy festiwal organowy im. J. S. Bacha, a już w najbliższą sobotę ponownie
rozbrzmiewać będzie · w niej wspaniała
muzyka poważna. Stanie się tak za sprawą. wizyty w naszym mieście Orkiestry
Symfonicznej Uniwersytetu Southamp- Nowy budynek, nowy patron, nowy sztandar.
ton z Anglii. Maciej Malangiewicz, dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury, instytucji, która jest współorganizatorem
nia I września o godz. I O.OO uro- drugą część uroczystości, która odbyła
koncertu, powiedział nam, że występ
czystą mszą świętą celebrowaną się na placu przed budynlciem, gdzie odAnglików w Łowiczu został załatwiony
praktycznie ,;z marszu".
dok na str. 6 przez ks. bpa Józefa Zawitkowskiego było się uroczyste przecięcie wstęgi i od~··
rozpoczęto rok szkolny 2001/2002 danie do dyspozycji społeczności szkol§~pita/ nie może skorzystać
w gminie Domaniewice. Wśród zgroma- nej części dydaktyczliej nowego budynŁOK
dzonych na placu przed domaniewickim ku gimnazjum, z którego od poniedziałku
z kredytu, za który powiat był gotów poręczyć
sanktuarium uczniów, rodziców i nauczy- korzysta 215 uczniów. Nowa część dyzagrają
cieli znaleźli się przedstawiciele władz daktyczna to ro.in. 9 klas z zapleczami
esja powiatowa, która odbyła się 29 łu Opieki Zdrowotnej za rok 2000. Ujematra & Roma, zespół wykonujący lokalnych i wojewódzkich. Podczas mszy i sala komputerowa. W tym.roku
insierpnia, była już kolejną od kilku mie- ny wynik za 2000 rok wyniósł 2.662.000
muzykę cygańską wystąpi przed ło
został poświęcony ·sztandar Publicznego westycję wydatkowano ponad 1.600 tys.
sięcy zdominowaną przez tematykę tra- zł z czego 1.670.870 zł może zostać rozwicką publicznością we wtorek, 11
Gimnazjum w Domaniewicach im. Wła- zł, do realizacji pozostała jeszcze sala gimgicznej kondycji finansowej łowiclciego liczone z pozostałości funduszu, a kwota
września w kinie Bzura. Występ będzie dysława St. Reymonta. Poczet
sztanda- nastyczna.
szpitala.
991.129 zł pozostanie na koncie do popoprzedzony szkoleniem przeciwpoża rowy przeprówadził zgromadzonych na
(aj)
Biegły rewident Alicja Ziółkowska za- krycia w latach przyszłych i jest to najrowym dla pracowników łowiclcicb firm.
poznała radnych z wynikami przepro- większy deficyt biorąc pod uwagę 3 ostatJak się dowiadujemy, ci, którzy lubią cyadzonego badania sprawozdania Zespo- nie Iata.
dok na str. 4
gańskie granie mogą w dniu występu zespołu dowiadywać się w kasach lcina, czy
SZKOŁA
na widowni są wolne miejsca. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że koncert będą mogli obejrzeć inni mieszkańcy miasta, nie bę
dący pracownikami szkolonych fum. (tb)
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*8 poziomów zaawansowania
*grupy dziecięce,młodzieżowe i dla dorosłych
*kursy przygotowujące do egzamlnów-FCE,CAE
*przygotowanie do matury
*kursy Business English
*wykwalifikowana kadra z Welkiej Brytanii, USA i Kanady
posiadająca odpowiednie przygotowanie metodyczne
*bogata1)ferta zajęć pozalekcyjnych

Zadzwoń
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przyjdź!!

Budynek „Łowiczanki"
ul. Mostowa 28
tel ./fax 830 08 36
godz: 10.00-19.00

PUNKTY PRZVJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEŃ GAZ.ÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA „IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ; • MINl·MARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 • R_AMPA; • 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 BEDNAAACH • SKLEP P. BUROKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP
P. BEJ DY W OSTROWIE; • SKLEP P. GOJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; • SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; • SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI
17 W BOLIMOWIE; • SKLEP P. WODZYŃSKIEGO W ROGÓŹNIE; •SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM •SKLEP P. SAWICKIEGO PRZY UL. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; • SKU:P P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. CHARĄ.ŻKI
W ZDUNACH 1A; •SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERŻNIKACH; •SKLEP P. SZALENIEC W ZABQSTOWIE; • 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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ŁOWICZANIN

MIASTO DOSTAtO ZADYSZKI
Najprawdopodobniej kredyt będzie niezbędny do spięcia budżetu Łowicza

P

odczas ostatniej sesji rady miejskiej
w Łowiczu Burmistrz Ryszard Budzałek prn:dstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za piCIWsze półrocze 2001
roku, informując, że dochody zostały wykonane w wysokości 19.326287 zł co stanowi 51,97%, natomiast wydatki w wysokości 17.570.857złcostanowi43,1% planu
rocznego. Burmistrz wyraził swoje zaniepokojenie niskim wykonaniem dochodów
z udziału w podatkach Skarbu Państwa,
gdzie udziały w podatku od osób fizycznych wyniosły 35,7%, natomiast w podatku od osób prawnych 19,7% planu rocznego. Wprzypadkuwpływuzpodatlruodosób
prawfT)'Chspodziewaliśmy się takUef sytuacji
i założyliśmy mniejszą kwotę. Niewykonanie
planu dochodów z tytułu udziału w podatku
od osóbfizycznych budzi naszezaniepokoje-

nie, ponieważ najprawdopodobniej spowodtlje ono brak na koniec roku budżetowego
w wysokości 2.317.175 zł. W związku z tym
niezbędnajest korekta planu wydatków, która poŻwoli zaoszczędzić 1.140. OOO zł oraz
osza,ędności, ale i przy tym wszystkim nie
jest wykluczony kredyt w celu zamknięcia
budżetu - mówił burmistrz. Sprawa kredytu
nie była jednak rozważ.ana podczas tej sesji,
nie podjęto żadnych uchwał w tej kwestii,
nie szacowano jego wysokości.
Swoją opinię w sprawie wykonania budżetu miasta prn:dstawili również członko
wie opozycyjnego klubu radnych ,,Łowicz
2000". Przygotowane przez klub oświad
czenie odczytał podczas sesji Paweł Kolas.
„(.) Obawiamy się, że(.) deficyt budżeto
wy w stosunku do planów, może wynieść na
koniec.roku ok 3.000.000zł. Wszystko wska-

zuje na to, że miasto będzie brało kolejne
kredyty komercyjne. illdziwiające jest i.rydanie pozytywnej opinii o wykonaniu budże
tu w I połowie obecnego roku przez niektóre
komisje rady miejskiej Łowicza.jak możnq
było nie zauważyć tak złej kondycji budżetu
miastaikwitowaćjegowykonanie?Szanowni

Radni! Czy zdajecie sobie sprawę z powagi
sytuacji i obciążeń jakie zostawimy następ
nej radzie? W tym tak trudnym roku budże
towym wydano między innymi dui.ą kwotę
na Jarmark Łowicki (116 tys.). kontynuowano ekonomicznie nieuzasadnione wydawnicWspaniały tort uświetni/ uroczystość oddania do użytku nowej częśc
two miejskie (Pismo miasta Łowicz). rozgimnazjum w Łyszkowicach.
·
poczęto remont budynku dawnego domu
kultury (800 tys.) z perspektywą przyszło
rocznych kosztów na poziomie kolejnych Łyszkowice
2. OOO. OOO zł.

dok. na str. 23

Urodziny nowego gimnazium

Józef Krupiński B

ardzo uroczyście została oddana do
nowa część gimnazjum
w Łyszkowicach. Po nabożeństwie w kościele parafialnym uczniowie i zaproszeni goście obejrzeli na sali gimnastycznej,
przygotowany specjalnie na tę okazję
program artystyczny, był też tort urodzinowy dla szkoły, na którym zapłonę
ły petardy, a uczniowie śpiewali „Sto lat
niech szkoła żyje nam".
Na widowni zasiedli oprócz władz gminnych m. in.: prezes zarządu Byk Pfarma
Gerhard Muller, KrzYsztof Zarębski z firmy „Pebex", która była wykonawcą inwestycji." Nie zabrakło okolicznościowych
wystąpień, w których podkreślano,jak wiele
inwestycji oświatowych gmina Łyszkowi
ce poczyniła w ciągu ostatnich lat. Dyrektor
gimnazjum Grzegorz Grochola wspomniał,
że jest to już czwarte otwarcie związane
z gimnazjum. 1O lat temu oddane zostały
użytku

ózef Krupiński, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w latach 1967 1991, nauczyciel historii i wiedzy o
społeczeństwie, zmarł w poprzedni wtorek, 28 sierpnia po długotrwałej chorobie.
Za swoją wieloletnią prace był odznaczony między innymi medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W ostatniej drodze towarzyszyło mu grono przyjaciół kolegów i wychowanków.
Spoczął na cmentarzu Emaus w piątek,
31 sierpnia.
(tb)

J
Nowy autobus

będzie woził

uczniów do gimnazjum w Bielawach.

Gmina Bielawy

lnauguracia z gimbusem w tle

U

roczyste pJZCkazanie kluczyków do nowego gimbusa stało się głównym punktem inauguracji roku szkolnego w bielawskim gimnazjum. Na ręce dyrektor Anny
Krysickiej kluczyki przekazał wójt Sylwester Kubiński, który wyraził przekonanie,
że nowy autobus choć w części zrekompensuje gimnazjalistom kłopoty lokalowe
szkoły i ciasnotę panującą w salach lekcyjnych. Łódzkie Kuratorium Oświaty, które-

kronika .~

policyjna·
• W nocy 28 sierpnia o godz. 1.40 fimkcjonariusze tut KPP zatrzymali do kontroli
drogowej samochód kierowany przez mieszkańca Łowicza Marka S., który przewoził
kradzioną cebulę.

• 28 sierpnia o godz. 11.05 Marian P.
tut KPP o kradzieży jego samochodu marki Cinquecento z parkingu przy
os. Broniewskiego_
• Tego samego dnia o godz. 20.15 tut
KPP została powiadomiona o kradzieży dokumentów i pieniędzy na szkodę Teresy T.
• W nocy z 28 na 29 sieipnia nn sprawcy
dokonali kradzieży z ul. Annii Krajowej samochodu osobowego marki Polonez.
•I wrzęśniao godz. 18.00tut KPP przyjęła zgłoszenie, z którego wynikało, że z posesji Adrianny S. skradziono rower górski.
• 2 września o godz. 15.15 w m. Nie- ·
powiadomił

dźwiadamiałmitjscewypadekdrogowy,gdzie
kierujący

samochodem osobowym marki
Honda Krzysztof C. nie dostosował pręd
kości jazdy do warunków panujących tego
dnia, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w tył jadącego w przeciwnym kierun-

do użytku nowe skrzydło szkoły z pomieszczeniami dydaktycznymi, kolejno powstawały - sala gimnastyczna i stołówka
Dobudowana część jest więc już czwartym
etapem tworzenia bazy gimnazjum. Te mury
trzeba teraz wypełnić sensem i treścią. Możemy to zrobić codziennym naszym wysił
kiem - mówił m. in. dyrektor Grochola.
Wspomniano też o planach na przyszłość:
aby kiedyś można było kontynuować
naukę w Łyszkowicach na szczeblu maturalnym.
Wójt Włodzimierz Traut życzył
uczniom samych piątek i prosił, aby dbały o budynek szkoły. Symboliczna wstę
ga została przecięta w obszernym hallu,
który jest jednocześnie łącznikiem starej
i nowej części szkoły, szkoła została poświęcona. Póżniej można było zwiedzać
pachnące

jeszcze farbą, ale już umeblowane pomieszczenia.
(mwk}

Budynek

Miler ma gościć

u~atowany

na przedwyborczym festynie
l

go prn:dstawiciela zabrakło w miniony poniedziałek, 3 września, na rozpoczęciu roku
szkolnego w Bielawach, nowy autokar przekazało gminie Bielawy kilka tygodni temu.
Dyrektor Anna~icka witając uczniów
mały włos, w miniony czwartek 30
po wakacyjnej przerwie przypomniała, że
sierpnia, topola o wysokości 20 m
w tym roku szkolnym osoby uczęszczają
zniszczyłaby budynek gospodarce do trzeciej klasy będą zdawały egzamin
gimnazjalny, ten właściwy w maju, a prób- czy w jednym z gospodarstw w Placenny już w październiku.
(ljs) cji. W wyniku wiejących od kilku dni silnych wiatrów drzewo przechyliło się na
ku samochodu ciężarowego marki Volvo tyle, że w każdym momencie mogło przekierowanego przez Marka S., który z ko- wrócić się na pobliski budynek gospolei w wyniku uderzenia zjechał na pas rudarczy.
chu samochodu Honda i zderzył się z saWezwani na miejsce strażacy przez
mochodem osobowym marki Honda kie2,5 godziny pracowali nad tym, by nie
rowanym przez obywatela Niemiec .
W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał dopuścić do zniszczeń. Drzewo zostało
pocięte na kawałki i usunięte.
ob. Niemiec.
(ljs)
• 2 września o godz. 16.50 doszło do
kolejnego wypadku drogowego, tym razem
przy skrzyżowaniu ulic: Prymasowskiej z Piaskową, gdzie kierujący samochodem osobowym marki Fiat 126p Anna R. nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w samochód osobowy marki Opel Kadett, kierowany przez Piotra B.
powodu braku jakichkolwiek chęt
• Tego samego dnia o godz. 21.00 tut
nych przedłużony został przetarg
KPP została powiadomiona przez Wiesława
ofertowy na sprzedaż całości PrzedR. o rozboju na jego osobie dokonanym
w jednej z pijalni w Łowiczu.
siębiorstwa Produkcyjno - Handlowo
• 3 września o godz. 8.05 tut. KPP zosta- - Usługowego Syntex S.A. w Łowiczu
będącego w stanie upadłości.
ła powiadomiona o włamaniu do barakowozu firmy PłillP „Przyszłość" w Łowiczu.
Pierwsze ogłoszenie o sprzedaży
całości przedsiębiorstwa przez syndy• W nocy z 3 na 4 września nn sprawcy
ka masy upadłościowej ukazało się na
dokonali włamania do sklepu spożywczo
przemysłowego w m. Pilaszków. Łupem
początku sierpnia tego roku. W pierwsprawców padły art spożywcze, chemiczne, szym etapie procedura sprzedaży miała
tytoniowe.
polegać na złożeniu ofert najpóżniej do
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc 22 sierpnia, do godziny 15.00. Warunw ww. sprawach prosimy o osobisty lub telekiem przystąpienia do przetargu miało
foniczny kontakt z Komendą Powiatową Pobyć wadium w wysokości miliona zło
licji w Łowiczu.
tych.
Wartość oszacowania przez synOpracował asp. sztab. Witold Janeczek
dyka wynosiła 18.600.000 złotych .

O

eszek Miler, lider SLD, będzie gościem
na festynie „Pożegnanie lata", który
odbędzie się w najbliższą niedzielę na Starym Rynku. W czasie jego trwania nie
tylko spotka się z mieszkańcami miasta,
ale będzie także podpisywał swoją ostatnią
książkę „Dogonić Europę".

Festyn rozpocznie się o godz.15.00 i bę
dzie trwał do godz. 21.00. W czasie jego
trwania przewidziano dwa koncerty: zespołu
Hazard z Łodzi i gwiazdy formacji Big Cyc.
Imprezę zakończy dyskoteka. Sam Miler
pojawi się w Łowiczu około godz. 16.30,
przyjedzie do nas w drodze powrotnej
z odby\Vających się tego dnia w Spale Do-

żynek

Prezydenckich. Festynowi towarzy-

szyć będą przez cały czas trwania kandyda-

ci SLD-UP do sejmu i senatu, którzy będą
siedzieli przy stolikach pod parasolami. Festyn ma obfitować także w konkursy i niespodzianki.· Organizatorzy uprzedzają, że
w związku z festynem, teren parkingu w
centrum Starego Rynku będzie niedostępny
dla samochodów już od godz. 6.00 rano
qo czasu zakończenia imprezy.
Imprezę realizować będzie na zamówienie sztabów Radio Classic z Łodzi. Jak się
dowiedzieliśmy, łowickie SLD ciągle czyni
starania, by do Łowicza przyjechał prezydent Aleksander Kwaśniewski.
(tb}

Syntex nadal do sprzedania

Z

Do chwili zamykania tego numeru gruntu działek o łącznej powierzchni
Nowego Łowiczanina nikt nie złożył 64.412 m 2 oraz prawo własności obiekoferty kupna Syntexu.
tów produkcyjnych i pomocniczych
Syndyk masy upadłościowej zastrze- oraz zaplecza warsztatowo - magazyga sobie prawo dodatkowych negocja- nowego i socjalnego posadowionych na
cji z oferentami, jak również po.dpisa- gruncie o łącznej powierzchni użytko
nie tylko umowy przyrzeczenia sprze- wej budynków 36.529 m2 •
daży przedsiębiorstwa lub jego zorga2. Prawo użytkowania wieczystego
nizowanej części. Na pytanie, jaka bę gruntu działek o łącznej powierzchni
dzie nowa cena wywoławcza za przed- 10.448 m 2 zabudowanych budynkiem
siębiorstwo w całości, syndyk odpo- ciepłowni o mocy 23, I MW zasilającej
wiada krótko i tajemniczo: jeszcze nie w ciepło przemysł oraz obiekty mieszzastanawiałem się, zaś na pytanie do kalne i użytkowe.
kiedy można składać oferty: dopóki
3. Maszyny i urządzenia, prawa
zakład nie zostanie sprzeda.ny„.
i wartości niematerialne i prawne, wieW skład przedsiębiorstwa wchodzą: rzytelności.
1. prawo wieczystego użytkowania
(mak)

nowy
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SZANSA NA GENE1ł4LNĄ
NAPRAW~ „DWOJKI"
a dniach ruszą w Zdunach prace
na trasie nr 2 - to pierwsza dobra
wiadomość. Druga, to ta, że w latach
2002 - 2004 przewidywana jest całko
wita modyfikacja tej drogi krajowej na
jej odcinku przebiegającym przez teren
powiatu łowickiego. Niebawem więc
droga ta powinna zmienić swoje oblicze,
co chyba wszystkich nas mocno ucieszy zapowiedział na spotkaniu z radnymi
gminy Zduny, w czasie sesji, w czwartek, 30 sierpnia kierownik okręgowego
Zarządu Dróg Krajowych w Łowiczu,
Paweł Chojnacki. Wiadomości te zostały
przyjęte przez radnych z dużym zadowoleniem, tym bardziej, że wielokrotnie
zarząd gminy, jak i rada występowali do
zarządu dróg z prośbą o podjęcie prac na
drodze krajowej nr 2 w celu poprawienia
jej stanu technicznego i poprawy bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie Zdun. Jeden z radnych powiedział na sesji: - To cieszy. zwłaszcza, że mleiny na trasie są wysokiejak krawężniki i wyjazd lub przejazdp!Ze.Z
nią sprawia coraz więcej problemu.
Jak poinformował w czasie swego
wystąpienia kierownik Chojnacki, 22
sierpnia został rozstrzygnięty w Łodzi
przetarg na wyłonienie firmy, która przeprowadzi prace na odcinku 1250 m trasy
nr 2 biegnącej przez centrum Zdun. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Remontowany odcinek ma
połączyć dwa inne fragmenty trasy, 250
m od strony Szymanowic i 850 mod strony Zduńskiej Dąbrowy, które już zostały wyremontowane. Zakres prac w Zdunach obejmować będzie frezowanie zniszcwnej nawierzchni ulicy, następnie uło
żenie na niej geowłókniny, specjalnej substancji utwardzającej i nałożenia warstwy
asfaltu. Geowłóknina ma spowodować
utwardzenie podłoża pod nową warstwą
asfaltu, bez kosztownej ingerencji w podbudowę drogi.
Jest to rozwiązanie zastępcze, przed
głównymi pracami modernizacyjnymi,

N

które spowodują, że nawierzchnia trasy
nie będzie ulegała degradacji w takim tempie jak obecnie. Oprócz tego z puli 1 mln
złotych z Generalnego Zarządu Dróg
Krajowych łowicki zarząd dróg podejmie
również prace na odcinku trasy w Łowi
czu, na skrzyżowaniu z obwodnicą łódz
ką. Przewidziane na wrzesień roboty, jak
uprzedził kierownik, będą obejmowały
tylko naprawę nawierzchni. Niestety, nie
zostaną tu uwzględnione wielokrotnie powtarzane wnioski gminy, miedzy innymi
o rozrysowanie wysepek na skrzyżowa
niaclz i pasów lewoskrętnych. Taki zabieg
spowodowałby wzrost obciążen_ia poboczy drogi i zniszczenie ich, głównie przez
Tiry, nie są one obliczone na tak wielkie
obciążenie. Nie bierze się także pod uwagę innych wniosków takich jak wymnanie sygnalizacji świetlnej, chodników
wzdłuż drogi - powiedział kierownik, dodając - z tym trzeba będzie poczekać do
czasu modernizacji całej trasy.
Radni pytali, czy w ramach wrześnio
wych prac będą podnoszone podjazdy
z dróg powiatowych do trasy, są one strome i ustawione pod zbyt ostrymi kątami
do trasy - dlatego sprawiają kierowcom
sporo kłopotu. Kierownik odparł, że jest
to w planach, niemniej jednak zdziwiony
był nieobecnością kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Łowiczu, by także on
mógł się na ten temat wypowiedzieć. N iestety, ten nie został przez gminę zaproszony. Niemniej Chojnacki obiecał, że
postara się, by prace były wykonywane
przy współpracy w zarządem powiatowym, by rozwiązać tę kwestię w jak n~
lepszym stopniu.
Radni pytali także czy ma sens prowadzenie w tym roku remontu w Zdunach,
kiedy w ciągu dwu lat planuje się wykonanie
gruntownej modernizacji trasy. Kierownik
odparł: Sens taki jest, trasa w 7.dunach jest
w bardzo złym stanie technicznym, przez co
staje się niebezpieczna. Prace te pozwolą by
do czasu modernizacji była ona we względ
nie dobrym stanie, chociaż sądzę, że

w ciągu dwu lat będzie wyglądała tak
samo jak wygląda aktualnie.

Co oznacza
wielki remont
Szeroko zakrojone prace modernizacyjne na trasie nr 2 na terenie powiatu
łowickiego przewidziane są w latach 2002
-2004. Temzinjestjaknajbardziej realny,
już w tej chwili rozpoczęły się prace projektowe i koszt01ysowe: r-fykonawca ich
zobowiązany jest do kontaktowania się
z gminą w celu określenia w projekcie potrzeb mieszkańców co do trasy, chodzi tu
o całą infrastrukturę jej towarzyszącą.
Dlatego wnioski, które były wcześniej skła
dane przez zarząd gminy do zarządu dróg
mogą znaleźć swoje urzeczywistnienie zapewnił radę Chojnacki. Zapewnił on
także, że gmina będzie zapraszana naspotkania w sprawie projektu trasy na narady do Łodzi, by miała tam swój głos. Projekt ma zostać ukończony na początku
przyszłego roku.
Radni pytali się, czy możliwy jest poślizg w czasie związany z tymi pracami.
Okazuje się, że środki, z jakich będzie się
korzystać przy modernizacji będą pochodziły z dotacji Unii Europejskiej i są one
zapewnione już na chwilę obecną w IOO
%, dlatego nie ma możliwości, by zaistniał jakikolwiek poślizg. O samych pracach modernizacyjnych kierownik zarzą
du DK powiedział, że będą one wygląda
ły podobnie jak te, które w chwili obecnej
są wykonywane w okolicach Kutna:
drogowcy będą więc wykonywali drogę praktycznie od nowa, począwszy od
korytowania, kładzenia podbudowy
o wyższej nośności, a skończywszy na
nowej, trwalszej nawierzchni. Prace te
na pewno spowodują komplikacje i-y komunikacji na trasie i może to wyglądać
nawet tak, jak w tej chwili w okolicach
Kutna, ale sadzę, że efekt końcowy będzie
pozytywny.
(tb)

W środę, 29 sierpnia, prowadzone byłyprace pielęgnacyjne dtzew rosnących ptzy
cmentatzu katedralnym w Łowiczu. Uschnięte gałęzie dtzew, a często też pokaźne
konary usunięto, ponieważ stanowiłyzagrożenie, zarówno dla ruchu odbywające
go się ulicą_ Blich, jak i dla bezpieczeństwa w obrębie samego cmeritatza. Na
zdjęciu jedna z potężńych lip, której wietzcholek był martwy. Ścięte, spróchniałe
dtzewo częściowo rozpadło się spadając na asfalt Gałęzie, które zachowały się
(mwk)
w całości, zostały szybko pocięte na drobniejsze częścipilą spalinową.

Domaniewice

Brak oznakowania w pobliiu szkoły

P

o tragicznym wypadku, w którym
na trasie 14 w Domaniewicach zginęło kilkunastoletnie dziecko, gmina starała się o odpowiednie oznakowanie przejścia dla pieszych. Wnioskowano o ograniczenie prędkości na wysokości szkoły
i sygnalizację świetlną. Brak oznakowania został ponownie poruszony w czasie
ostatniej sesji rady gminy, która odbyła
się w czwartek, 30 sierpnia. Dyrektor
szkoły podstawowej - Stanisława Felczyńska przypomniała, że od nowego
roku szkolnego do szkoły podstawowej
będzie dowożone ponad 250 dzieci, a do
gimnazjum - 200 i oznakowanie jest po-

trzebne ze względu na bezpieczeństwo
wszystkich uczniów.
W odpowiedzi wójt Grzegorz Redzisz
przeczytał pismo, jakie wpłynęło z Rejonu
Dróg Krajowych w odpowiedzi na wniosek. Wynika z niego, że znak drogowy „uwaga wypadki" wstanie ustawiony przy"SZkole jeszcze we wrześniu, natomiast na sygnalizację świetlną, zarząd dróg nie bę
dzie miał środków, ani w tym, ani w przyszłym roku. Również brakiem pieniędzy
motywowana była odmowa w sprawie
wniosku o wycinkę krzewów, które ograniczają widoczność rolnikom, którzy ciągni
kami wyjeżdżają z pola na jednię. (mwk)

tatwiei doiechać do Bolimowa
T

akiego połączenia ze Sberniewicami Pierwszy kurs z Łowicza i Skierniewic
iŁowiczemBolimówjeszczenigdynie wyrusza o godzinie 6.00, a więc w Bolimial - mówili na ostatniej sesji rady gmi- mowie jest o 6.20. Ostatni natomiast
ny Bolimów, 30 sierpnia, tutejsi radni. Od w dni powszednie o godzinie 21.20,
sobotę i w niedzielę o 19.20. Busem
poniedziałku, 3 września, uruchomione a
zostały kursy busowe na trasie Łowicz - z Bolimowa do Skierniewic, czy Łowicza
Bolimów - Skierniewice. Taką informację można dojechać w 20 minut. W kierunku
przedstawił radny i jednocześnie dyrek- Skierniewic jedzie on przez Wólkę Ła
tor PKS w Skierniewicach Tadeusz Grzy- siecką, Ziemiary, Leśniczówkę i Budy
wacz. Busy kursować będą co godzinę Grabskie, a w stronę Łowicza przez Niecodziennie oprócz: Świąt Bożego Naro- borów i Mysłaków.
(ljs)
dzenia, Wielkanocy i Nowego Roku.

w

Domaniewice

Uroaystość 8września Ki~;;;;;,szlych germanistów

najbliższą sobotę, 8 września
o godz. 12.00 zostanie odpra_wio
na na placu przy Sanktuanum
w Domaniewicach uroczysta msza św.
W czasie tegorocznego odpustu parafia
obchodzić będzie l rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, odsłonięty zostanie też pomnik
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W

od

nowego roku szkolnego 2001/2002
wGimnazjumnrl wŁowiczujedna
z siedmiu kląs pierwszych będzie miała
rozszerzony program nauki języka niemieckiego. W tygodniowym rozkładzie
zajęć uczniowie tej klasy będą mieć aż 5
godzin języka niemieckiego. Nie udało się
natomiast utworzyć, pomimo zaintere-

sowania uczniów i rodziców, klasy
„usportowionej",zpowodubrakuakceptacji organu prowadzącego.
W szkole istnieje od roku klasa o profilu informatycznym. Dyrektor szkoły
Grzegorz Więcek deklaruje, że w przyszłości planowane jest rozszerzenie ofer(mwk)
ty dydaktycznej szkoły.

Gmina Domaniewice

Zgoda na kredyt na kontynuacię budowy
omimo, że jestjuż po oficjalnym otwarciu nowego gimnazjum w Domaniewicach, inwestycja ta nieprędko będzie zakoń
czona Trudności finansowe gminy Domaniewice skłoniły radnych, aby wyrazić
zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 300 tys. zł, aby zapłacić wykonawcy - firmie „Eko - Piec" z Łowicza zaległe
rachunki. Decyzja taka zapadła w czasie
sesji, w dniu 30 sierpnia. Konieczność zaciągnięcia kredytu wójt gminy Grzegorz
Redzisz argumentował tym, że wykonawca chciał już opuścić plac budowy,
aby nie angażować własnych środków

P

Drut przeciągnięty między słupkami to pomysł mieszkańców bloków
os. Noakowskiego na ochronę trawników. Jednak nie wszystkim mieszkańcom osiedla taki pomysł na ochronę trawników się podoba. Uważam, że jest to zły pomysł, wieczorem druty te są niewidoczne i w związ
ku z tym bardzo niebezpieczne. Byłam świadkiem jak dziecko biegnąc zawadziło się o ten drut i przewróciło. Poza tym takie ogrodzenie
ma bardzo nieestetyczny wygląd - zwróciła się do redakcji zbulwerso(aj)
wana tym rozwiązaniem mieszkanka Noakowskiego.

w gminną inwestycję. Tymczasem inwestycja ta musi być kontynuowana. W tym roku
planowane jest rozpoczęcie budowy sali
o wymiarach 18 x 30 m. Koszt wykonania
całej inwestycji - budynku szkoły i sali gimnastycznej, wyniesie według przetargu 2,3
mln zł netto. Umowa z wykonawcą nie może
być zerwana, bo to oznaczałoby konieczność ogłaszania kolejnego przetargu, a więc
i dodatkowe koszty. Inny wykonawca też
nie wykonałby sali taniej, jak mówi wójt
Redzisz, obecnie ceny w przetargach na
wykonanie sali o takich wymiarach sięgają 3
mln zł. Inwestycja rozpoczęta w marcu 2000

roku kosztowała budżet gminy już 1 mln
170 tys. zł, co przy budżecie 4,8 mln zł jest
dużym obciążeniem. Budowa gimnazjum
była dotowana z kuratorium, ale przyznano
tylko I OO tys. zł, kolejne 60 tys. zł to pożyczka z WFOŚ. Może zabraknie pieniędzy
na wypłaty dla nauczycieli - wyraził obawę
Grzegorz Redzisz. - Może miejny kredyt na
pensje będzie potrzebny ?
Na razie radni dokonali zmian w budżecie
na ogólną sumę ponad 30 tys. zł, aby jak
najwięcej pieniędzy wygospodarować na
zapłacenie za budowę gimnazjum.
(mwk)

4

Godzina wuefu więcei
Z

trzech do czterech godzin tygodniowo, wzrosła w rozpoczętym 3 września roku szkolnym liczba godzin wychowania fizycznego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto.
Podobnie jest w szkołach wiejskich. Spodziewaliśmy się, że w związku z deficytem
w budżecie państwa być może to rozporządzenie zostanie wycofane, ale jednak
czte1y godziny WF-u zostały wprowadzone do zajęć i zgodnie z nim są i u nas powiedziała mim naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych w łowickim ratuszu
Maria WiQckowska.
Nowi nauczyciele wychowania fizycznego nie musieli być zatrudniani, chociaź
by z tej racji, że w tym roku zakończony
został proces likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 6. Zresztą nadchodzi niż demograficzny i !iczebno.Ś'Ć dzieci w szkołach będziejuż od przyszłego roku zmniejszać się i tym samym będzie mniej oddziałów szkolnych - .tłumaczy Maria Więc
kowska.

Warunki do zwiększenia ilości godzin
wychowania fizycznego w łowickich
szkołach podstawowych i gimnazjach są,
według ratuszowych urzędników, dobre.
Przy każdej szkole jest sala gimnastyczna,
przy większości z nich róWnież tzw. sale
rekreacyjne, czyli większe pomieszczenia
przystosowane do ćwiczeń. Oprócz tego
szkoły mogą przecież korzystać z dwóch
hal sportowych: przy ulicy Jana Pawła IT
i ulicy Topolowej. Teraz rozpoczynamy
modernizację trzech boisk sportowych
(przy SP 2, SP 7 i Gimnazjum nr I - red.),
więc nie powinno być żadnych problemów
- powiedziała nam Maria Więckowska,
Podobnie jak co roku bardzo dużo zależy
od dobrze.napisanego planu zajęć dla nauczycieli i uczniów. Zawsze na początku
roku szkolnego plany lekcji ulegają modyfikacjom i dopiero po około dwóch
tygodniach będzie można jednoznacznie
stwierdzić, czy wprowadzenie czwartej godziny WF-u jest dużym obciążeniem dla
(mak)
uczniów i nauczycieli.

Ulotka lepsza·nii mandat
najbliższy piątek, 7 września, KWP w Łodzi, a także łódzkiego dealera
.w godzinach od I O.OO do 18.00 po- koncernu Ford. Ulotka dotyczy przede
licjanci z pionu prewencji KPP w Łowi- wszystkim bezpieczei'lstwa na drogach,
czu będą po raz pierwszy przeprowa- oprócz zaleceń przytoczone są w niej
dzać nowy typ akcji. „Przede wszyst- dane dotyczące wypadków, a także zdję
kim świadomość" to akcja, której celem cia prawdziwych wypadków. W czasie
jest ujawnić jak największą liczbę wy- l!Wania akcji zostanie zwiększona liczba
kroczeń drogowych. Nie wszyscy kicru- patroli na terenie miasta i powiatu. Lejący otrzymająjednak tego dnia mandaty, szek Okoń z sekcji ruchu drogowego przed
jeśli wykroczenia nie będzie poważne, akcją wyrażał w rozmowie z NŁ nadziekierowca będzie musiał na miejscu - przy ję, że akcja taka będzie miała lepsze odpolicjantach, zapoznać się z treścią ulot- działywanic dla bezpieczeństwa, niż pła
(mwk)
ki. Ulotki te zostały przygotowane przez cenie mandatów.

W

Obwodowe komisie wyborcie powołane
arząd Miasta Łowicza powołał 1O-

Z osobowe komisje wyborcze, które

to osoba wskazana i oddelegowana do
komisji przez bmmistrza miasta w porobQdą pracowały podczas zbliżających się zumieniu z zarządem . Nazwiska osób
wyborów parlamentarnych. W skład każ- zasiadających w poszczególnych komidej spośród 18 komisji, które będą działa- sjach są jawne i zostały upublicznione
ły w naszym mieście, wchodzi po 9 przed-· poprzez wywieszenie obwieszczenia na
stawicieli komitetów wyborczych oraz urzędowej tablicy ogłoszeń w sieni ratu(mak)
jedcn pracownik łowickiego ratusza. Jest sza przy Starym Rynku.

Centrum

Szkół

„Eko-Serwis" doiedzie
do Domaniewic i Łyszkowic

J

eszcze w tym tygodniu rozpocznie
podpisywanie umów z mieszkań
cami gminy Domaniewice i dostawa
pojemników na smieci przez kutnowską
finnę „Eko-Seiwis".
Wstępną deklarację podpisania indywidualnej umowy wyraziło około 500
osób. Jest to, zdaniem kierownika ło
wickiego biura firmy, Adama Myszkowskiego, bardzo duża liczba osób
z gminy o takiej wielkości. Listy chęt
nych nie zlożyly jeszcze 2 sołectwa,
ale zazwyczaj w trakcie podpisywania
umów klientów na wywóz śmieci pr.zybywa. Pierwszy odbiór odpadów z terenu gminy Domaniewice odbędzie się
w środę, 29 września, i podobnie jak
w innych gminach, bQdzie organizowany co 4 tygodnie.
Kolejną gminą, skąd będą zabierane odpady, będzie gmina Łyszkowice. Data
pie1wszego odbioru śmieci z terenu tej
gminy nic została jeszcze ustalona, ale
bQdzie to najprawdopodobniej w poło
wie października. Dotychczas do „EkoSeiwisu" wpłynęły zgłoszenia od okolo
300 osób, ale nic wszystkie solectwa do(mwk)
starczyły listy chętnych.
się

Gmina Łowicz

Konkurs na dyrektora
SP Popów.
wie osoby z gminy Łowicz zostały delegowane do pracy w komisji konkursowej , która ma wybrać dyrektora Szkoły· Podstawowej
w Popowie w gminie Łowicz. Przewodniczącym będzie zastępca wójta Grzegorz Stefański, zaś członkiem komisji radny Marian Słoma. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w skład komisji konkursowej
wejdzie jeszcze dwóch przedstawicieli
organu sprawującege nadzór pedagogiczny,
również dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i dwóch przedstawicieli.rady rodziców oraz przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność" nauczycieli.
(mak)

D

Prywatnych

Posiadamy uprawnienia

dok. ze str. I

Komornik wszedł na konto
Z

apytana przez Zofię Lepieszko, która mowa, na dzL~ jest nie do podjęcia, poniepełni funkcję skarbnika powiatu: Czy waż w momencie, kiedy można by/o podwidzi dla szpitala możliwa.fr odzyskania pisać umowę; pracownicy wystąpili o zapłynnościfinansowej?, rewident odpowie- jęcie kont bankowych przez komorników
działa, że: Konieczny jest kredyt, który
w celu wyegzekwowania należnych im
pozwoli/by na chociaż częściowe oddłu wynagrodzeń, ho tak naprawdę to prażenie szpitala. Dziwne jest, że w zakładzie cownicy kredytują usłµgi świadczone przez
z taką kondycją finansową naliczane są szpital - odpowiadala dyrektor szpitala.
13 pensje, które powodują duże straty. - By dokonać zmian potrzi::ba: ludzi, czaMy.~lę również, że warto by/oby rozważyć su, pieniędzy. Szpital w przypadku ludzi
moż/iwo.~ć wprowadzenia opiat za niektó- i czasu dokona/już możliwej do zrealizore usługi. Dodała również, że wskazane wania restmktwyzacji,jednak wciąż niedla szpitala byłoby prowadzenie jak naj- spełniony jest trzeci wanmek - kontynuwiększej ilości usług lekarskich, przy tej
owała dyrektor.
samej obsh1dze.
Powiat łowicki nie jest w stanie pomóc
· !Io.fr zada1ł sukce.1ywnie wzrasta, na- szpitalowi, ho musiałby I 13 !;rodków, któtomiast zmniejszają się konirakty. Chcia- IJ'mi dysponuje oddać na ten cel. 500 tys.
łabym jeszcze raz podkre~'lić powagę .1y- to .vrodek przeciwbólowy dla szpitala
tuacji,jeże!i dalej będzie odwlekana decy- i zasiana dymna dla dostawców towarów
zja o pomocy dla szpitala, obawiam się, i usług. Bez systemowych zmian ani tego,
że :::a miesiąc nie będziemy mieli już nad ani innego szpitala się nie uratuje. Przy
czym się zastanawiać, ponieważ zakład zajęciu komorniczym kont, kredytu się nie
nie będzie jużji111kcjonowal - apelowala dostanie - przedstawił swoje stanowisko
do radnych dyrektor szpitala Janina Kłos Robert Sikorski. Dziś mówimy o 500 tys.
Kaźmierczak. Stawka z Kasy Cho1ych zl i tyle musimy znaleźć, nawet wziąć
została obniżona o 25%. inflacja wzrosła z subwencji drogowej, żeby te konta odo 11%. natomiast zadania są te same i to blokować - stanowczo stwierdziła radna
jest glówną przyczyną naszego k1yzysu - Helena Pelka-Borowicz. 500 tys.z/ pozwowyjaśniała w innym miejscu dyrektor li/oby nam dalej przetrwać i o to 500 tys.
z/ próbuję negocjować od pól roku - poKaźmierczak.
Jako przedstawiciel zarządu stawiam nawiała swój apel dyrektor szpitala. Przeznak zapytania co dalej? - zabrał glos sta- kazanie 500 tys. z/ odsunie tylko ból, a nie
rosta Cezary Dzicrżek. - Uważam, że na- przyniesie rozwiązania. Musimy mieć należy zaplanować przychody, które by po- dzieję, że 11ie idziemy .ślepą uliczką. Rezwo/i/y pozyskać środki na bieżące st111ktwyzacjajest niezbędna i sąjeszcze
utrzymanie. Konieczna jest również zmia- mchy do ·wykonania, np. emisja obligacji,
na struktury, podniesienie standardói1\ hy co aktualnie jest rozważane - mówił staza pewne świadczone usługi pobierać rosta.
Uważam, że przekazywanie na szpital
ekwiwalent finansowy. Uważam, że w tej
sprawie ważna jest opinia Komisji Bu- pieniędzy z subwe11cji drogowej bylohy
dżetu i Finansów - kontynuował starosta. oszustwem, ponieważ były deklaracje, że
O sytuacji szpitala wiemy od 3 lat, chowa- ta subwencja ma i.ść na drogi. I w związ
nie głowy w piasek nie da rozwiązania - ku z powyższym zglaszam wniosek, by
wiraził swoją opinię radny Andrzej Pła rada powiatu zobowiązała dyrekcję szpicheta. - Dzi.ś musimy zdecydować, czy tala i zarząd powiatu, by przy współudziale
chcemy szpitala, czy nie. Jeżeli tak, Io ko- Komi.yi Zdrowia i Polityki Społecznej dziamisja budżetu, zarząd siadają z dyreklją lającej przy radzie oraz Radzie Spoleczszpitala i szuka;ą rozwiązania - mówił nej przy ZOZ do wypracowania i przeddalej.
lożenia na następnej se..yi programu naRada podjęła decvzję w sprawie porę prawc:::ego dla szpitala w Łowiczu - podczenia pożyczki w wysokości 500.000 zł sumował radny Janusz Żurek.
dla szpitala - zabral głos przewodniczący
Wniosek ten został przyjęty zdecyrady Julian Nowak. Kredyt , o któ1ym dowaną wiC(kszością głosów.
(ąj)

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

szkoły publicznej

Ogłaszamy

ZAPRASZA!

nabór

na rok szkolny 2001/2002 do

szkół

zaocznych:

To

•Liceum Handlowe (3-letnie)
• Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
•Policealne Studium Zawodowe .
kształcące w kierunkach:
- pracownik socjalny (2,5-roczne)
specjalność rehabilitacja
- technik ekonomista (2-letnie)
- technik informatyk (2-letnie)
- technik administracji (2-letnie)
- technik obsługi ruchu turystycznego (2-letnie)

OFERUJEMY:
"1 stypendia dla najlepszych słuchaczy
"1 egzaminy semestralne bez dodatkowych opłat
"1 bezpłatne ubezpieczenie
~ "1 wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne pracownie komputerowe

V830-20-91
-~
Powstańców

r

1
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W okresie wakacji sekretariat czynny codziennie ~3
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ŁOWICZANIN

Największy

99-400 Łowicz, Kaliska 5a, 0-601-287-274, 0-602-466-874
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INTEGRACYJNA KLASA LICEUM
OD PRZYSZtEGO ROKU
ydział Edukacji łowickiego sta-

W rostwa powiatowego

rozpoczął

przygotowania do utworzenia od począt
ku roku szkolnego 2002/03 jednego oddziału liceum profilowanego dla dzieci
niepełnosprawnych. Liceum to ma zostać
utworzone przy Zespole Szkół Medycznych w Łowiczu i w przyszłości będzie
stanowiło swoisty ciąg dla Zespołu Szkół
(szkoła podstawowa i gimnazjum) z Oddziałami Integracyjnymi utworzonego na
bazie SP 7, dając możliwość (uczniom
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,
a prawidłowo rozwiniętym intelektualnie)
kształcenia na szczeblu średnim kończą
cym się maturą. Z naszych informacji
wynika, że jesteśmy w stanie zebrać odpowiednią ilość uczniów niepełnospraw
nych, którzy mogliby i chcą kształcić się

właśnie w takim liceum. Dlatego przez ten
rok, kiedy nie ma naboru do szkól śred
nich będziemy przygotowywali kadrę i zapewnimy odpowiednie warunki bazowe mówi _Danuta Zakrzewska z powiatowego wydziału edukacji.
Pierwszym krokiem w realizacji tego
przedsięwzięcia jest określenie rodzaju
niepełnosprawności oraz potrzeb, jakie
mają uczniowie zainteresowani nauką
w integracyjnym liceum profilowanym.
Prace te prowadzone są przy udziale dyrektorów szkół, Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Łowiczu oraz rodziców
dzieci niepełnosprawnych . Wszystko po
Io, by tym potrzebom sprostać i przygotować progran:z wychowawczy dla szkoły,
a także zapewnić odpowiednie-warurki
ksztalcenia, zarównojeżeli chodzi o przy-

Mieszkanie na Kostce
przeznaczone do przetargu
D

wupokojowe mieszkanie w bloku
numer 13 na osiedlu Kostka (dawniej XV-lecia PRL) zostało przeznaczane przez zarząd miasta (posiedzenie we
wtorek, 21 sierpnia) do sprzedaży w drodze przetargu. Zarząd proponuje, żeby
przetarg był ograniczony tylko do mieszkańców Łowicza. Uchwałę w tej sprawie
musi jednak jeszcze podjąć Rada Miej-

stosowanie architektoniczne budynku
jak i o przygotowanie niezbędne
go sprzętu do rehabilitacji - podkreśla
Danuta Zakrzewska. W pokonywaniu
barier architektonicznych starostwo liczy
na pomoc ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „Domino".
W prowadzonym szkoleniu mającym
na celu przygotowanie całego środowi
ska szkolnego (nie tylko rady pedagogicznej i uczniów, ale także pracowników administracji i obsługi) na przyjęcie uczniów
niepełnosprawnych, bardzo dużą rolę
odegra specjalnie do tego celu przygotowany i powołany zespół, w skład którego wejdą: dyrektor szkoły, pedagog, psycholog i rehabilitant.
(aj)

szkoły,

Kwatery żołnierskie
zostaną odnowione

arząd miasta ma zamiar przeznaczyć

sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 1,75 ha u zbiegu ulic
Matejki i Grunwaldzkiej w dzielnicy
Korabka. Przetarg, o którym mowa ma
być przeznaczony dla osób prawnych
prowadzących działalność oświatową.

W tej sprawie

muszą jeszcze

wypowie-

R

auka w Niepublicznej Szkole Muzycznej w Łowiczu, będzie od września tańsza. Jest to możliwe dzięki dotaej i, jaką szkoła otrzymała z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas nauka kosztowała 180 zł miesięcznie, natomiast cid września br. cena
ta będzie wynosiła 140 zł. Zajęcia indywidualne - z gry na instrumencie kosztawać będą 11 Ozł miesięcznie. Kierownicz-

Połączą kotłownie
półka „Ekotherm" z Łowicza prowana
S dzi prace oznaczonych
numerami
dwóch
połączeniu

polegające

kotłowni

D-18 i D-22 na osiedlu Dąbrowskiego
w Łowiczu. Obydwie kotłownie znajdują się przy ulicy Ułańskiej. Połączenie wykonywane jest po to, żeby Zakład Energetyki Cieplnej mógł zaoszczędzić na
kosztach wytwarzania energii cieplnej potrzebnej do ogrzania mieszkań zimą i tło
czenia gorącej wody bieżącej przez cały
rok. Koszt robót wyniesie 83 .820 zło
tych . Mają one być zakończone do IO
września bieżącego roku.
Również do IOwrześnia mają trwać prace związane z łączeniem kotłowni przy ulicy Kaliskiej 6 z istniejącą siecią na osiedlu
Starzyńskiego. Te roboty mają kosztować

jeszcze

trwają.

na Dąbrowskiego
I 19.615 złotych,awykonujejeZa~ad Produkcyjno - Usługowy „Międzyrzec Polskie
Rury Preizolowane" Sp. z o.o.
Kolejną inwestycją ciepłowniczą wykonywaną przez ten zakład jest połącze
nie dwóch kotłowni na osiedlu Bratkowice: stojących przy bloku 33 i bloku 44. Są
to kotłownie położone na tym osiedlu
najdalej w stronę Łodzi. Koszt robót
73.440 złotych.
Na przełom września i pażdziemika
bieżącego roku przewidziano kolejne roboty związane z ciepłownictwem. Będzie
to połączenie kotłowni K-6 na osiedlu
Reymonta z kotłowniąR-1 i T-1 na osiedlu Tkaczew oraz połączenie kotłowni
z osiedla M. Konopnickiej z kotłownią
(mak)
na osiedlu Młodość.

Podwyika dla nauczycieli
Z

Boiska do remontu

Dotacia dla Szkoły Muzycznei
N

kotłowniach

emontem kwater żołnierskich znajna cmentarzu prawoska. Dopiero potem mieszkanie na Kostsławnym przy ulicy Listopadowej
ce zostanie wycenione przez biegłego rze- w Łowiczu zajmie się firma kamieniarska
czoznawcę w celu ustalenia ceny wywo- Jerzego Michalaka „Kamieniarstwo i rzeż
ławczej. Lokal przeznaczony do przetar- ba". Firma została wybrana w drodze zagu mieści się na pierwszym piętrze, ma pytania o cenę, gdyż dwa kolejne przepowierzchnię 46 metrów kwadratowych targi, zorganizowane przez miasto, na
dwa pokoje z kuchnią, łazienką oraz du- wyłonienie wykonawcy tych robót nie
żym przedpokojem.
zostały rozstrzygnięte. Pieniądze w kwo(mak) cie 20 tysięcy złotych na renowację cmengodnie z ubiegłorocznymi porozumie- wynagrodzenie będzie wypłacane od
tarza pochodzą z funduszy wojewódzniami z nauczycielskimi związkami września bieżącego roku. Tym samym
kich i jeżeli nie zostałyby wykorzystane zawodowymi Zarząd Miasta Łowicza należało zmodyfikować projekt orgaw tym roku miasto musiałoby je zwrócić. wdrożył w życie 5-procentową podwyż- nizacji szkół na terenie miasta i zapiFirma kamieniarska, która została wywynagrodzenia zasadniczego dla na- sać w nim wspomnianą podwyżkę
dzieć się radni miejscy i podjąć stosowną brana otrzyma wynagrodzenie w wyso- kę
uczycieli w szkołach, dla których orga- płac.
uchwałę. Propozycja zarządu miasta jest kości 20.500 złotych. Konkurent Jerzego
(mak)
nem prowadzącym jest miasto. Wyższe
konsekwencją wniosku Mazowieckiej Michalaka proponował wyższą kwotę za
Wyższej Szkoły Humanistyczno - Peda- swoje usługi.
(mak)
gogicznej, której to rektor zwrócił się do
miasta o umożliwienie zakupu nieruchomości, na której będzie mogło powstać
~ul. Popiełuszki 20
Nowostawv Dolne 41
zaplecze mieszkaniowe dla kadry uczelozstrzygnięty został przetarg niel'ADzm'O•' "11'(42) 6404 606
k/Głowna
(mak)
ni.
telJfax (42) 6404 442
"' "
l't
'li' (42) 719 71 _71
ograniczony na wyłonienie finny,
WB
(42) 119 12 12
która zajmie się modernizacją boisk
www. komalux.com.pl ZAJRZYJ
Komalux
i terenowych obiektów sportowych przy
trzech szkołach na terenie Łowicza. Najniższą cenę za wyremontowanie boisk .
ka szkoły Joanna Kruczyk deklaruje, że przy Szkole Podstawowej nr 7, SP 2
szkoła będzie ubiegać się o dotację na ko- i przy Gimnazjum nr I zaproponowała
olcha, świerk, dąb, sosna, mahoń-maranti
lejny rok. Ponieważ kwota dotacji, jaką skierniewicka fim1a „Mirbud-bis" spółka
- najnowszy pięcio- i czterokomorowy profil PCV firmy VEKA TOP-LINE 70mm
• •
•
szkoła otrzymała, nie jest jeszcze pełną, z ograniczoną odpowiedzialnością. Mia- o 40% podwyższona sztywność !
Na1~e w swo1e1,
-szkło K=0.4. 0,6i1,1 -SSP!
jaką · można otrzymać, możliwe jest sto zapłaci za modernizację 327.431 zło
klasie okna typowe
- eleganckie szare uszczelki !
w przyszłości jeszcze niewielkie obniże tych plus 7 % podatku VAT.
- najnowocześniejsze okucia antywłamaniowe We1 tmanil-Kurfer
nie tej ceny. Otrzymanie dotacji bardzo
Do przetargu nieograniczonego stanęły
- klamka antywłamaniowa najnowszej generacji -·SECUSTlK!
mnie cieszy, ponieważ uważam, że dzięki tylko dwie firmy z terenu województwa
ffiKompleksowa obsługa - nasza wiedza, doświadczenie, pomiar, produkcja, montaż,
Z A D O W O L E N I E!
sprzątanie, gwarancja, serwis - W A S Z E
temu szkoła jest bardziej dostępna - po- łódzkiego. Roboty na boiskach mają być
ffiJeżeli chcecie miec porządne okna, ale boicie się bałaganu i zniszczeń - zadzwońcie!
(mak)
wiedziała nam Joanna.Kruczyk. (mwk) zakończone jesienią tego roku.
r45
Skontaktujemy Was z naszymi Klientami, którzy Was uspokoją!
dujących się

MWSH·P. myśli okoleinei nieruchomości
Z do

Prace inwestycyjne przy

Sieć sklepów

R

POKRVCIA1~1

D~CHOVVE
CHEMICZN()..KOSMBYCZNYCH 95.010
40, telJfax (042) 719-86-60
Stryków, ul.
Brzezińska

OFERUJE PO ATRAKCYJNYCH
CENACH:
- dachówki cementowe BRAAS
- dachówki ceramiczne ~
- dachówki bitumiczne fsota . 1-::ii'i"PiU
-blachy powlekane dachówkowe,
trapezowe, płaskie
- blachy trapezowe i płaskie „Aluzink"
- rynny PCV !J PlaSlnio ~WJilW
- folie dachowe i fundamentowe
- okna dachowe Qf:AKRo·
- łaty i kontrłaty
- panele PCV - środki do matowania
I konserwacji drewna

. ---

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

R-986

KomalliX
PVC i d~ewpiano
a
·
kn
.
• a I u m 1n1 owe
O

,TANIE NAGROBKI
GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
Z KAMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - lNWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieruchomości
·AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW
FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42 ~

Łęczyca, ul. Lotnicza 20 (obok nowej straży)

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

I 'J('E r.B JZL9\[5l

+Kompletny nagrobek z tablicą
już od 1.800 zł.
+Montaż i transport gratis.
Tel. (0-24) 721-36-00
0601-588-385, 0605-452-056

V

~wiaciarnia

róg Kilińskiego, Koziej 1

·. •

oferuje :
./
"ćJ.
~

najnowocześniejsze

·

wzory wiązanek ślubnych
./ dekoracje pojazdów,
sali weselnej i stołów

•
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JESZCZE O PIENIĄDZACH
ZA JARMARK tOWICKI

dok.

Dnia 26 lipca 2001 r. w tygodniku Ziemi
Nowy Łowiczanin ukazał się artykuł Wojciecha Waligórskiego pod tytułem
„Pieniądze dla syna". Artykuł zawiera informacje nieścisłe, a nawet nieprawdziwe. Już sam
tytuł sugeruje skandal i negatywnie nastawia
czytelnika przeciwko mnie i mojemu ojca. Tytuł wypisany jest wielkimi literami, wytłusz
czonym drukiem, dzięki czemu przykuwa uwagę i pozostaje w pamięci, szczególnie jeśli czytelnik tylko pobieżnie przegląda tekst. Może
wtedy odnieść wrażenie, że Music Art Productions otrzymało kontrakt tylko z uwagi na to,
że Radnym Miasta Łowicz jest ojcem dyrektora tej firmy. Sugestia taka jest niezwykle
kraywdząca i może odbić się negatywnie na
mojej reputacji.-Prowadzę działalność na dużą
skalę i informacje sugerujące moją nieuczciwość, choćbym potein udowodnił ich kłamli
wość, mogą osłabić zaufanie klientów do mnie
i mojej firmy, a więc mogę ponieść wymierne
straty w związku u niefrasobliwym publikowaniem nieścisłych i nieprawdziwych informacji
przez prasę. Również reputacja mojego ojca pana Kazimierza ~obieszka, może ucierpieć
z powodu tej publikacji. Jest on Radnym
i w związku z tym szczególnie ważny jest dla
niego sposób, w jaki postrzegają" go mieszkań
cy Łowicza. Jest wzorem człowieka uczciwego i jak dotąd tak był postrzegany. W czasie
głosowania nad wyborem firmy organizującej
imprezę w Łowiczu, radny Sobieszek wstrzymał się od głosu ze względu na to, że moja
firma była jedną z firm, które złożyły swoją
ofertę. Autor publikacji wyraźnie jednak pragnie zachwiać zaufanie mieszkańców do Radnego Sobieszka.
Intencje autora publikacji wynikają nie tylko z treści tytułu i jego formy, ale z całego
tekstu artykułu. Wytłuszczony tekst znajdujący się bezpośrednio pod tytułem podaje nieprawdę. Autor podaje, że wypłacono pięćset
tysięcy złotych. Informacja ta jest kłamstwem.
Takie budżety mają wielkie przedsięwzięcia
Łowickiej

rozrywkowe i komercyjne, a nie impreza organizowana w Łowiczu z okazji Jarmarku Łowickiego. Nie może tu być mowy o pomyłce
drukarskiej, ponieważ sumę wypisano słownie. Tekst artykułu podaje już niższą sumę, ale
nieprawdziwą, ogromna suma wypisana została bezpośrednio pod tytułem wytłuszczonym drukiem. Świadczy to o intencjach auto-•
ra - chęć oczernienia mnie i mojego ojca.
W tekście artykułu podano sumę 55.800 zł
jako sumę, którą otrzymała Music Art Productions nie zaznaczając, iż była to suma brutto.
Nieprofesjonalizm dziennikarski ujawnił się
już we wcześniejszych publikacjach Nowego
Łowiczanina, w których m.in. podano w sposób nieprawidłowy nazwę firmy Music Art
Prodm:tions oraz podano wprowadzające
w błąd informacje dotyczące organizacji wyborów Śpiewającej Miss Łowicza.
Impreza zorganizowana przez Music Art
Productions odniosła sukces - nie wystąpiły
żadnekomplikacjewprzeprowadzeniujej zgodnie ze scenariuszem, spotkała się z dobrym
przyjęciem widzów, którym zapewniliśmy moc
·atrakcji. Cena i warunki przeprowadzenia im-.
prezy zaproponowane przez Music Art Pro-·
ductions były bardziej atrakcyjne niż konkurojących firm. Z tego jedynie powodu Radni
Łowicza powierzyli mojej firmie organizację
imprezy. Z ich wypowiedzi, cytowanych zresztą
w artykule, wynika, że się nie zawiedli.
Z poważaniem
Piotr Sobieszek

Od redakcji: Wydrukowaliśmy tekst p.
Sobieszka z tytułem „Sprostowanie'', jakim go
opatrzył, mimo że sprostowanie stanowi mniejsząjego część, większość jest przedstawieniem
stanowiska, z którym można się zgadzać lub
nie. Sobieszek prostuje błąd zawarty tylko w
tytule naszej publikacji, mimo że prostowaliśmy go sarni, bez wezwania, już wcześniej: chodziło o ponad pięćdziesiąt tysięcy złotych,
czyli o ponad pięćset milionów starych zło
tych - a nie o ponad pięćset tysięcy złotych.

rkiestra miała w planie tylko
jeden koncert w Polsce, w Krakowie. Niemniej jednak udało się namówić organizatora trasy, firmę
Mazurkas Travel, by Anglicy przyjechali do naszej bazyliki. Za Łowi
czem przemówiła dobra opinia
w związku z organizowanym tu festiwalem organowym i dotychczasowymi koncertami renomowanych
orkiestr we wnętrzu bazyliki. Ostatnim takim koncertem był występ
orkiestry Sinfoni Varsovi pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.
Angielska orkiestra liczy 62 osoby, składa się z I Oskrzypiec pierw- ·
szych, I Oskrzypiec drugich, 8 altó-

O

Dokładna wysokość

sumy, jaką ratusz wypła
firmie Music Art Productions została
w tekście podana prawidłowo: 55 800 zł.
Pozostałe twierdzenia zawarte w tekście
dyrektora Sobieszka odnoszą się nie do faktów,
lecz do jego odczuć, których my nie
podzielamy. I tak: nie można w żaden sposób
wywnioskować z naszej publikacji, jakoby
Music Art Productions otrzymało kontrakt
cił

tylkozuwaginato,żeradnyiczłonekzarządu

...c

(tb)

PCK

Pomagaiq

kupować podręczniki

W

Caritas kupuie wyprawki szkolne

D

2001

stalowy met.
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wiśnia

met.

wiśnia

met.

Barbara i "Włodzimierz Łuczakowie

......

we]<, 6 wiolonczel, 8 fletów, 9 puzonów i dużej sekcji perkusyjnej.
Liderką orkiestry jest grająca na
skrzypcach Elizabeth Spencer. Orkiestrą kieruje dwóch dyrygentów:
Robin Browning, oraz dyrygent
asystujący David Smith. Pod ich
kierownictwem wykona ona w katedrze trzy utwory: Symfonię organową Saint Saensa, Łabędź Tuonnell Sibeliusa i Fantazję na temat
z Thomasa Tallisa Vaughana Willamsa.
Koncert odbędzie się w sobotę
o godz. 19.30, wstęp jest bezpłat
ny.

miasta jest ojcem dyrektora tej firmy.
Przeciwnie, w tekście wypowiadają się na temat
motywów, które przyświecały wyborowi tej,
a nie innej firmy i burmistrz i sam radny
Kazimierz Sobieszek. Także z naszej publikacji
dowiedział się czytelnik o tym, że przy
miniony piątek, 31 sierpnia, rów do pisania dla dzieci z bied~
podejmowaniu decyzji ten ostatni wstrzymał
na
ulicach Łowicza pojawili nych rodzin. Akcja jest organizosię od głosu. Zaś podanie ceny brutto jest
uzasadnione, gdyż takie funkcjonują się wolontariusze Polskiego <;:zer- wana w porozumieniu z Miejskim
w normalnym obrocie gospodarczym, wonego Krzyża z puszkami. Mło- Ośroakiem Pomocy Społecznej
a ponadto taka obciążyła budżet miejski. Ponadto dzi ludzie, w liczbie blisko 20 osób, w Łowiczu. Ośrc;>dek zapewnia
zarzuca nam p. Sobieszek nie-profesjonalizm, zbierali pieniądze w ram~ch corocz- PCK kontakty z rodzinami w trudmimo że był przez nas informowany, iż nazwa nej akcji „Wyprawka dla żaka". Lu- nej sytuacji finansowej. Część
jego fumy ukazała się w ogłoszeniu w brzmieniu dzie reagowali bardzo przychylnie z tych rodzin to rodziny wielodziet~
przekazanym nam przez zleceniodawcę, czyli i wrzucali chętnie pieniądze do pu- ne. Zakupy takie łącznie z książka
Urząd Miejski! Ponadto dotąd, mimo naszej szek. Uzbierano ok. 150 zł. Jest to misięgająniejednokrotniekwotwy
prośby, nie uściślił o jakie to „wprowadzające znacznie więcej niż w latach ubie- ższych niż miesięczny dochód row błąd" informacje dotyczące wyborów głych. Pieniądze zostaną wykorzy- dziców.
Śpiewającej Miss Łowicza miałoby chodzić. stane na zakup zeszytów i przybo(tb)
A jeśli chodzi o sukces imprezy, to jej poziom
artystyczny był z natury rzeczy dyskusyjny - ale
tego tematu w ogóle w tekście nie poruszaliśmy.
Nie zmieniamy też ani na jotę wymowy
naszego komentarza: jeśli nawet jest się
la grupy 60 dzieci pochodzą sowano zakup podręczników
przekonanym o wartości i profesjonalizmie
cych z rodzin wielodzietnych, szkolnych.
swojej oferty, to mając ojca w zarządzie miasta, Caritas Diecezji Łowickiej przygoŚrodki, z jakich korzysta Carinie składa sięjej, właśnie po to, by riie narażać tował wyprawki szkolne. Otrzyma tas,
pochodzą z puli, jaką uzyskujt:
go na podejrzenia o prywatę. Wstrzymanie je 35 dzieci
z samego Łowicza oraz się ze sprzedawanych świec Wigisię od głosu jest dobrym gestem, ale w takim
15 z pozostałej części diecezji. Dzie- lijnego Dzieła PomÓcy Dzieciom.
przypadku nawet niewzięcie udziału w tej części
ci otrzymały komplety zeszytów, Są one podzielone na kilka różny_ch
obrad, na której podejmowano ową decyzję,
kredek, długopisy, ołówki. Rzeczy podejmowanych przez cały rok
nie odsunie na bok podejrzeń. To jest kwestia
te
w części uzyskano od sponso- . przez Caritas działań dla dzieci:
standardów życia publicznego, a gazety są od
rów,
hurtowni artykułów papierni- kolonii, dożywiania dzieci w szkotego, by dyskusje na temat kształtowania tych
czych i biurowych. Opróc;z tego ze łach itp.
standardów wszczynać.
(tb)
W~ciech Waligórski środków własnych Caritas do fi na n-
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Wsobotę koleiny dobry koncert

Drukujemy poniżej w całości tekst pisma, jakie przesłał do naszej redakcji
P. Piotr Sobieszek oraz naszą odpowiedź na nie
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ŁOWI CZ
ROK ZAŁOŻENIA 1996

PROFESJONALNY DOWÓZ
OLEJU OPAŁOWEGO

Ekoterm Plus
AUTOCYSTERNAMI MARKI MERCEDES

• upusty i rabaty cenowe
• bezpieczeństwo
przy roztankowaniu
• krótki czas oczekiwania
na dostawę
• węże wydawcze do 80 m.
• wydruk wydanych litrów i atest

Tel.Jiu (046) 837-61·81, 0-601·303·ZS1, 0-601·1S7·S9S .

OGUSZA PRZETARG OFERTOWY NA
1. Wymianę chodnika z płyt chodnikowych przy ul. Starzyńskiego· ok.130 m2 •
2. Wymianę chodnika z płyt chodnikowych na os. Bratkowice· ok.135 m2•
3. Wykonanie utwardzenia terenu przed garażami na os. M. Konopnickiej· ok. 250 m2 •
4. Wykonanie drogi dojazdowej z trylinki na os. Reymonta. ok. 250 m 2 •
5. Przełożenie drogi i parkingu z trylinki na os. Kostka· ok. 260 m2 •
6. Malowanie farbą chlorokauczukową dachów krytych blachą 3 budynków:
11-go Listopada 1 • 3-go Maja 2, 11-go Listopada 5, Stary Rynek 9/10 ·ok. 2.300 m2 •

..

~Termin składania
~

ofert do dnia 14.09.2001 r. do godz. 15.00.
Warunki przetargowe i zakres realizacji robót do odbioru przez zainteresowanych w biurze
Spółdzielni, ul. Starzyńskiego 1 w Łowiczu w godz. od 8.00 do 15.00.

R-102
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NKJO

Będzie rynek w centrum Chąśna
ająsta~ania władz gminy Chą
o o zakup około 30 arów grunprzy budynku urzędu gminy
z przeznaczeniem na stworzenie rynku,
który stałby się centrum wsi. Grunt zostałby zakupiony od Gminnej Spółdziel
ni „Samopomoc Chłopska",jaka mieści się
w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu. Wójt
Roman Łaziński zdradził nam, że w planach jest stworzenie tam ogólnodostęp
nego terenu zielonego, z trawnikami,
klombami, a także wybudowanie parkingu, który rozwiązałby problem parkowania w okolicach urzędu gminy.
Okazuje się bowiem że są dni, gdy ten
staje się nie wystarczający dla petentów.
Najprawdopodobniej wszystkie formalności związane z zakupem gruntu i ewentualne prace przy jego zagospodarowaniu
(tb)
rozpoczną się w przyszłym roku.

Ti

Ten

właśnie

teren ma

się stać

centralnym punktem wsi.

Gmina Zduny

SP Domaniewice

Kto poiedzie na Ziazdowq?

Najmłodsi będą uczyć się

ile widziani będą rolnicy, chcący rzystają z możliwości składania się w kilka
osób na wykupienie jednego karnetu i wysprzedmvać swoje produkty na Zjazdowej, gmina dysponuje czterema karneta- stawiają swoje produkty na jednym stoisku.
Karnet kosztuje 80 zł plus VAT. Gmina
mi na miejsca. W sierpniu wykupiono ttzy.
natomiastjeden pozostał 11iewykorzysta11y- liczy, że zgłosi się do niej kolejnych kilku
powiedział nam wójt gminy Zduny Jaro- rolników, by wykupić karnety. Aktualnie
sław Kwiatkowski. Gmina zapewnia miej- można starać się o nie na październik.
sca na rynku hurtowym spółki akcyjnej Zjaz- Oprócz opłaty za miesięczny karnet, rolnidowa w istniejącej tam alei gmin. Zaintere- cy muszą uiszczać opłaty za tak zwane
(tb)
sowanie tematem jest spore, ale rolnicy ko- „wjazdowe" na teren giełdy.

M

taguszew ciągle czeka ·
O
d 1997 roku sala gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie, w gminie Kocierzew Południowy, w stanie surowym czeka na dokończenie. Została ona wybudowana
w związku z przeprowadzonym pod koniec lat dziewięćdziesiątych kapitalnym
remontem przedwojennego budynku
szkoły i od tego czasu niezadaszona, nisz-

czeje. W tegorocznym budżecie gminy nie
ma pieniędzy na dokończenie inwestycji
- czy znajdą się w przyszłorocznym,
również nie wiadomo. Na razie, mimo licznych monitów do Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Urzędu Kultury Fizycznej
i Sportu, pieniądze, wciąż nie są przyznane,
a w budżecie gminy również nie ma możli
(a;)
waści ich wygospodarowania

Będzie rok
d października w Nauczycielskim
Kolegium Języków Obcych w Ło
wiczu realizowany będzie program roku
„O". Program ten przeznaczony jest dla
nauczycieli z małych miejscowości,
a jego autorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z wnioskiem o to, było
wickie NKJO podjęło się ministerialnego
programu Kuratorium Oświaty w Łodzi
wystąpiło już w maju tego roku.
Rok „O" to program mający na celu
przygotowanie nauczycieli chcących
uzupełnić swoje kwalifikacje, na
studiach zaocznyc~ lub dziennych
w NKJO. Nie będzie to jednak kurs języ
kowy dla początkujących. O studiowanie na roku „O" będą mogli ubiegać sięje-

O

li

li

O

dynie nauczyciele czynni zawodowo i
wcześniej zgłoszeni przez swój macierzysty organ prowadzący. Warunkiem jest
również pomyślne przejście pisemnego
egzaminu wstępnego. Egzamin obejmować będzie zagadnienia gramatyczne i leksykalne z zakresu szkoły średniej. Decyzje co do ilości grup na roku „O", podejmie kurator oświaty w Łodzi, po przedstawieniu przez łowickie kolegium wyników postępowania kwalifikacyjnego. ·
Egzamin wstępny odbędzie się we
wrześniu, miesiąc później kurs powinien
się rozpocząć czy plany te zostaną zrealizowane zależy od terminu przekazania środków z MEN na jego realizację.
(ljs)

wbudynku przedszkola

O

d nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaniewicach będą uczyć się
w głównym budynku szkoły oraz w budynku dotychczasowego przedszkola.
W związku z likwidacją 3 filii podległych szkole - w Krępie, Strzebieszewie, Reczycach, a także rezygnacji
z wynajmowania budynku parafialnego, w którym odbywały się lekcje
uczniów klas I - III, konieczne było zagwarantowanie wszystkim oddziałom
miejsc nauki.
W zlikwidowanym, z końcem ubiegłego roku szkolnego przedszkolu, będą
odbywały się od września zajęcia dwóch Plastykowe butelki i inne śmieci wsypywane są do pojemników przeoddziałów „O"·oraz dwóch klas L Aby znaczonych na kolorowe szkło stojące przy kontenerze na osiedlu Bratbudynek ten mógł być wykorzystywa- kowice. Czy mieszkańcy Łowicza łatwo przyzwyczają się do segregony, konieczna będzie w tym roku jedy- wania śmieci; które kiedyś będzie w mieście wprowadzone? Biorąc
nie naprawa pieców kaflowych, z cza- pod uwagę przykład kontenera na Bratkowicach wnioskować należy,
sem też wymiana pozostałych pieców że przed wprowadzeniem segregacji śmieci przydałaby się solidna
(mak)
(mwk) kampania uświadamiająca.
grzewczych.

PROMOCJA

w promocji 100 zł za m2 taniej

OD WRZESnlA OTWIERAMY

tvlko jedno mieszkanie!

•

PUnHT SUBDEALERSHI Wł.OWICZU

W TURBO CAR, UL. POZnAńSKA 26/30 (PRZY STACJI PALIW BP)

Do wvboru 33 m2, 62,7 m2; ulgi podatkowe, teren ogrodzonv, parking.

Tel. 0-601-926-511
• WE WRZEŚNIU NOWE UPUSTY CENOWE,
DLA ROLNIKÓW DO 10%
• SAMOCHODY UŻYWANE
- PO PRZECLĄDACH TECHNICZNYCH
•SERWIS KLIMATYZACJI WSZYSTKICH MAREK
• SERWIS POCWARANCYJNY:
VW, OPEL, CITROEN, FIAT
~

• WYPOŻYCZANIE SAMOCHODÓW
• DIACNOSTYKA,
INSTALACJE CAZOWE W KREDYCIE
• DORADZTWO TECHNICZNE
- CRATIS
• BLACHARSTWO LAKIERNICTWO
- WYSOKA JAKOŚĆ

c:tD

DAEWOO - ZACHORSCY - KUTNO
ul. Józefów 26 obok McDonalds
tel.: 024 355 77 71, 024 355 77 73

R-950

KREDYTY LEASING
'Iani l(retfyt
tf{a {(a.itfegol
OD 0,5%

MIESIĘCZNIE

• GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
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
R-4
046/832-18-74

R-922

LE~WlllATiA\N

MIARKETi'
przy ul.

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENT
•ATRAKCYJNE CENY
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Gmina Zduny

Trzy nauczycielki
odebrały nominacie
T

rzy nauczycielki zduńskiego gimnazjum, ucząca histońi Marta Kardas,
religii - Stanisława Czyżak i matematyki - Elżbieta Skowrońska, zdały w połowie lipca egzaminy na wyższy stopień
awansu zawodowego. Obecnie nauczycielki te oczekują na oficjalne nadanie
im decyzji o awansie ze stopnia nauczycieli kontraktowych na nauczycieli mianowanych.
Jak się dowiedzieliśmy, egzamin
przebiegł szybko i sprawnie, nauczyciele byli przygotowani na wysokim
poziomie. W komisji uczestniczyła sekretarz gminy Jolanta Kliszko w roli
przewodniczącej, dyrektor szkoły Jo-

!anta Gajewska oraz trzech ekspertów
z listy ustalonej przez
Ministra Edukacji Narodowej. Ekspertami podczas egzaminu w Zdunach byli
Jarosław Mielczarek, nauczyciel historii w tej szkole, Henryk Zasępa, dyrektor LO im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu oraz Bożena Paściak z Ło
dzi, zakonnica, ucząca religii.
Był to, jak się dowiedzieliśmy, jedyny w tym roku egzamin dla nauczycieli
z terenu gminy Zduny na stopień nauczyciela mianowanego, czas składania
wniosków upłynął bowiem z począt
kiem lipca.
(tb)

pochodzących

Polski Czerwony Krzyż
W obieraniu ziemniaków wszyscy doszli do wprawy i nikt na ten codzienny

•

obowiązek

nie

narzekał.

MtODZIEZ
Z KORAB.Kl
,
•

Oddali 1O litrów krwi
A trów krwi w specjalnym ambulan-

ż 21 łowiczan oddało łącznie 1O li-

sie, jaki ponownie pojawił się w poniedziałek 27 sierpnia w Łowiczu. Jest
to więcej niż się spodziewano. Ostatnia taka akcja kilka tygodni temu nie
cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców miasta. Krew oddało wówczas
tylko 5 osób. Zofia Grabowska, dyrektor PCK, powiedziała nam: To bardzo
ładny wynik, cieszy nas to, jak również
przychodzi wielu górali
fa/..."t, że oddającymi byli w dużej mie-

WROCltA Z WAKACJI
ł~dzież z parafii na Korabce
w Łowiczu i towarzyszący im
opiekunowie - w sumie 38 osób, wrócili 27 sierpnia z kol7:jnego wypoczynku w Tatrach. Opiekunem i organizatorem był proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy - ks. Wiesław
Frelek. Był to już <;zwarty wyjazd z tej
parafii - były dwa letnie i dwa zimowe.
Jeżdżę tam z młodzieżą już od 12 lat mówi organizator. Forma ta przyjęła się
już do tego stopnia, że nigdy nie brakuje chętnych na wyjazdy. Wiele osób
korzystało z możliwości wyjazdu z księ
dzem już kilkakrotnie. Ostatni wyjazd
był dla młodzieży gimnazjalnej i starszej, a program „turystyczny" był dość
forsowny. Ks. Frelek wymienia miejsca, które odwiedzał z podopiecznymi
w czasie I O-dniowego pobytu: Od Doliny Chochołowskiej, poprzez Koście-

M

do Kalatówek na którą
schronisko i turystów.
Brata Alberta i dalej szliśmy na MuKażda trasa może być okazją do rerowaniec, Dolinę Pięciu Stawów Pol- fleksji, ks. Frelek powiedział w rozmoskich do Morskiego Oka - oczywiście wie z „NŁ": Chcieliśmy odwiedzić Gieto wszystko nie jednego dnia, ale w cią wont ze względu na setną rocznićę krzygu całego pobytu. Wracając odwiedzi- ża. Pielgrzymka na szczyt była zorgaliśmy Oświęcim. Ku mojemu zaskocze- nizowana w niedzielę, 19 sierpnia,
niu dzieci nie były tam wcześniej. Byli- a my byliśmy tam dwa dni później - 21
śmy w celi św. Maksymiliana Kolbego. sierpnia. Była to okazja, aby przypoMiejsce to warto zobaczyć i zrozumieć mnieć- słowa Ojca Świętego na temat
sens napisu nad piecem, mówiącego: krzyża, który tam trwa.
Pomimo że za przygotowanie posił
„Ludzie ludziom zgotowali ten los".
Jak zawsze wyjazd do Słodyczek to ków odpowiedzialna była pani Elż)Jieta
także spotkanie z Bogiem. Codzienna Walczak, codziennie dyżur w kuchni
liturgia w kaplicy o godz. 20.00, która pełniło 4 pomocników. Ks. Wiesław
była wybudowana bez żadnych zezwo- mówi, że niektórzy doszli do takiej wpraleń w Słodyczkach w czasie stanu wo- wy w obieraniu ziemniaków, że spora
jell)lego. W tej samej kaplicy ks. Wie- ich ilość - dla 38 osób - była przygotosław, goszcząc w Słodyczkach, odpra- wana rano, jeszcze przed wyjściem
wia mszę św. w niedzielę o godz. I O.OO, w góry.
(mwk)
liską, Strążyską, Białego

i

Kuźnic. Odwiedziliśmy

Ekspres Wolności
nie przyiedzie
, do Łowicza

że

wybory tuż-tuż widać już w wielu miejscach Łowicza, nie tylko na
ale również np. na murach garaży. Zwolennicy
niektórych kandydatów na posłów i senatorów, jak widać, nie zamierzają
przebierać w miejscach, gdzie można naklejać plakaty wyborcze. Czy
naklejanie plakatów w takich miejscach jak to na zdjęciu świadczy o dobrym guście osoby, która rozklejała plakaty? Czy po wyboraćh ktoś za}mie się zdjęciem podniszczonych i wypłowiałych plakatów? Już następnego dnia plakaty zostały zerwane za ściany i leżały obok garaży
(mak)

To,

firmy ogrodniczej „ W domu i w ogrodzie'; która zajmuje
zieleni na terenie miasta, wycinają krzaki rosnące wzdłuż dróg
i w pobliżu skrzyżowań, ograniczające widoczność dla kierowców. Na zdjęciu:
usuwanie krzaków rosnących przy ulicy Topolowej w bezpośredniej bliskości
skrzyżowania z drogą osiedlową na Bratkowicach.
(mak)
Pracownicy

łowickiej

się pielęgnacją

Pożegnanie 1
D

ietonanii

statecznie Ekspres Wolności - autobus, którym podróżują po miastach Polski liderzy Unii Wolnoo końca września tego roku TeleKarty o niższych nominałach cieszą
ści, nie zawita do Łowicza. Wstępnie
komunikacja Polska S.A. wycofa się większą popularnością. Dlatego na
wizytę taką planowano na początku
sierpnia. Została najpierw przesunięta z użytku przestarzałe i zawodne publicz- początku września pojawi się w sprzena okres późniejszy, ponieważ pojazd ne aparaty telefoniczne na żetony. W za- daży karta magnetyczna o najniższym
przekazano do przewożenia dzieci po- mian TP S.A. na początku września nominale - I O jednostek. Karty elekwodzian z południa na wakacje w inne wprowadzi do sprzedaży nową, 1O-jed- troniczne (z układem scalonym, tzw.
rejony kraju. Po zakończeniu tej akcji nostkową kartę magnetyczną. Oprócz chip) można stosować w aparatach
autobus powrócił do swoich pierwot- żetonów, ze sprzedaży zostaną wycofa- ze srebrną obudową: prostokątnych
ne również karty magnetyczne o dużych i owalnych. Dzwoniąc przy użyciu tranych zadań.
Aktualnie. wiadomo już, że politycy nominałach - 50 i 100 jednostkowe. Że dycyjnej, magnetycznej karty telefoUW nie będą nawet przejeżdżali w po- tony i wycofywane karty magnetyczne nicznej (z czarnym paskiem) można
bliżu naszego miasta. Zainteresowanie będzie można wykorzystać tylko do koń korzystać zarówno z ~iebieskich jak
spotkaniem z liderami UW było bardzo ca września, a niewykorzystane od 1 paź i srebrnych, prostokątnych aparatów teduże. Odczuliśmy to, gdy na początku dziernika do końca 2001 roku odsprze- lefonicznych. Ceny obu kart: elektrosierpnia telefonowało do nas wiele osób, dać TP S.A. lub wymienić we wszystkich nicznej i magnetycznej są takie same
pytając, dlaczego· planowane spotkanie Biurach Obsługi Klientów (w Łowiczu i zależą od ilości zawartych na nich imnie odbyło się i kiedy dojdzie do skut- przy ul. 3 Maja) na obowiązujące karty pulsów.
(mak)
ku.
(tb) zgodnie z regułą „impuls za impuls".

O

słupach ogłoszeniowych,

rze ludzie młodzi, którzy, mamy nadzieto robili systematycznie.
W podobnej akcji, przeprowadzonej
w piątek 24 sierpnia w Łyszkowicach,
krew oddało tylko 5 osób. Klub Honorowego Dawcy Krwi, który działa tam
już kilka lat, nie zrażony · tym faktem
zapowiedział, że wrześniowy przyjazd
ambulansu, o jaki się stara poprzez ło
wicki PCK, zostanie szerzej nagłośnio
ny w gminie.
(tb)

ję, będą
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Gmina Bolimów

GRUNT JEDNYCH, BUDYNEK DRUGICH...
udynek zlewni mleka stoi we wsi Ła
sieczniki od dawna, ale od jakiegoś
czasu jest zamknięty, a rolnicy zmuszeni
są odwozić mleko do punktów w innych
wsiach. Sytuacja jest na tyle trudna, że
rada sołecka tejże wsi w wyniku rozmów
podjętych z mieszkańcami wyszła z inicjatywą ponownego otwarcia zlewni ijej
prowadzenia. Szkopuł w tym, że do budynku tego nie jest doprowadzona sieć
wodociągowa. Dwie studnie znajdujące
się w jej pobliżu z punktu widzenia wymagań sanitarnych nie mogą być wykorzystywane jako ujęcia wody bieżącej dla
Ła
Nowy chodnik na Sokołowskiej. Stare płyty chodnikowe przy ulicy So- zlewni. W tej sytuacji rada sołecka
rady
i
zarządu
do
się
zwróciła
siecznik
kołowskiej w Bolimowie od kilkunastu dni wymieniane są na kostkę
gminy Bolimów z prośbą o zwolnienie
brukową. Prace wykonywane są na zlecenie Zarządu Dróg Krajowych
(ljs) od opłaty za pozwolenie na wykonanie
w Skierniewicach.
przyłącza wodociągowego do zlewni.
Mieszkańcy wsi zadeklarowali jednocze-

B

Gmina Łowicz

Nie kupią koparki
związku z interpelacją radnych,

W

w szkołach zakończone

na czerwcowej sesji Rady Gminy
w Łowiczu, dotyczącą zakupu
przez gminę koparki, która miałaby słu
żyć do kopania i czyszczenia rowów melioracyjnych zarząd gminy przygotował
wstępną kalkulację kosztów. Wynika
z niej, że kupno koparki na własność gminy, eksploatacja jej i zatrudnienie pracownika na stałe jest droższe niż korzystanie
z usług specjalistycznych firm.
Koszt wykopania metra bieżącego
rowu przez wynajętą firmę wynosi około 5 złotych. Po obliczeniu kosztów eksploatacji przez sześciomiesięczny sezon
i zdolności przerobowej JOO m3 dziennie
koszt wykopania metra rowu własną koparką wyniósłby 9,89 złotych. Według • MIEDZJANY DACH NA KOŚCIELE. Od kilku tygodni !twa remo[ll dachu na kowyliczeń pracowników gminy ogólne ściele Najświętszej Maryi Panny w Bielawach. W tym roku zaplanowano założenie
koszty eksploatacji na sezon wyniosły miedzianego dachu nadprezbiterium, w pffZyszlym natomiast-na pozostałejjego
jest za pieniądze zebrane od
by ponad 74 tys. zł. Jest to argument za- części. Remont w znacznej części finansowany
parafian, ale nie tylko. Kościół otrzyma! dofinansowanie w wysokości 1Otys. zl
rządu gminy za tym, żeby nie kupować
z funduszu kościelnego MSWiA. Ce/jest tym bardziej szczytny, że nie chodzi tylko
koparki na własność tylko korzystać o zabezpieczenie kościoła, ale również o godne przygotowanie go do obchodów
(ljs)
(mak) 600-/ecia, które przypada na rok 2003.
z usług firm specjalistycznych.

remonty w szkołach podstawowych
na terenie gminy Łowicz

Zakończyły się

ajwięcej pieniędzy w tym roku
przeznaczono na remont Szkoły
Podstawowej w Dąbkowicach - 70 tys.
złotych (w tym 7 tysięcy złotych na
uroczystość nadania szkole imienia).
Wymienionych zostało między innymi
14 okien i część drzwi będących w najgorszym stanie, przeprowadzono malowanie niektórych pomieszczeń, cyklinowanie podłóg, dokonano innych
drobnych napraw.
W Szkole Podstawowej w Jamnie
wymienionych zostało 6 okien za łącz
ną kwotę 11,5 tys. złotych.
W Niedźwiadzie w ubiegłym roku
kupiono kostkę betonową, która została ułożona w tym roku tworząc parking

koszty wykonania przyłącza po-

kryją sami.

Gmina Łowicz

Remonty
N

remne, gdyż spółdzielnia w każdej cłiwili
może sprzedać lub wydzierżawić budy- ·
Jesteśmy przychylni społecznej inicja- nek innym osobom.
W trakcie dyskusji na sesji radni pytali
tywie, ale sprawa wcale nie jest taka prosta i zarząd nie zajął konkretnego stano- sołtysa Łasiecznik,· czy mieszkańcy tej
wiska - powiedział, 30 sierpnia, na ostat- wsi nie brali pod uwagę utworzenia punkniej sesji rady gminy Bolimów, wójt An- tu zbierania mleka, u któregoś z nich.
drzej Jagura. Zarząd obawia się ewentu- Uważamy. że po to była budowana zlewalnych skutków niejednoznacznej sytu- nia, żeby była 11Ykorzystywana do odpoacji prawnej zlewni. Grunt, na którym znaj- wiednich celów, a nie niszczała - odpoduje się budynek należy bowiem do OSM wiedział sołtys Łasiecznik. Ostatecznie
Skierniewice, a sam budynek - do OSM radni ustalili, że wyrażają zgodę na wyŁowicz. Rada sołecka Łasiecznik utrzy- konanie przyłącza bez wnoszenia przez
muje, że OSM Łowicz wY'dzierżawi jej q1dę sołecką opłaty z tego tytułu, pod
zlewnię, ale nie jest w posiadaniu pisem- warunkiem, że OSM Łowicz poczyni jednej zgody spółdzielni na takie rozwiąza no zobowiązanie. W przypadku sprzenie. Wójt Andrzej Jagura wyraził opinię, daży zlewni, sprzedający, czyli ł?wicka
że bez takiego potwierdzenia jakiekolwiek spółdzielnia będzie musiała wpłacić do
inwestycje rady sołeckiej Łaśieczrtik kasy urzędu gminy w Bolimowie równo(ljs)
w budynek zlewni. mogą okazać się da- wartość 3 ton żyta.
śnie, że

w pobliżu
22 tysiące

szkoły. Łączny
złotych.

koszt robót

.

.Zakończyła się również budowa nowego skrzydła dla Gimnazjum w Popowie. Już pod koniec sierpnia w klasach były zawieszone tablice, ustawione krzesła i ławki. Aktualnie zarząd
gminy zastanawia się nad możliwością
zagospodarowania poddasza szkoły.
Mieścić się tam ma świetlica dla gimnazjalistów.
Pod koniec września bieżącego roku
odbędzie się przetarg nieograniczony,
który ma wyłonić wykonawcę budowy sali gimnastycznej przy szkole
w Zielkowicach. Dokumentacja projek(mak)
towa zostałą już wykonana.

Seat Toledo.
Limitowana edycja. Tylko teraz!

""'-""'"'~----=

łU

Teraz aż

11.500 zł

taniej •••
Wystarczy spojrzel. na

te Jest to

niezwykły

szlachetną sylwetkę

samochód. Bogate

doskonale potwierdza

Seata Toledo. by nabral.

wyposażenie

układu

kierowniczego, centralny

zamek z pilotem, elektrycznie regulowane szyby, radiomagnetofon, Immobilizer.
Atrakcyjne cechy Seata Toledo w limitowanej edycji '1,4i 1.6v dopełnia jego nowa cena
wynosząca

45.990 PLN, a:t o 11. 500 zł nl.tsza od ceny pierwszego modelu z cennika.
samochodów w ofercie ograniczona.

Pośpiesz się! lłośt

SEFIT

Copi-Flex 09-520 Łąck k. Płocka, tel. (024) 261-41-68, 261-47-15

•

ID PKO BANK POLSKI
Szeroki zakres
- Wpłaty i wypłaty oszczędnościowe
- Realizacja czeków ROR
- Wpłaty naletności za usługi i świadczenia
(czynsz. telefon, RTV. itp.)
· Wpłaty gotówkowe i przelewy ZUS
- Spłaty kredytów
R-40

9,9o

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

- Przyjmowanie przelewów z rachunków
bieżących

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

.

czynna: pn.- pt. 8.30-15.30

·
50

"'

ll:nJlBmll

usług!

· Zapraszamy!

PROMOCJA

li

pewności.

limitowane] edycji

tę pewnośf:

ABS. dwie poduszki powietrzne, wspomaganie

PONADTO:
PIANKA
• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
• PŁYTKI KLINKIEROWE
• SCHOD~ STRYCHOWE, OKAPY MONTAŻOWA
•TERAKOTA
• KLEJE, FUGI, LISTWY
zVszt.
• BOAZERIA PCV, SIDING
ŚCIERAutośa
W\ISOKIEJ
o
- PANELE PODtOGOWE
•RYNNY
14.000 obr, 16.000 obr, 19.000 obr
• DRZWI • wewnętrzne
złlm 1
r
od
• zewnętrzne
- PANELE ŚOENNE MDF od I I ,JO
- antywłamaniowe
• ELEKTRONARZ~DZIA IOSCH
• harmonijkowe
f Szeroki asoń)'ment • Ceny konkurencyjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty

~llxDlkDmiq]

1ł Błażeja
tzgnng
codziennie od 8.oo
niedziela od 9.oo
ml11l11 ~ 'li
M~'ll~""'l/33

• Opony MICHELIN, Semperit, Continental, Dunpol
• Felgi stalowe i aluminiowe GWARANCJE
Opony ZACHODNIE UŻYWANE
IMPORT z NIEMIEC
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Relacja z pierwszego dnia procesu
miniony piątek, 31 sierpnia,
w sądzie rejonowym w Skierniewicach otwarto przewód sądowy
w sprawie przeciwko byłemu wiceburmistrzowi Łowicza Stanisławowi B.
Obok niego na ławie oskarżonych zasiedli także Wojciech B. mieszkaniec
Łowicza oraz Adam O. mieszkaniec
Skierniewic. Oskarżonych łączy fakt,
iż w bliższej lub dalszej przeszłości
pracowali w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Slcierniewicach. Stanisław B. w okresie od 15 maja 1996r. do
4 listopada 1998 roku sprawował funkcję dyrektora tej placówki, podobnie jak
Wojciech B„ który objął ją 12 grudnia
1998 i piastował do 24 maja 1999 roku.
Adam O. do końca sierpnia tego roku
był natomiast kierownikiem pracowni
informatycznej CKU w Skierniewicach.
Stanisław B. i Wojciech B. oskarżeni
zostali o to, ż;e pełniąc funkcję dyrektora CKU w Skierniewicach przekroczyli swoje uprawnienia działając na
szkodę słuchaczy w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych. Chodzi o pieniądze, które od słuchaczy wpływały
na konto CKU w ramach opłat wpisowych i semestralnych. Zdaniem oskarżenia pieniądze te były wydawane na
cele niezgodne z wcześniejszymi zapowiedziami oskarżonych.
tanisław B. dodatkowo oskarżony
został o bezprawne przetrzymywanie w swoim domu radiomagnetofonu stanowiącego własność CKU w okresie od lutego do kwietnia 1998 roku.'
Adamowi O. prokuratura zarzuca na-

W

S

tomiast poświadczenie nieprawdy
przez złożenie podpisu na protokole
jednego z egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych w CKU.
W trakcie pierwszej, blisko pięciogodzin
nej rozprawy, żaden z oskarżonych nie
przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Wszyscy zadeklarowali chęć składania
wyjaśnień i odpowiedzi na pytania sę
dziego, obrońców oraz oskarżyciela.
ako pierwszy wyjaśnienia składał
Wojciech B„ który oświadczył, że
wszystkie działania podejmowane
przez niego w trakcie pracy w CKU
w Skierniewicach były zgodne z obowiązującym prawem. Dla poparcia swojej wypowiedzi oskarżony na samym
wstępie przytoczył podstawy prawne, na mocy których funkcjonuje CKU.
W.yjaśnił, że zasady działania CKU
określa rozporządzenie MEN z dnia 20
października 1992 roku w sprawie
Centrów Kształcenia Ustawicznego. Na
jego podstawie oraz na podstawie zarządzenia MEN z 30 listopada 1992
roku w sprawie ramowego statutu szkół
publicznych dla dorosłych został opracowany i zatwierdwny przez Kuratorium Oświaty w Skierniewicach statut
CKU w Skierniewicach. W ramach
swojej działalności CKU prowadziło
m.in: szkoły zaoczne dla do~osłych.
Zarzut pobrania 24,6 tys. zł od słucha
czy CKU w okresie od 4 listopada 1998
roku do 24 maja 1999 roku z tytułu opłat
wpisowych i semestralnych tłumaczył
tym, że jako nowo powstała placówka
oświatowa w 1996 roku CKU nie po-

J

lt TECHNIKA GRZEWCZA
Zellwne kotły olejowe
z palnlkaml szwedzkiej firmy

od 2.800zl
W ofercie równie.i:
Kotły miałowe, gazowe, grzejniki
i inne materiały do instalacji c.o.

CENY HURTOWE
llOwno, ul. Bielawska 17

Łowicz,

telJfax (042) 719 15 26, 719 05 15

Restauracja

'E d

I.O. Magazynowa 11

tel. (046) 837-83-93

~ '~5,~··l~·

'

lel. (tU6J 838-36-46

orpnbuJe:

·

~

~WESELA

~ bankiety ~ komunie ~

imprezy olcolicznoiciowe
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Serdecznie zapraszamy

wiceburmistrza

siadało należytej bazy dydaktycznej.
W związku z tym słuchacze zobowią
zali się do dobrowolnych opłat na rzecz
CKU z przeznaczeniem na wzbogacenie bazy dydaktycznej. Zobowiązanie
to podjęto na zebraniu przedstawicieli
słuchaczy w listopadzie 1998 roku.
Wtedy to, zdaniem Wojciecha B„ słu
chacze podjęli uchwałę o wysokości
opłat wpisowych i semestralnych.
Wpłaty te wpływały na konto specjalne CKU. Były dyrektor zwrócił jednak
uwagę, że konto zasilane było również z
innych źródeł, na przykład z wynajmu
sal dydaktycznych, czy opłat za kursy
komercyjne prowadzone przez CKU.
stosunkowując się do zarzutu pobrania co najmniej 4.820 zł od słu
chaczy w okresie od 19 listopada 1998
roku do 30 marca 1999 roku w ramach
zapłaty za egzaminy eksternistyczne,
oskarżony Wojciech B. stwierdził, że egzaminy eksternistyczne zostały wyznaczone i przeprowadzone zgodnie
z rozporządzeniem MEN z dnia I paź
dziernika 1992 roku, którego punkt I O
mówi o przechodzeniu z jednej szkoły
do drugiej uczniów, a nie słuchaczy. Istniejącą lukę prawną wypełniło dopiero
rozporządzenie MEN z 30 marca 1998
roku. Osoby, które nie zostały promowane na następny semestr mają prawo
powtarzania semestru, a więc muszą czekać pół roku i w tym czasie są wykreślo
ne z listy słuchaczy. Wojciech B. wyjaśnił, że z tego powodu większa część słu
chaczy niepromowanych próbowała zdać
zaległy przedmiot w trybie eksternistycznym. To dawało im możliwość uczęsz
czania na zajęcia w swojej klasie. Egzaminy eksternistyczne są zgodnie z prawem
.odpłatne. Opłata wynosi 20% średniej
płacy krajowej. Natomiast bezpłatne egzaminy klasyfikacyjne przysługują słu
chaczom, jeżeli z powodu trwającej co
najmniej 2 miesiące usprawiedliwionej nieobecności w szkole brak jest podstaw do
ustalenia ocen semestralnych.
soby te nie zostały sklasyfikowane w semestrze poprzednim
i uczęszczały na zajęcia pod warunkiem
uzupełnienia egzaminu eksternistycznie.
Przyczyną skreślenia ich z listy słucha
czy było nieprzystąpienie do egzaminów
oraz 70% nieobecność na zajęciach tuż
przed końcem I semestru 1998 roku.
Zgodnie ze statutem CKU w przypadku
50% nieusprawiedliwionej nieobecności
słuchacza, dyrektor może go skreślić z
listy słuchaczy. Jak twierdzi Wojciech B„
dodatkowo osoby te nie oddały semestralnych prac kontrolnych, zatem nie
mogły być dopuszczone do egzaminu i
nie rokowały zdania do następnej klasy.
Nie uiszczenie opłaty semestralnej lub
wpisowej nie mogło być przyczyną skreślenia z listy słuchaczy
Prokuratura zarzuciła Wojciechowi B.
poświadczenie nieprawdy przez podpis protokołu egzaminu eksternistycznego, który zdaniem oskarżyciela w
ogóle się nie odbył. Egzaminy te odbyły się - twierdził oskarżony. Przeprowadzone zostały na prośbę osób, które
z poprzedniego semestru miały ocenę
niedostateczną z elementów informatyki, Zatem, aby kontynuować dalej
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naukę ze swoją grupą, zdecydowały się
na przystąpienie do egzaminu eksternistycznego. Wojciech B. zeznał, że z egzaminu zapamiętał szczególnie jednego
z niedosłyszących zdających.
ończąc wyjaśnienia Wojciech B.
zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu aktu oskarżenia prokuratura twierdzi, że funkcje wicedyrektora objął on
równocześnie z objęciem funkcji dyrektora przez Stanisława B„ co może sugerować zmowę od początku działania.
Wojciech B. oświadczył, że pracę w CKU
rozpoczął ponad rok czasu później.
Na pytanie sędziego o pieniądze
wyszczególnione w akcie oskarżenia
w kwotach 24,6 tys. zł, 4,8 tys. zł oraz
5,6 tys. zł Wojciech B. odpowiedział:
Ja nie brałem żadnych pieniędzy do
ręki. Oskarżony przyznał natomiast, że
dysponował nimi z racji pełnienia obowiązków dyre~ora CKU w okresie od
12 grudnia 1998 roku do 25 maja 1999
roku. Wyjaśnił, raz jeszcze, że pieniądze gromadzone były na koncie specjalnym i przeznaczane były na wzbogacanie bazy dydaktycznej i utrzyma·
nie CKU, bo jego budżet nie wystarczał na opłacenie ciepła czy środków
czystości. Pieniądze te nie były na pewno przeznaczane na nauczycielslcie pensje, czy inne wynagrodzenia.
Wojciech B. na pytanie obrony czy
nakłaniał słuchaczy do wpłaty wpisowego, czy semestralnego, odpowiedział: Nie.
ako drugi wyjaśnienia przed sądem
składał Stanisław B, któremu oskarżenie zarzuca m.in„ że w okresie od 28
września 1996 roku do 3 listopada 1998
roku zobowiązał słuchaczy CKU do
wpłat na konto środków specjalnych
tej placówki za tzw. wpisowe i semestralne kwoty co najmniej 84.560 zł,
które następnie rozdysponował na cele
niezgodne z przeznaczeniem. Powiedział on, że od początku swego istnienia, czyli od l września 1996 roku, CKU
w Skierniewicach borykało się z brakami finansowymi, co spowodowało, że
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ukonstytuował się zarząd słuchaczy.
Między

nim a dyrekcją placówki została zawarta ustna umowa o dobro wo Inej pomocy słuchaczy. W wyniku tego
ustalenia nastąpiło zbieranie środków
na konto specjalne. Każdy słuchacz
otrzymywał pokwitowanie wpłaty na
konto w księgowości. Stanisław B. zeznał, że nikogo nie zmuszał do wpłat,
ale w sytuacjach krytycznych, takich
jak brak środków rra energię, chodził po
salach lekcyjnych i prosił o wpłaty. Na
zebraniach ze słuchaczami były dyrektor Stanisław B. namawiał ich, by dokonywali wpłat, bo jest to w ich interesie. Jedynym tego powodem była chęć
zapewnienia słuchaczom dobrych warunków - powiedział Stanisław B. Na
pytanie sądu, jak technicznie wyglądała zbiórka pieniędzy z tytułu opłat wpisowych i semestralnych, Stanisław B.
odpowiedział, że pieniądze były wpła-

cane w kasie, która znajdowała się w
księgowości. Z tych pieniędzy nie korzystał ani on, ani żaden inny pracownik. Z uwagi na to, że na koncie specjalnym znajdowały się również środki z

prowadzenia kursów komercyjnych, z
nich finansowane były wynagrodzenia
osobowe związane z prowadzeniem tych
kursów. Stanisław B. stwierdził przed są
dem, że pomoc dobrowolna dla CKU, a
czesne i wpisowe to jedno i to samo. Dodał jednocześnie, że w jego mniemaniu
państwo nie jest na tyle bogate, by kształ
cić bezpłatnie osoby dorosłe, które wcześniej wielokrotnie zaprzepaściły szansę
naulci w normalnych szkołach. Zauważył, że do CKU były przyjmowane osoby dorosłe, które wielokrotnie próbowały rozpocząć cykl edukacyjny w szkołach dla młodzieży.
zarzut przywłaszczenia radiomagnetofonu marlci Samsung będącego własnością CKU Stanisław B. tłu
maczył swoim zaniedbaniem. Radiomagnetofon ten wykorzystywany był
przez oskarżonego do celów naukowych w trakcie kursów komercyjnych
organizowanych przez CKU za zgodą
i wiedzą dyrektora Wojciecha B. Były
to dwa kursy prowadzone w skierniewickich szkołach, sW:nowiły zaległość
po odejściu Stanisława B. ze stanowiska dyrektora. Czy była formalna zgoda na to, by magnetofon znajdował się
w Pańskim domu? - dociekał sąd.
Stanisław B. wyjaśnił, że takowej nie
było, gdyż była to kwestia zaufania,
poza tym kursy były prowadzone wielokrotnie poza siedzibą CKU, w trakcie których bez pokwitowania wykła
dowcy posługiwali się sprzętem należącym do tej placówki. Oskarżony
stwierdził, że nikt nie prosił go o oddanie
radiomagnetofonu, dzwonił do niego jedynie kierownik administracji z pytaniem,
czy magnetofon znajduje się u niego.
Zarzut potwierdzenia nieprawdy
w postaci podpisu na protokołach z egzaminów eksternistycznych oskarżony
uznał również za bezpodstawny.
W trakcie tych egzaminów Staniław B.
pełnił rolę przewodniczącego komisji egzarninacyjnej. Zgodnie z przepisami w
trakci.e egzaminów eksternistycznych na
sali może być obecny tylko zespół egzaminujący. Obecność przewodniczącego

komisji nie jest obowiązkowa, natomiast
obowiązkowy jest jego podpis na protokole. W przypadku spornego egzaminu z
informatyki, Stanisław B. zeznał, że nie
był na nim obecny, ale miał zaufanie do
zespołu egzaminacxjnego, w którego skład
wchodzili dwaj pozostali oskarżeni.
statni zarzut wobec Stanisława B.
dotyczył jego bezprawnego podpi su na arkuszach ocen. Oskarżony
poprosił w tym miejscu o wgląd
w materiał dowodowy, po czym okazało się, że dokumenty, o których mowa
w akcie oskarżenia, to nie arkusze ocen,
ale protokoły z egzaminów. Stanisław B.
wyjaśnił, że co prawda z dniem 4 listopada przestał pełnić funkcje dyrektora
. CKU, ale nie został odwołany z funkcji
przewodniczącego komisji egzarninacyjnej i pełnił ją do kwietnia 1999 roku. Stąd
jego pieczątka na protokołach z dnia 4
listopada 1998 roku.
Ostatni z oskarżonych Adam O. zeznania składał będzie na następnej
rozprawie, która odbędzie się 1 pażdzier
nika.
(ljs)
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WYSTARCZY TO LUBIC
•
I JUZ JEST tATWE
O swojej pasji do haftu koralikami opowiada Małgorzata Kosiorek
ałgorzata Kosiorek, mieszkanka
Południowego, znajduje czas i dla rodziny, i na prowadzenie gospodarstwa, i dla swojej pasji, którą jest haft koralikowy.
Nauczyła się szyć i haftować już jako
mała dziewczynka od swojej babci, Marianny Pawłowskiej,jednak haftowaniem
na sprzedaż zaj~a się dopiero będąc mę
żatką. Sama praca nie jest trudna. Bierze.
się na nitkę po ki/kp koralików i szybko
powstaje haft, jest to bardzo wciągające
zajęcie.jakjuż się zacznie to trudno się od
niego odetwać. Czasami myślę sobie -już
dosyć, muszę odpocząć, ale po 2-3 dniach
nie wytrzymuję bez haftowania i zaczynam pracę na nowo - mówi hafciarka Najtrudniej jest narysować wzór. roZlnierzyć go i oznaczyć na tkaninie, wzory 1'!Ymyślam sama, ale czasami też podpatruję, bywa, że ktoś przychodzi ze swoim wzorem - dodaje. Pani Małgorzata haftem koralikowym najczęściej ozdabia przygotowane wcześniej torebki z aksamitu, paski
do strojów, serduszka do igieł, poszewki
na poduszki i kapelusze. Dzieła pani Mał
gorzaty powstają wieczorami, a najwię
cej powstaje ich w zimowe wieczory, kiedy w gospodarstwie jest mniej pracy.
Małgorzata Kosiorek twierdzi, że dzisiaj haftować jest dużo łatwiej niż kiedyś.
Jeszcze kil.kanaście lat temu trudno było
dostać koraliki, cekiny, teraz wszystko
według zamówienia dowożone jest na
miejsce. Koraliki do haftowania kupuje
się na kilogramy, każdy kolor osob~o,
średnia cena to około 80 zł za kg. Mimo
tych udogodnień haft koralikowy jest coraz rzadziej wykonywany, nie ma już
również poradników dla hafciarek, w których można znaleźć nowe wzory. Córki
pani Małgorzaty również potrafią haftować koralikami, ale zdecydowanie bardziej od haftowania wolą szycie.
Oprócz popularnych pasków, torebek
i poduszek, które trafiają do Cepelii i sklepów z pamiątkami w Łodzi i Warszawie

M Kocierzewa
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Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie"

Nagroda im. Kolberga
dla O_tylii Uczciwek
tylia Uczciwek z Goleńska otrzyma
17 września prestiżową nagrodę im.
Gustawa Kolberga, przyznawaną corocznie artystom ludowym przez Mazowieckie
Towarzystwo Kultury na podstawie opinii
Komisji Ogólnopolskiego Przeglądu Dorobku Twórców Ludowych i Popularyzatorów
Kultury Ludowej. Nagroda składa się z medalu, dyplomu i 3 tys. złotych. Nagroda została przyznana po trwających dwa lata staraniach wnioskodawców: Urzecza, oraz
twórcy ludowego, rzeźbiarza z Dąbrowic,
członka Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Twórców Ludowych - Adama Głuszka.
Pani Otylia jest, po muzyku Stanisławie
Baliku, drugą osobą, która w ostatnich latach otrzymała tę nagrodę.

O

85-łetnia Otylia Uczciwek jest znaną
w powiecie łowickim i kraju hafciarką, wykonującą także pająki i kwiaty z bibuły.
Zdobywała wielokrotnie czołowe nagrody w konkursach i prezentacjach twórczości ludowej, między innymi w Kazimierzu nad Wisłą. Ostatnim jej osiągnię
ciem jest nagroda specjalna Ministra Kultury i Sztuki, którą otrzymała za hafty
prezentowane na wystawie w łowickim
muzeum pt.: „Ginące Zawody". Od 1995
roku jest ściśle związana ze Stowarzyszeniem Regionalnym Wsi Unecze „Ło
wiczanie", uczestniczy w przedstawieniach. Kilka lat temu prowadziła warsztaty z dziećmi realizowane w Szkole Pod(tb)
stawowej w Zdunach.

Podróiuiący emeryci
owiccy emeryci od początku tego roku
uczestniczyli w kilkunastu wycieczkach
organizowanych przez zarząd łowickiego
oddziału Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Taką formą spędza
nia wolnego czasu jest zainteresowana spora grupa tej zrzeszającej na naszym terenie
ponad tysiąc członków organizacji„
W marcu br. zorganizowali autokarową
wycieczkę po zachodniej Europie. Trwala
ona IOdni, a jej uczestnicy do tej pory przeżywająpiękno miejsc jakie odwiedzili. Byli
w Brukseli, Paryżu, Andorze, Barcelonie,

t
Wykonane prace dają pani Małgorzacie Kosiorek dużo satysfakcji.
pani Małgorzata haftuje również przedmioty przygotowywane specjalnie do
galerii w Stanach Zjednoczonych, jak
np. makatki na ścianę. Dla sklepów
w kraju najwięcej przygotowuje poduszeczek w kształcie serduszek służą
cych do wpinania igieł i szpilek, natomiast za granicę poszewki na poduszki, tzw. jaśki, a także torebki i paski.
Kontakty z klientami nawiązuje się
różnie, często samemu szuka się rynku
zbytu w sklepach, sporo klientów trafia do hafciarki po obejrzeniu jej prac
na którejś wystawie. Są tacy, którzy
widzieli u kogoś, np. kapelusz, który
ona ozdabiała i im się spodobał, sporo
przez kontakty koleżeńskie, rodzinne
i znajomych.
Zamówienie, które pochłonęło jej najwięcej czasu i było dla niej najtrudniejsze
do zrealizowania, to przygotowanie stuły na święcenia kapłańskie dla młodego
księdza. Matka chrzestna księdza wiedziała, że ja zajmuję się takim haftem
i poprosiła mnie, bym ozdobiła taką stulę
srebrnymi i złotymi koralikami według

przedstmi•io11ego przez nią wzoru. Nie
było to łatwe, na bielutkim materiale nie
mogłam 11a1ysować wzont, ponieważ bałam się, że zostaną ślady, odznaczyć nitką też nie bardzo było można - biała
była niewidoczna, inna za bardzo widoczna, no i ten atlas - bardzo śliski
materia/z tendencją do ściągania się opowiada Małgorzata - Muszę jednak
powiedzieć, że opłaca/o się trudzić, byłam dumnaz efektu swojej pracy, dala
mi ona ogromną satysfakcję. Myślę, że
młodemu księdzu równie::: się podobała, ale trzeba przyznać, że miał co dźwi
gać, koraliki dociążyły atłas i całość ważyła kilka dobrych kilogramów - dodaje

Avłgnion i Monako. Druga wycieczka za-

do Włoch. Emeryci
po terenie Polski. Były
to miasta, gdzie znajdują się miejsca kultu
,religijnego. Odwiedzili więc Niepokalanów,
Licheń oraz Częstochowę, oprócz tego byli
w Ciechocinku. Zorganizowano również
wycieczkę po terenie Ziemi Łowickiej, której ukoronowaniem był koncert muzyki Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
Pod koniec roku zarząd związku przygotowuje propozycję wyjazdów do teatrów
· (tb)
Warszawy i Łodzi.
graniczna

odbyła się

podróżowali także

Małgorzata.

I, jak twierdzi twórczyni, właśnie ta
satysfakcja w pracy jest najważniejsza.
Nieistotne jest to jaką rzecz haftuje, waż
ne jest by wyszło zgodnie z zamierzeniem i nawet jeżeli jest to dziesiąta ·torebka z tej samej serii, to zawsze jest ona
trochę inna niż pozostałe i cieszy tak jak
pierwsza.
Anna Jatczak

~STUDIO Młl11
kUCH~NNYCH

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33135 (Biały Dom), tel.lfax (046) 832·53-32, 0-601·937-622

SKŁAD O LE.JÓW I SMARÓW
Targowica Miejska w Łowiczu
Tel. 8381522. 0 - 602623115; 0 - 606761989

ZATRUD NI
HAND LOWC ÓW
Wymagania:

KUCHNIE NA TWOIĄ MIA'R.(

MONTAŻ

• wykształcenie minimum średnie, • znąjomość branży,
• prawo jazdy kat. B (preferowane B + C) , • łatwość nawiązywania kontaktów,
• mile widziane doświadczenie zawodowe w powyższym zawodzie
List motywacyjny, CV należy składać do końct1 września 2001 r. w godz. 8.00 - 15.00 !';l
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Piasecznie'wiedzą tą nie miał okazji się pochwalić, bo z części teoretycznej zrezygnowano na korzyść
dwóch etapów jazdy Skodą. Wiedza ta
przydała mu się jednak wcześniej - wygrał jeden z telefonicznych konkursów
o nazwie „Skoda na weekend". Koncert
odbywał się wtedy w Mielcu. Aby odpowiedzieć na pytanie, trzeba się najpierw dodzwonić - co jest bardzo trudne.
Zadzwoniłem. odpowiedziałem na pytanie i wygrałem Skodę na weekend. Miałem nadzieję, że poćwiczę jazdę przed finałem. Józef Wysocki jeszcze z tej nagrody nie skorzystał, ponieważ w konkursach tych wygrało tak dużo osób i termin otrzymania samochodu na dwa dni sobotę i niedzielęjest dość odległy.

Jak to

było

w towiczu

Józef Wysocki mówi, że nigdy nie zapomni deszczowego dnia - 23 czerwca,
kiedy został w Łowiczu regionalnym mistrzem kierownicy: Jak było 17 chętnych
do wzięcia udziału w konkursie, Mariusz
Dąbrowski zachęcał osoby~ widowni, aby
zgłosiły sięjeszcze trzy osoby. W konkursie miało br'1Ć udział 20 osób. Wtedy ręka
sama podniosła mi się do góry...
Konkurs rozgrywany był pomiędzy
rezydencją biskupa a katedrą. Było pochmurnie i deszczowo, na widowni wiele osób stało pod parasolkami. W czasie
trwania konkursu na moment przestało
padać. Po serii pytań dotyczących róż
nych wersji i modeli Skody, pięciu kierowców musiało pokonać tor przeszkód.
Między wyznaczonymi pachołkami należało przejechać w czasie 30 sekund, na
koniec wykonać tzw. najazd przed ścia
nę ustawioną ze skrzynek. Mariusz Dą
browski - dziennikarz „Lata z radiem"
element ten nazwał „ścianą płaczu", ponieważ można było na tej przeszkodzie
dużo punktów zdobyć, ale też i dużo stracić. Zderzak samochodu nie mógł dotknąć ściany, bo to oznaczało dyskwalifikację, ale im mniejsza była odległość,
tym lepiej. Zdaniem J. Wysockiego widoczność z przodu samochodu jest taka,
że kierowcy wydaje się, że jest w odległości 2 - 3 cm od ściany, podczas; gdy
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Trudny żywot

ZOWIE miliardera

fak;,tycznie jest to aż 20 - 30 cm. W Łowi bty samochód, wszystkie podzespoły ma
czu pan Józef jechał jako pierwszy volkswagena. W modelu są dwie poduszi zatrzymał się w odległości 18 cm, pozo- ki powietrzne, elektrycznie podnoszone
stali zawodnicy mięli wynik w granicach szyby - pan Józef nie ukrywa radości
50 - 60 cm. Takie samo zadanie należało z wygranej. Mariusz Dąbrowski powiewykonać w Piasecznie.
dział, że po odebraniu wygranej powinie~
nem zrobić dwie rundy po Łowiczu, aby
Finał na stadionie
wszyscy wiedzieli, że ogólnopolski mistrz
mieszka w Łowiczu !
w Piasecznie
Łowiczanin sam przyznaje, że ten etap
konkursu jechał bardzo asekuracyjnie.
Z wynikiem 177 punktów zajął 1Omiejsce, zatrzymał się w odległości 15 cm od
ściany. Najlepsi osiągnęli rezultat 11 cm
i 8 cm. W ścisłym finale miało brać udział
15 zawodników, ponieważ kilka osób
miało taką samą liczbę punktów, do dalszej rywalizacji dopuszczono 18 osób.
Kolejne zadanie do wykonan'ia było jednak jeszcze trudniejsze. Po slalomie należało wjechać do garażu wytyczonego
metaloWymi barierkami, następnie z garażu wyjechać tyłem do drugiego garażu ustawionego prostopadle w stosunku do pierwszego. Na koniec dojechać
do linii mety - na pokonanie tej trasy
przeznaczono 75 sekund. Już dwóch zawodników przed startem Józefa Wysockiego, miało czas bardzo zbliżony do limitu i wszyscy gratulowali im wygranej.
Zbyt wcześnie ! Ani wynik zawodnika
z Wołomina - 75,56 sek., ani kierowcy
z Częstochowy - 75,46 sek. nie przesą
dzał o wygranej. Najbliższy limitu był
Józef Wysocki, przejeżdżając z jednego
garażu do drugiego, nie zmieniał biegu, cały
tor zajął mu 74,58 sek.
Nikt lepszego czasu nie uzyskał, zdobyłem 100 punktów na 100 możliwych mówi pan Józef o tym, jak wygrał samochód. W czasie rywalizacji dzielnie dopingowały tatę Paulina i Dominik Wysoccy. Pan Józef twierdzi, że ich pomoc
w sukcesie jest nieoceniona, żona musiała
zostać w Łowiczu. Na scenie symbolicznie wręczono mu kluczyki. Sprawdził czy
pasują. Jednak tak naprawdę nowym samochodem z Piaseczna nie odjechał. Głów
na wygrana jest obecnie w Poznaniu, a
zostanie odebrana prawdopodobnie w połowie miesiąca. Lakier Skody Fabii ma
kolor srebrny metalic. Uważam, że to do-
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Józef Wysocki nie potrafi przypomnieć
sobie, ile lat ma prawo jazdy - może 15,
a może 20. Mówi, że samochodem jeź
dzi ostrożnie. Własnym samochodem
jeździ od 8 lat. Miał malucha, teraz jeź
dzi .cinquecuneto. Ma garaż, ale będzie
musiał wybudować nowy, bo Skoda się
do niego nie zmieści. „Lato z radiem"
lubi słuchać - jest to jego zdaniem bardzo dobry i najbardziej popularny program radiowy w Polsce. W żadnych
konkursach do tej pory nie brał udziału,
miał chęć, ale brakowało mu odwagi.
Jest bardzo skromny, trudno mu mówić
o sobie. Grał czasami w toto lotka, wysyłał rozwiązania krzyżówek - jak do tej
pory bez powodzenia. To było lato moich marzeń - mówi Józef Wysocki . - Pocżąwszy od pochmurnego dnia 23 czetwca - tej daty nie zapomnę. Szczęście nie
odstępowało mnie do finału w Piasecznie
i konkursu telefonicznego. Precyzja, jaką
wykazał się w czasie konkursu nie jest dziełem przypadku. Pomimo, że Fabiąjeździł
tylko dwa razy w konkursie „Lata z radiem", praktyka zawodowa okazała się
przydatna.
·
Obecnie Józef Wysocki pracuje jako
operator wózka wysokiego składowania
w fabryce Byk Pharma w Łyszkowi
cach. Wózek ten podnosi towary na wysokość 12 metrów, a precyzja pracy musi
wynosić niekiedy poniżej I cm. Po sukcesie w Piasecznie wiele osób dzwoniło
do niego z gratulacjami, inni nie wierzą, że
to prawda. Oprócz samochodu mistrz
otrzyma dyplom, co go bardzo cieszy.
Mówi, że za kilkanaście lat będzie miał
się czym pochwalić przed swoimi wnukami.
Mirosława Wolska - Kobierecka

statni poniedziałek, późne
popołudnie. Długim koryta
rzem w gmachu, gdzie
mieszczą się studia TVP przy Woronicza, idę spotkać się z gośćmi,
którzy za chwilę wystąpią w programie „Sportowy tydzień". Mają być
trener Jerzy Engel - jeden z najpopularniejszych obecnie Polaków, prezes piłkarzy - Michał Listkiewicz,
z Poznania przyjechali trener mistrza
olimpijskiego i mistrza świata w rzucie młotem, Szymona Ziółkowskiego
- dr Czesław Cybulski i główny organizator niedawnych mistrzostw świa
ta w kajakarstwie, Józef Bejnarowicz.
Są wreszcie sami kajakarze, mistrzowie świata w C-2 Marcin Kobierski
i Michał Śliwiński. Towarzystwo zatem doborowe.

O

arę kroków wcześniej, tuż
przed studiem, z którego za
kilkadziesiąt minut będzie
emitowany „na żywo" program spore poruszenie. Wejścia do sąsiednie
go studia pilnuje kilku dobrze zbudowanych „byczków" o wyglądzie troglodytów ze słuchawkami w uszach
(kilku innych w dwóch pancernych
BMW siedzi przed wejściem do budynku). Kogóż to tak pilnują? Prezydent Kwaśniewski nie wchodzi w grę,
bo wszelkie wywiady z nim nagrywane są w Pałacu Prezydenckim. Premier Buzek jest akurat w Oslo i podpisuje kontrakt z Norwegami. Putin
ma przyjechać do Warszawy dopiero w styczniu - pomyślałem w tym momencie żartując sam przed sobą. Po
chwili jednak dowiaduję się od kolegów, _że oto Telewizję Polską zaszczycił uznawany za najbogatszego Polaka Aleksander Gudzowaty.
Wygląda na poważnie chorego, więc
raczej powinien mu towarzyszyć lekarz niż ochroniarze - pomyślałem
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· Poleca po atrakcyjnych cenach:
polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
~pp
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniawe
(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. 7 -18", soboty

pokrycia dachowe
materiały budowlane
i wykończeniowe
cegły klinkierowe
płytki elewacyjne

~pigmenty

glazurę, terakotę
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sobie - ale to przecież kwestia decyzji samego „pracodawcy''. Zależy, co dla kogo cenniejsze.

S

am wywiad Gudzowatemu
zdrowia na pewno nie przysporzył. Widać było gołym

okiem, że podpisanie przez premiera umowy z Norwegami mocno zirytowało najbogatszego Polaka.
Jego interesy ulokowane są wszak
w dużym stopniu na wschód od Bugu
i kwestia uniezależnienia się od rosyjskich dostaw gazu, w których i on
partycypuje, akurat Gudzowatemu
pewnie nie jest na rękę. Cała jego
nadzieja w Leszku Millerze, który już
teraz zapowiada, że umowę zweryfikuje (widać Rosjanie dalej mu najbliżsi), gdy tylko przejmie władzę.
ostatnim czasie namnofortun większych
i mniejszych przy jednoczesnej pauperyzacji sporej części
społeczeństwa. Na naszym, mazowieckim terenie nie jest to tak widoczne, jak w pełnych beznadziei
wsiach po pegeerowskich w Olsztyńskiem czy Koszalińskiem, gdzie
trudno uwierzyć, że wkroczyliśmy
w XXI wiek. Nie mam nic przeciwko
powstawaniu fortun, byle uczciwych.
Warto jednak czasem przyp0minać
tym, dla których liczą się już tylko ich
magnackie latyfundia, że są wartości większe i ważniejsze niż pomnażanie za wszelką cenę prywatnych
dóbr. Na szczęście mamy też do
czynienia z innego rodzaju postawami. Szczerze się ucieszyłem, gdy
przeczytałem kiedyś Uuż nie pomnę
teraz - gdzie), że właściciele nieopodal Łowicza położonej firmy Bakoma mimo różnych nacisków nie dopuszczają myśli, by sprzedać firmę
francuskiej konkurencji. Tak trzymać, panowie. I warto czasem poczytać co nieco z historii.

W

żyło się

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM

ul. Nadbzurzańska 41
837-88-13

Tel.(04~)
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oferuje

„KOPER" s.c.

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

./

jakość

./

./

fachowość

bezpieczeństwo

hutnicze
~ materiały dociepleniowe
~i inne

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

Dowóz i rozładunek „HDS"
tel. (046) 838-79-12, 0-604-284-079
R-101

STANLEY

~wyroby

~REDffiD0-30lOO~

RATY
' Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi ·
NOWOCZESNE ZABVDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KUCHENNE NA ZAMÓWIENIE

1
bez poręczycieli
I
I z ubezpieczeniem na życi~I

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV

,__ :!!9.!:.2~~.:?-2:!!!~!:?.-l!

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

Łowicz,

Nowy Rynek 16,
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NA PRODUKCJ~ ZIEMNIAKOW
Spółka dużo inwestuje, bo producenci chipsów żądają surowca najwyższejjakości
iedy blisko dwa lata tetl)u byliśmy ::.at111d11ionych na stale. Obecnie mamy sze- umieszczonych zostanie 27 kanałów wenz wizytą w gospodarstwie rolno-ty- ściu stałych pracownikó.,..: w se::onie ::.at111d- tylacyjnych, a na dachu - 4. Atmosfera webaclcim w Borowie, w byłym majątku pre- niamy równiei pracowników dorywc::.ych - wnątrz przechowalni kontrolowana będzie
miera Grabskiego, obecnie będącego własno powiedział w rozmowie z nami prezes Zbi- w sposób elektroniczny. U wejścia znajdować się będzie nowoczesna sortownica.
ścią Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań gniew Nyga.
Takie wyposażenie przechowalni zapewstwa, ważyły się właśnie losy co do tego,
Zamiast tuczarni
ni wysoką jakość ziemniaków, co jest wakto będzie nim zarządzał. Ostatecznie, któ· nowoczesna przechowalnia
runkiem koniecznym do podpisywania
iyś z kolei przetarg, który odbył się w maju
z takim odbiorcą,jakim jest FritoLay.
umów
zakoń
jest
planowane
wrześRia
O
I
Na
ubiegłego roku przesądził - o czym też pisaO doskonałąjako/;ć ziemniaka dbamy ::.aliśmy - że zarządcą został Zbigniew Nyga, czenie prac adaptacxjnych prowadzonych
od dwóch miesięcy w budynku, który kie- równo w trakcie jego produkqji, jak i p1zeczłowiek, któiy od I 967 roku mieszka
choi~ ywania. Nasi odbiorcy ciągle monitow Borowie będąc najpierw dyrektorem, dyś był tuczarnią, a znajduje się w Orłowie.
,choć datuje się na koniec XIX wie- 111/ą to, co dzi<je się na plantacji, wszystkie
Budynek
a póżniej prezesem gospodarstwa.
ku i przeszedł kilka przeróbek, nadawał się zabiegi pielęgnac;j11e, opryski dokon_pm11e
Zmiany personalne
jednak najbardziej na nowoczesnąprzecho- są dopiero po uzgodnieniu:: nimi. Pr::ykłaObecnie spółka cywilna „Borland" dzierżawiąca gospodarstwo rolno - iybackie
w Borowie liczy sobie jedenastu wspólników w osobach: Zbigniewa Nygi, Jacka Bomerta, Aleksandry Byczkowskiej, Andrzeja Sobczaka, Sławomira Kowalskiego, MirosławaJarosa, Dariusza Michalskiego, Pawła Kotlińskiego, Józefa Bojanowskiego, Wiesława Sokosika i Bogdana Sałudy. Z końcem
czerwca tego roku ze spółki wystąpili Andrzej Osiej - były kierownik gorzelni oraz
Grzegorz Osiej - jej pracownik. Zmiana ta
spowodowana była w dużej mierze faktem
zaniechania przez spółkę prowadzenia gorzelni. Jak tłumaczy prezes spółki Zbigniew
Nyga, ze względów formalno-prawnych,
spółka postanowiła zajmować się tylko
i wyłącmie działalnością rolniczą. Nie oznacza to jePilak, że gorzelnia zostanie zan1knięta
na stałe. W planach jest utworzenie odręb Jeden z budynków gospodarstwa w Borowie.
nego przedsiębiorstwa, które będzie kontynuować produkcję gorzelniczą. Ciągle walnię ziemniaków. Tuczarnia, która od pię de111 mo:::e być chocia:::by program ochrony
ciu łat stała pusta teraz wypeh1i się około zie11111iakóll' p1-:!ed ::ara.::ą ::ie111niac::.aną.
w Borowie uprawiane· są także zboża.
W miejsce opuszczających szeregi spół I, 3 tys. ton ziemniaków rocznie. Prace ada- Obecnie il) konujem.i ·siódmejić z kolei op1yki pojawiło się czterech nowych wspólni- ptacyjne budynku prowadzone są sposo- skiwanie roślin, a w planach sąjes::cze dll'a.
ków i sąnimi: Jacek Benert, Sławomir Ko- bem gospodarczym, natomiast sam system Ws::ystko po to, by na c::ipsach. które ·będą
walski, Dariusz Michalski oraz Paweł Ko- wentylowania instalować będą Czesi, któ- robione:: nas::yc/1 ziemniaków nie było biatliński. Są to mieszkańcy Borowa, wielolet- rzy w Polsce robią to już nie po raz pierw- łych plam. Podobnie jest :: temperaturą
ni pracownicy gospodarstwa. Zmierzamy do szy. Budynek docieplany jest styropianem, 1rprzechowalni. Jeieli spadnie ona poni:::ej
tego, by w gospodm:~twie pracowali d::.ier- tak by temperatura wewnątrz pryzm ziem- 8,5°C, 11· ziemniakach ::mienia się struktura
0
żawcy, wspólnicy oraz kilku pracowników niaków nie spadła poniżej 8,S C. W posadzce cukru. a czipsy robią się ciemne w /;rodko-

K

wej c::.ę.~ci - wxjaśnia prezes. Koszt adaptacji tuczami na przechowalnię to około 300
tys. zł. Inwestycja ta finansowana jest pożyczką z Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa. Jednak przechowalnia to nie
wszystko, potrzebne są jeszcze odpowiednie maszyny. 1Osierpnia, kiedy odwiedziliśmy „Borland", na podwórko właśnie przyjechały dwie z trzech nowych przyczep do
transportu ziemniaków, a w garażach stał
nowoczesny kombajn zienmiaczany. W planach był również zakup tak zwanej myjki.

Plany na przyszłość

Prezes Zbigniew Nyga snuje dalekosięż
ne plany na przyszłość, które-jak sam mówi
- najlepiej skorygtue rzeczywistość. W planach tych jest na przykład otwarcie hotelu
w budynku, w którym kiedyś mieściło się
laboratorium hodowli roślin. Obecnie budynek tylko w części wykorzystywany jest
na mieszkania dla studentów SGGW, którzy odbywają w Borowie praktyki. W przyszłości jeden z dziesięciu stawów hodowlanych być może udostępniony będzie amatorom wędkowania, a byłoby co łowić. Obecnie w stawach o łącznej powierzclmi 164 ha
lustra wody hodowane są karpie, karasie,
szczupaki, oraz amury. .
Mniej odłegłąprzyszłością wydaje się być
natomiast remont dworku Grabskiego,
ównocześnie z jesiennym nabow którym mieszka prezes Nyga wraz z rorem do klasy pierwszej Niepudziną. Aktualny stan techniczny dachu nie
blicznej Szkoły Muzycznej w Ło
zabezpiecza już dworku w dostatecznym
będą przyjmowane zapisy do
wiczu,
stopniu. Zwietrzałe i spadajcy:e dachówki
grup tanecznych. Z takiej nowej formy
zaczynają stwarzać zagrożenie dla osób
postronnych znajdujących się w pobliżu nauki tańca będą mogli korzystać zabudynku, a powstałe na dachu szczeliny równo uczniowie szkoły, jak i osoby
powodują miejscowe przecieki, które przy- spoza tej szkoły. W grupach odbywać
śpieszają niszczenie zabytku. Ka:::dego rola! się będzie nauka tańców klasycznych
H J•konujem) ·doraźne re111onl) ·dachu ::abezi nowoczesnych wraz z układani chorepieczające budynek pr::ed 11is::cze11ie111, ale ograficznymi. Planowane są przyjęcia
generalny remont dachu i 1\"ię::by dachow<j chętnych w różnym wieku i podzieleto kwestia około 300 l)·s. zł. na co na razie nie uczniów na grupy liczące do 1O
nie mo::emy sobie pozll'olić· - mówi prezes osób. Zajęcia będą odbywały się raz
Nyga
w tygodniu i trwały 1,5 godziny. PoLilianna Jó:3wiak-Stas::eivska
prowadzi je jedna z nauczycielek szkoły muzycznej, która ma uprawnienia
instruktora nauki tańca.
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Od kilku miesięcy na tym słupie stoprzy obwodnicy łódzkiej, nie
ma herbu naszego miasta i nie zanosi się, by on na niego powrócił.
Znajduje się on około 50 metrów od
wjazdu na ulicę Podrzeczną, a więc
całkiem niedaleko centrum. Pozostałe słupy, na których umieszczone są herby Łowicza stoją nienaruszone, ale ich odległość od centrum
(tb)
jest znacznie większa .

jącym

~~lJ~~m

SALON SPRZEDAŻY

ODNA SPRZEDAż RATALNA
ul. Łęczycka 66, tel. (046) 837-11-95
codziennie od 6.00do14.00

ŁOWICZ,

SKIERNIEWICE, ul. Sobieskiego 81, tel. (046) 833-25-45
codziennie od 5.00 do 20.45

• Dowóz towaru do Klienta GRATIS.
• Oferuiemy asortyment
z ponad 30 zakładów mięsnych.
Zapraszamy

Grupy taneane
wszkole muzyanei

R

(mwk)

Gimnazjum nr 1

Wakacyine
prace remontowe
W czasie wakacji w łowickim Gimnazjum nr 1 w Alejach Sienkiewicza,
przeprowadzono szereg prac remontowych. Nadał trwają prace przy modernizacji pomieszczeń. Przeprowadzono
już naprawę wszystkich dachów, wymieniono też wszystkie rynny i ruty
spustowe. Nadał trwa jeszcze modernizacja kilku pomieszczeń - dotychczasowych gabinetów lekarskich i magazynowych.
Z dwóch byłych pomieszczeń magazynowych, zrobiona będzie sala rekreacyjna, dla potrzeb lekcji wf. Na sali będą
urządzenia do ćwiczeń siłowych, ale planowane są tam również zajęcia z rytmiki,
muzyki i tańca. Wyposażenie do tej sali
będzie zakupione w ciągu najbliższych
tygodni. Dwa inne pomieszczenia - niegdyś gabinety lekarskie - są adaptowane
na dodatkową salę dydaktyczną, dzięki
temu lekcje w szkole będą odbywały się
(lmvk)
krócej.
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SAMOCHODOWE
Komis kupi samochody powypadkowe
oraz całe • gotówka_ Tel. 0602-705-876Kupię

Cinquecento, Uno, Poloneza - do
10-000 zt Tel. 0602-705-876.
AUTO POWYPADKOWE, USZKODZONE,
ZNISZCZONE, EWENTUALNIE CZĘŚCIO·
WO SPALONE - PILNIE KUPIĘ. 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.
KAŻDYPOWYPODKOWY, USZKODZONY,
ZNISZCZONY, OSOBQWY, DOSTAWCZY
·PILNIE KUPIĘ, GOTOWKA.
TEL. 046/837-46-96, 0600-871-223.

Fiat Ducato 14, 2,5TDI, Xl.1994 rok, biały sprzedam. Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.
126 Elx, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 838-89-07, Czatolin 196.
Lublin 3, 3554 skrzyniowy, 1990 rok, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0608-420-169.
Punto S, 1997 rok, 48 tys. km - sprzedam.
Tel. 0604-410-686.
Opel Vectra 1,6, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 024/277-95-68.
Ford Transit, I 995 rok, stan dobry - pilnie sprzedam. Tel. 0602-690-032.

Seat Ibiza 1,9 D, 5-drzwiowy,-rok 1996, czerwonysprzedam. Tel. 046/837-87-21, 0603-99-30-30.
Uno 900, 2000 rok, 15 tys. km, serwisowany,
garażowany - sprzedam. Tel. 0600-355-364.
Peugot J 5 1989 rok, ropa - sprzedam.
Tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.
Fiat I 26p 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-86-31 wieczorem, 0606-755-034.
Sprzedam Jawę 350 Sport, 1988 rok (czerwona).
Tel. 0602-733-809.
Escort 1,3, 1997 rok. Tel. 046/839-63-33.
Audi 1983 rok, automat. Tel. 0502-39-46-79.
Renault 19, 1994 rok, czarna perła, stan dobry sprzedam. Tel. 046/83 7-08-69.
Nowo otwarty komis przyjmie samochody do
odsprzedaży. Tel. 046/837-26-74.
Star 200, 1990 rok- sprzedam. tel. 046/838-91-28.
Daewoo Matiz, 1999 rok, serwisowany,
blokada skrzyni biegów, opony zimowe
- sprzedam. Tel. 0501-546-070.
Opel Corsa 1,4, 1996 rok, przebieg 55 tys. km, z
salonu - sprzedam. Tel. 046/838-64-47 po 19.00.
Daewoo Lanos, 1998 rok, przebieg I 9 tys. km sprzedam. Tel. 046/837-74-21.
Fiat Uno 1,4, 1995 rok, przebieg 43 tys. km, I
cena I 4 OOO zł, kolor czerwony sprzedam. Tel. 046/837-39-71.
właściciel,

Opel Kadett 1,6 Gt, I 987 rok, lekko uderzony w
tył - sprzedam, cena 4.500 zł. Tel. 046/830-3283, 0502-605-715.
Toyota Carina E 2,0 D, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-79-34.
Maruti Suzuki 800, 1992 rok, przebieg 62 tys. km,
cena 8000 zł - sprzedam. Tel. 046/838-79-34.
Tico 1999 rok, miedziany metalik, przebieg 3
tys. km, garażowany. Tel. 0606-381-643.

Polonez Caro diesel, rok 1991 - sprzedam.
Tel. 0602-621-470.

Obrotnicę do przyczepy I O t,
Tel. 0601-297-797.

nową

- sprzedam.

1500, 1981 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0602-847-435.
BMW 525i, 24V, 1994 rok, diamentowy, czarny
metalik, bardzo bogate wyposażenie, zadbany sprzedam. Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

Łada 2107,

1988 rok-sprzedam. Tel. 830-22-51.

Renault Laguna, rok 1995 z salonu - sprzedam.
Tel. 0608-32-71-93.

Fiat l 26p, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0602-274-938.

Ford Transit, 1991 rok, cena do uzgodnienia sprzedam. Tel. 046/837-12-16.

I26p, 1991 rok, I właściciel , stan bardzo dobry,
55 tys. km - sprzedam. Tel. 838-82-50.
zł

-

Żuk diesel, skrzynia, 1992 rok, stan bardzo do-

bry - sprzedam. Tel. 046/838-65-63.

I 500 zł za Poloneza 1500, 1989 rok.
Tel. 046/837-74-82.

Żuk na części lub w całości, z nową ramą i
zawieszeniem - sprzedam. Tel. 838-64-02.

Cinquecento 700, l 997 rok - sprzedam.
Wygoda 45a, tel. 0503-135-471.
Pranie tapicerki samochodowej.
Tel. 0604-212-720, 046/837-81-84.

Skoda Favorit 1,3 (1991), 5500
Tel. 046/833-I 3-22.

Przyczepa bagażowo:celna, 4-kołowa
Tel. 042/643-84-09.

Ford Escort l ,3 ( 1996), czerwony, bezwypadkowy, możliwość rat lub zamienię na tańszy.
Tel. 046/835-33-08

Cinquecento 900, 1994 rok, 700 1995 rok.
Tel. 0421719-20-77, 7 I 9- I 8-23 0604-392-876.

Punto 75 ELX ( 1996), pięciodrzwiowy.
Tel. 0504-914-643.

Cinquecento 900, (J 994 rok), 700 ( 1995, 1993).
Tel. 0421719-20-77, 719-18-23, 0604-392-876.

Kupię Cinquecento 900 Van ( 1996-1998).
Tel. 0603-054-985.

Opel Kadett 1,6 D, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 0692-123-685, 0421719-58-35.

Palio Weekend, I 999 rok, wersja HL, poj. 1200,
benzyna+gaz; Tarpan 2,5 diesel, 1991 rok, stan
dobry- sprzedam. Tel. 0606-523-142.
Cinquecento 900, 1996 rok, I właściciel, serwisowany - sprzedam. Tel. 046/838-45-05.

zł.

VW Passat 1,8, 1992/97 rok, benzyna + gaz sprzedam. Okazja. Tel. 046/838-34-58,
0502-919-736.

Fiat Tempra 1,6 (1993), 11.300
Tel. 046/835-33-08.

Polonez 2.0, rok 1989, 100 KM, stan dobry,
1200 zł pilnie sprzedam. Tel. 046/838-13-97.

Daf, rok 1987, czerwony, na bliźniakach.
Tel. 046/831-85-48.

Fiat Uno 1,4, 1995 rok, przebieg 65 tys. km, kolor
szary metalic - sprzedam. Tel. 046/838-72-42.
Seat Toledo 1992 rok, bogato wyposażony pilnie sprzedam. Tel. 0608-865-052.
I 26p, 1991 rok - sprzedam. Karolew 22,
0608-088-509 po 16.00.

Żuk, stan dobry-sprzedam. Tel. 838-61-31 po 20.00
Kupię Cinquecento 700, 900, rok 1998 lub 1997.
Tel. 046/837-24-79 po 18.00.

Sprzedam 126p, 1991 rok. Tel. 046/838-06-24.
Fiat I 26p, 1991 rok - sprzedam. Tel. 838-33-31.
Fiat I 26p, 1990 rok - sprzedam. Tel. 838-85-46.
Seat Toledo, rok 1993, stan bdb - tanio sprzedam. Tel. 0604-676-615.

Żuk - sprzedam. Tel. 838-60-50.

~~~~~~~~-

Pun to I, l (1999), pięciodrzwiowy, 21.600
Tel. 046/835-33-08.

Fiat 125p, sprawny, na części -sprzedam.
Tel. 046/837-63-20.
Fiat Siena, 1997 rok, instalacja gazowa, radioodtwarzycz - sprzedam. Tel. 0603-801-572.

l 26p, 1987 rok - sprzedam. Bednary Kolonia 41.

Rabur, I 986 rok, stan dobry - sprzędam.
Tel. 0606-237-647 po 20.00.

Cinquecento 700, 1996 rok - sprzedam.
Wygoda 8a.

zł.

zł.

Renault Kango 1,9 D (1998), 26000 km. zamienię
na tańszy. Tel. 0602-628-027 lub 0606-965-217.
Mazda 323 F, 1,4 16V (1995),
Tel. 046/835-33-08.

pięciodrzwiowa.

Mercedes 124, 2.0 ( 1985), zadbany.
Tel. 0606-965-217.
Seicento 900 ( 1999), bezwypadkowe.
Tel. 046/835-33-08.
Kupię Skodę Favorit w
Tel. 0602-228-111.

każdym

Sprzedam motyla z najazdami.
Tel. 0603-573-395.
CC 704, rok l 993, kolor czerwony, posiada auto
alarm, centralny zamek, odcięcie paliwa - sprzedam. Tel. 0421710-85-94, 0602-710-033.

-

„Auto - Komis" Mokra Prawa 127.
Tel. 046/835-33-08 przyjmie w komis lub
kupi samochody osobowe, bezwypadkowe do 8 łat.
Mazda 626 diesel, 1989 rok - pilnie sprzedam.
Tanio! Tel. 046/837-63-96.
Punto 75 SX, I 997 rok, zielony metalic - sprzedam. Chąśno 49 ·
Fiat 126p, 1991 rok - pilnie sprzedam, tanio.
Tel. 046/838-06-22. Jasionna 12.
Fiat Uno 1,4, gaz, 1997 rok, niebieski metalik, 5drzwiowy, elektryczne szyby, centralny zamek- sprzedam. Tel. 0607-090-225 lub 046/837-15-79.
Polonez, rok 1990, przejściówka, 1900 zł- sprzedam. Tel. 0603-32-43-91.
Samochód ciężarowy, marki Robur LO 3001,
rok I 989, stan bdb, aktualne opłaty - sprzedam.
Zabostów Duży 66.
Fiat I 26p, rok 1992, stan bdb - sprzedam.
Tel. 0604-342-115.

Polonez, rok 1989 w całości lub na
sprzedam. Tel. 0604-416-123.

Audi I OO, 2,0, automat, pełna elektryka - sprzedam. Tel. 0502-394-679.

Lublin Il, rok 1997/98, 3,5 tony, serwisowany,
I właściciel, cena do uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 0603-395-394.

części

Jelcz 316 turbo skrzynia 6 biegów, opony bezdentkowe, skladak, 1997 rok, dużo części - sprzedam. Tel. 0421719-17-69.
Sprzedam Cinquecento 704, 1995, tel. 719-1823, 0604-391-711. Sprzedam Uno I.O, 1996,
tel. 719-18-23, 0604-391-711. Sprzedam Wartburga 1,3, 1991, tel. 719-18-23, 0604-391-711.
Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe, holowanie. Łowicz, ul. Korczaka IO.
Tel. 0604-336-765.
Profesjonalne klejenie plastików, lakierowanie
motocykli. Łowicz, ul Korczaka IO,
tel. 0604-336-765.

GARAŻE
Spr.ledam garaż os. Bratkowice, przy cmentarzu. Tel. 046/837-75-21, 0602-503-418.
Sprzedam garaż os. Bratkowice. Tel. 837-52-53.
Do wynajęcia garaż Bratkowice. Tel. 837-71-41.
Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-75-12.

Do wynajęcia garaż na os. Bratkowice.
Tel. 042/213-80-38.

Peugeot 206, I ,4i, 1999 rok, przebieg 20000
km, 4 drzwi, elektryczne szyby, centralne zamykanie, poduszka powietrzna, zielony metalic sprzedam. Tel. 046/838-56-47, 837-18-90.

-

Dąbrowskie

M-4, 60 m', os. Bratkowice - sprzedam.
Tel. 046/837-74-21.
Sprzedam dom w stanie surowym na os. Mysiaków. Tel. 046/837-59-32.
M-4, os. Bratkowice, Il

piętro.

Tel. 830-21-67.

Sprzedam mieszkanie 75 m'. cegła, cena I 600
zllm'. os. Dąbrowskiego.
Tel. 0604-210-995, 837-20-30 (wieczorem).
Sprzedam ładne mieszkanie, 37 m' (boazeria,
terakota, glazura). Tel. 046/837-06-46 w godz.
14.00.-17.00.
Sprzedam działkę budowlaną na os. Marii Walewskiej w Kiernozi. Tel. 024/277-93-19.
Sprzedam działkę budowlaną 1200 m', ul. Nadbzurzańska 28a - pilnie. Tel. 0501-290-584.
Sprzedam M-3, 51 m'. piecowe, parter, I.I OO
os. Kostka 19/4 w godz.
18.00.-20.00.

zł/m 2 • Wiadomość:

Sprzedam mieszkanie na Mazurach w Działdo
wie, M-4 w blokach (2 piętro), po generalnym
remoncie. Tel. 046/839-65-09, 089/625-20-63.

Sprzedam dom w surowym stanie przy ul. Łysz
kowickiej 48, lei. 0604-194-171.

Garaż do wynajęcia; ul. Konopnickiej.
Tel. 046/837-46-95.

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

Sprzedam M-3 48 m', parter, os.
go. Tel. 0603-709-299.

800

Toyota Hiace, 2.4d, 1996 rok, cena 36.000, dostawczy - sprzedam.
Tel. 0602-570-385.

Renault Megane, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0502- 132-906.

zł

Łowiczu,

Sprzedam działkę w centrum miasta, 300 m2•
Tel. 0600-235: 160.

Opel Astra 1,4 (1993), bordowa.
Tel. 046/835-33-08.

126 EL, rok 1997, uszkodzony, cena 2500
sprzedam. Tel. 046/837-90-98 po 15.00.

Sprzedam działkę budowlaną w
m2• Tel. 046/837-44-52.

Laguna 1,8, kombi, I 996 rok, cena 29.000 sprzedam. Tel. 0602-570-385.

Cinquecento rok prod. 1992193, bok lekko uszkodzony - kupię. Te. 0421719-13-96, 0602-533-120.

sp~e

777 m'.

Sprzedam działki budowlane w
Tel. 046/839-65-09.

I 26p, ( 1992), czerwony. Tel. 046/835-33-08.

126 EL, rok 1996, zielony, 37000 km dam. Tel. 046/837-90-98.

Chąśnie,

Fiat 126p, 1994 rok-sprzedam. Tel. 0607-371-785.

Fiat 126 p, rok produkcji I 998.
Tel. 0421719-48-24.

stanie.

Nieruchomość I 0350 m' - trasa poznańska,
wjazd, ogrodzona, media, budynki. Idealna dział
ka inwestycyjna. Tel. 0502-421-226.

Sprzedam mieszkanie 75,1 Om'. ul. Baczyńskie
go 2/38. Tel. 046/837-76-36 wieczorem,
0502-402-172.

Wartburg 1,3, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 839-21-51.

Cinquecento 700, 44 tys. km, cena 8400
sprzedam. Tel. 838-84-42.

Sprzedam spółdzielcze mieszkanie własnościo
we, 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.
·

Sprzedam działkę w
Tel. 046/838-14-74.

Pontaic Le mans amerykańska wersja Opla Kadetta, czerwony, benzyna, cena 6000 zł do uzgodnienia. Małszyce 37.
•

Renault 19, 1,8 S, rok 1993, niebieski metalik,
stan idealny sprzedam. Tel. 0502-332-540,
046/837-15-80.

Łada

Peugeot 205 l .O, 1992 rok. Tel. 0607-526-083.

Polonez Caro 1,4, 1996 rok z silnikiem Rovera,
kolor platynowy metalic, stan bardzo dobry.
Bobrowniki 202 (osiedle) po I 9.00.

Ford Fiesta 1,6 Diz, 1985 rok, 3.800.
Tel. 046/831-83-0 I.

Seat Ibiza 1,4, 1995 rok, stan bardzo dobry - sprzedc.m. Tel. 0602-66-98-13.

Opel Astra combi · I ,4 rok, 1999, salon, 48.000
km - sprzedam. Tel. 046/837-70-28.

Fiat 126 p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0600-613-823.

Ford Escort 1,8 TDm, 1995 rok, morska perła,
przebieg 120 tys. km, bogate wyposażenie - sprzedam. Tel. 046/837-31-85.

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

Sprzedam M-3, parter, os. Konopnickiej.
Tel. 046/837-67-10 po 18.00.

Simson skuter. Tel. 046/837-32-44.

Fiat Uno I.O Fire, rok 1997, pierwszy właści
ciel. Parma 30, Tel. 046/839-67-98.

Skoda Felicia, XI 1997 rok, mały przebieg,
I właściciel - sprzedam. Tel. 0603-506-929.

Sprzedam mieszkanie 65 m'. os.Tkaczew. Oferty z ceną proszę kierować pocztą na adres Ło
wicz, os.Tkaczew 8/15.

Kupię

Fiat I 26p, rok 1990, kolor bialy - sprzedam.
Tel. 046/837-22-56, 0604-91-19-20.

Daewoo Lanos, 1999 rok - tuning, tanio sprzedam. tel. 0601-374-863.

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

Fiat l 25p, silnik poloneza, 5 biegów, 199 I rok
- sprzedam. Tel. 837-70-71.

Żuk skrzyniowy - sprzedam. Małszyce 4

Sprzedam dom w centrum Łowicza.
Tel. 0601-209-010.

Sprzedam 60 m' w cegle, nowe,. wysoki standard. Tel. 0608-352-011.

Tarpan, rok 1988 - sprzedam. Tel. 0606-486-232.

Toyota Caro Ila I ,4 l 60, 1998/1 O.
Tel. 837-23-83, 0608-587-989.

Fiat Cinquecento 704, 1995 rok, czerwony.
Tel. 046/837-58-65.

Polonez Caro, rok 1996 - sprzedam,
Tel. 046/837-46-46.

- sprze-

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Ford Scorpio 2.0 i, rok 1989, ciemny grafit
metalik, przebieg l 70.000 km, szyberdach, elektryczne przednie szyby, ABS, hak, FVAT.
Tel. 0605-549-735 , 046/837-93-63.

Fiat Uno I ,O, 1990 rok, 5-drzwiowy, przebieg
77 tys. km·- sprzedam. Tel. 046/855-08-93.

Hyunday Lantra 1.6 16 y I 992, bogate wypasażenie, I I.OOO. Tel. 046/831-83-01.

Fiat I26p, Uno 1,3 diesel, przyczepkę ciągniko
wą dwukołową - sprzedam. Tel. 046/838-89-48.

Punto I , l S, I 996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-08-98.

Opel Vectra, rok 1992, kolor grafit metalik, drugi właściciel, kupiony w Polsce.
Tel. 046/838-67-46, 0501-129-683.

Polonez 1500, I 980 rok - sprz~dam.
Tel. 838-05-22.

Fiat Uno I.O, 1994 rok, 9.200. Tel. 046/831-83-01.

Tawria, 1992 rok, biały - sprzedam.
Tel. 046/837-53-95.

Fiat I 25p, rok 1988 - sprzedam.
Tel. 046/837-26-24.

Opel Kadett, rok 1984 - sprzedam.
Tel. 060-666-18-51.

I 26p, rok 1997, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/838-12-8~ po 20.00.

kupię.

tanio. Tel. 0600-972-227, 046/839-11-40.
Seat Ibiza I ,O, 1997 rok, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, autoalarm - sprzedam.
Tel. 0502-713-288.

Ford Fiesta I, I, 1995 rok, przebieg 58 tys. km
- sprzedam. Tel. 046/855-08-93.

cena 6200 zł. Tel. 046/831-85-48.
126 EL, rok 1994/95, zielony, stan bdb.cena
4000 zł. Tel. 046/831-85-48.

Palio Weekend z silnikiem 1,2 Tel. 838-78-30.

właściciel

Ford Skorpion, rok 1991, I
dam. Tel. 046/837-66-68.

Fiat 126p, rok 1994, I właściciel - sprzedam.
Tel. 046/838-87-61, 0502-673-532.

Star 1142, 1142 z HDS 1990 rok, Cinquecento
1996 rok - sprzedam. Tel. 046/838-79-27 ·

Blacharstwo, lakiernictwo samochodowe. Wznawiam działalność. ZaP,raszam Popławski Zduny
12. Tel. 838-76-45.

Żuk furgon, po kapitalnym remoncie - sprzedam

VW Golf!, l, I - sprzedam. Tel. 046/838-99-38.

VW Passat 1.6 diesel, rok 1985, złoty metalik,

Ford Sierra 2.0 I, I 989 rok, 4.500.
Tel. 046/831-83-0 I.

2107, rok 1990, kolor biały, skrzynia 4 sprzedam. Tel. 046/838-17-09.

Fiat 126 EL, rok 1996, kolor czerwony - sprzedam. Mysłaków 17, Tel. 046/838-59-01.

126p 1989 rok - sprzedam. Tel. 046/837-00-21.

WY Golf 1,6, 1986 rok, 6.500.
Tel. 046/83 1-83-0 I.

Łada

Cinqucento 700, l 994 rok, 60 tys. km - sprzedam. Tel. 0608-810-488, 0604-634-941.

Opel Corsa, rok 1991, czerwony, 5-drzwiowy,
salonowy, cena 8200 zł. Tel. 046/831-85-48.

Ford Escort 1,3, 1990/91 rok - sprzedam.
Tel. 046/835-20-22.

Skoda I 05L, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-69-86, 0606-620-689.

Fiat Uno, I 998 rok, I właściciel, 36 tys. km sprzedam. Tel. 0608-810-488, 0604-643-941.

Star 200, 1988 rok, skrzyniowy, oplandekowany, wspomaganie kierownicy - sprzedam.
Tel. 046/862-58-51, 0603-980-311.

Punto 75SX. 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-95-1 O.

Punto I, I Sole, rok 1999, serwisowany, alarm,
centralny zamek , immobilaizer, I właściciel ,
sprzedam. Tel. 0600-203-751.

Seat Cordoba I ,6, I 996 rok, instalacja gazowa,
bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/830-32-50, 0609-171-87-1.

Awia A3 I, plandeka, 1991 rok, stan idealny,
oryginalny przebieg- sprzedam.
Tel. 0600-235-160, 046/837-23-14.

Syrena Bosto - sprzedam.
Tel. 046/837-73-04 wieczorem.

Escort 1,3 CL, I 996 rok, biały, kraj, serwisowany, opony zimowe - pilnie sprzedam.
Tel. 046/833-32-71.

Pilnie sprzedam garaż Bratkowice.
Tel. 837-71-50.
Sprzedam garaż nowo wybudowany na os. Szarych Szeregów, Tel. 0608-413-885.
·

Sprzedam

pół bliźniaka.

Bełchowie.

Tel. 046/837-08-07.

Mieszkanie M-4, os. Bratkowice sprzedam lub
zamienię na domek. Tel. 046/837-70-81po19.00.
Sprzedam dom 120 m 2 z działką 0,42 ha oraz
budynkiem gospodarczym 80 m' niedaleko Ło
wicza. Tel. 046/837-56-64.
Sprzedam M-4, os. Bratkowice bi. 28.
Tel. 046/837-72-59, 0606-213-551
Sprzedam kawalerkę na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-61-18.
Sprzedam dzialkę rolno-budowlaną I ,45 ha,
Klewków, trasa Poznańska. tel. 046/83 7-18-71.
Sprzedam dom I OO m 2 z domkiem letniskowym 72 m 2 i zabudowaniami gospodarczymi,
3 ha ziemi w Mysłakowie. Tel. 022/722-22-08
do 17.00, 0221721-19-31 po 17.00.
Sprzedam działkę budowlaną2565 m'. ul. Wiatrakowa. Tel. 046/837-11-64.
Sprzedam działkę budowlaną 1800 m2 .
Tel. 837-95-33.
Sprzedam dzialkę 8000 m2 Łowicz, ul. Armii
Krajowej I 08. Tel 837-90-54.
Sprzedam M-4 60 m'. Bratkowice. Tel. 837-71-50.
Sprzedam lub wynajmę budynek przy trasie Łowicz
z działką 2000 m'. Tel. 046/838-90-60.

Łódż,

Sprzedam mieszkanie wlasnościowe M-2 w centrum Łodzi 23 m2 . Tel. 0608-455-858.
Pilnie sprzedam mieszkanie 57 m'. 111
ul. Podrzeczna. Tel. 0601-288-821,
046/837-40-93.

piętro,

Zamienię mieszkanie własnościowe 36,5 m2 w
Łodzi na Łowicz, do 40 m2• Tel. 042/653-99-12.

Sprzedam mieszkanie, I piętro, 39,5 m'. os.
Tkaczew. Tel. 0600-472-461.
Sprzedam dwie działki, łącznie o powierzchni
791 m' w centrum Lowicza, część budynków do
wyburzenia, 2 garaże i oficyna do zamieszkania.
Tel. 046/837-40-33, 046/861-20-78.
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Mieszkanie 65 m', os.Tkaczew, 11 piętro. Oferty
na adres. Łowicz, ul. 3 Maja 12.

przesyłać

Działkę budowlaną 3200 tn'. z przyległym I ha
ziemi, wodociąg - sprzedam.
Arkadia 33, tel. 042/658-28-78.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wynajęcia mieszkanie 35 m 2, os.Bratkowice. Tel. 046/837,-79-15.

Sprzedam mieszkanie 66. m w Łowiczu.
Tel. 046/837-05-57.
2

Sprzedam gospodarstwo rolne k/Łowicza - Jadzień gm. Kiernozia o pow. 12 ha z budynkami
lub samą ziemię. Tel. 022/754-22-18.
Sprzedam dom parterowy I O km od Łowicza.
Tel. 046/837-86-60 po 16.00.
Sprzedam dom piętrowy, skanalizowany, 2 garaże,
siła. Łowicz, ul. Spokojna 8, Tel. 0601-25-45-71.
Sprzedam dom w stanie -surowym w miejscowości Goleńslro, przy trasie Łowicz-Płock.

Tel. 046/837-79-21 wieczorem.

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

Do wynajęcia lokal 20 m2 , ul. Zduńska.
Kontakt po 20.00. Tel. 046/837-62-48.
Obiekt 150 m'. wszelkie media, z dużym placem.
Bolimowska63, tel. 046/837-42-46, 0605-578-502.
Lokal do wynajęcia w centrum Łowicza.
Tel. 0602-738-923.
Wynajmę studentom mieszkanie w Warszawie.
Tel. 046/837-84-96.

Tanio sprzedam telefon komórkowy.
Tel. 0503-945-623.

Pianino - sprzedam. Tel. 046/833-11-54.

nię

PHU J. Dutkiewis;z, Chąśno Ił 43 oferuje: wę
giel kostka, orzech, brunatny, miał węglowy,
otręby. Możliwość dowozu. Transport żwiru,
piasku. Tel. 046/837-12-02, 06(}2-235-159.

Tregry „16" - tanio. Tel. 046/837-61-09.

Komora chłodnicza 5 m', tokartka do metalu,
pila ramowa do metalu, barakowóz. Tel. 0461
837-42-46, 0605-578-502.

Sprzedam kolumny estradowe 2x250 W, kolumny Quadral 2x 120 W oraz wzmacniacz Sony
2xll0 W. Tel. 046/835-31-27.

Sprzedam 2 szafy metalowe, piec akumulacyjny,
sejf, turbiny stomatologiczne, fotel stomatologiczny, fotel laryngologiczny, stylizator na suche
powietrze, leżanki, zęby. Tel. 046/837-41-72.
Aparat.cyfrowy Kodak. Tel. 0461839-63-33.
budowlana, udźwig 500 kg.
Tel. 046/838-91-28.
Wciągarka

Sprzedam 32 m2 naos. Kostka Tel. 046/837-84-34.

Przyjmę studentkę

Zamienię mieszkanie w Chorzowie (Śląsk) na
Tel. 046/838-78-13.

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy, hurtownia, warsztat - centrum. Tel. 83 7-71-41.

Sprzedam dywan 3x4 m, 2-letni.
Tel. 046/837-74-48.

M-3, 48 m2 • Tel. 0606-592-522.

Do wynajęcia mieszkanie za wykonanie remontu, blisko stacji PKP. Tel. 0221723-14-42.

Sprzedam M-3, os. Broniewskiego, Il piętro, w
cegle. Tel. 046/837-54-78 po 18.00.

Wynajmę

Sprzedam ziemię torfową. nadającą się na ogródki działkowe, trawniki - z dowozem do domu
samochodem marki Kamaz. Tel. 046/837-1304, 0604-90-56-73.

Łowicz.

Sprzedam działki budowlane lub w całości przy
ul. Poznańskiej w Łowiczu . Wiadomość: ul.
Warszawska 73, tel. 046/837-48-06, 837-61-51.

na pokój. Tel. 046/837-72-86.

pokój studentce. Tel. 0502-096-853.

do wynajęcia dwa pokoje z kuchnią.
Tel. 046/837-06-43 po 21.00 lub 0606-425-372.
Poszukuję

Wynajmę

pokoje studentkom. Tel. 0609-220-484.

M-3, 49 m2, os. Dąbrowskiego zamienię na
mniejsze, też os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-59-59 po 20.00.

M-3

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

Poszukuje mieszkania do wynajęcia na os.
browskiego. Tel. 0608-677-342.

Sprzedam działkę przy trasie Łowicz-Bielawy.
Otolice 20.

dom w Złakowie Borowym.
Tel. 046/838-90-60.

Sprzedam lokal sklepowy, drewniany, 40 m2 (do
rozbiórki), os. Bratkowice przy bi. 24.
Tel. 046/837-09-05.

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe Łódź
Bałuty. Tel. 046/837-56-08.

Atrakcyjne, zalesione działki budowlane w Beł
chowie 1000 m'. Tel. 046/838-67-09.
Działkę budowlaną. uzbrojoną o

pow. 7000 m2 -

sprzedam. Tel. 046/837-24-19.
Sprzedam mieszkanie 3 - pokojowe 55 m2 w
cegle. Tel. 837-20-75.

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 57 arów
przy trasie Łowicz-Głowno. Tel. 838-30-90.
Atrakcyjne M-4 w Głownie - sprzedam.
Tel. 0421719-20-77, 719-18-23, 0604-392-876.
Sprzedam mieszkanie 49 m 2 z garażem, na os.
Kopernika. Tel. 0607-91-05-33 po 19.00.
M-3 40 m , osiedle Kopernika, Głowno, blok z
cegły, I piętro - sprzedam.
Tel. 0603-670-474, 042/655-29-97.
2

2x 1200 m. Tel. 042/642-55-42.
m 2•

M-3 Głowno, Sikorskiego 39
Tel. 0421719-95-77, 0609-380-749.
Sprzedam niedrogo dom w Głownie 220 m 2 do
wykończenia. Tel. 0421719-43-1 O.
Sprzedam M-4 (60 m) na Kopernika.
Tel. 0421710-70-92, 719-33-32.
Sprzedam działk11budowlaną1600 m2.
Tel. 0421719-48-24.
Pilnie sprzedam pięknie położone gospodarstwo
'rolne o pow. 6,55 ha w atrakcyjnej miejscowości (las, rzeka, dużo zieleni) przy trasie GlownoBrzeziny. Dom piętrowy, murowany o pow. 220
m'. ładnie urządzony, wszystkie media, c.o. i
zabudowania gospodarcze o pow. 250 m2 • Moż
liwość zakupu samej zieleni.
Tel. 0421719-28-46.
3, 11 ha przy trasie Brzeziny - Stryków.
Tel. 046/874-75-23.
Sprzedam działkę I OOO m 2 z budynkami mieszkalnymi - Głowno lub zamienię na kamienicę Łódż. Tel. 0421719-27-51, 0504-876-361,
719-29-70, 0605-140-822.
Sprzedam dom (polowa bliżniaka) pow. 80
z działką 505 m'. Tel. 0607-677-857.

m2

Sprzedam połowę budynku o wymiarach 104
m2 parter z działkę 1371 m'.
Tel. 0421719-12-14 po 18.00.
Sprzedam ziemię 4,30 ha. Rozdzielna, gm.
Dmosin, tel. 710-86-50, 0606-538-599.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną z sadem 3292
m' w Głownie. Tel. 0604-368-300.
Sprzedam M-3 na os. Kopernika.
Tel. 0600-019-965, 710-84-65.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kupię grunt rolny.
Tel. 0421716-09-27 wieczorem.

Kupię domek, okolice Łowicza.
Tel. 0604-64-34-54.
Kupię dom na wsi. Tel. 0600-605-298.
Kupię dom pod Łowiczem. Tel. 830-35-19.

Wynajmę

Tel. 046/838-59-56.

pokój. Tel. 837-76-80 po 17.00.
Dą

Poszukuje lokalu handlowego w Łowiczu na ul.
lub Nowy Rynek.
Tel. 0603-79-24-23, 042/673-54-07.
Zduńskiej

Przyjmę studentów lub studentki na
Tel. 046/837-29-94.

stancję.

Parter. Garaże. Łowicz, os.Górki.
Tel. 046/838-95-36.

Przyjmę studentkę na stancje, bardzo blisko szkoły. ul. Noakowskiego 5120.

Do wynajęcia lokal sklepowy 110 m2, w
centrum Łowicza, po remoncie, duża
wystawa, może być umeblowany.
Tel. 046/837-60-86, 0602-118-332.
Do- wynajęcia pokój studentkom.
Tel. 046/837-80-96, 20.30-23.00.
2 pokoje studentkom wynajmę.
Tel. 046/837-46-95.
Poszukuję do wynajęcia mieszkania w starym
budownictwie, może być bez wygód, w Łowiczu
lub na peryferjach. Tel. 0603-275-985 po 18.00.

Wynajmę lokal na sklep w Głownie ul. Sikorskiego 92. Tel. 042/719-38-39.

Sprzedam używany hydrofor, rurki 22 m.
Tel. 0461837-87-50.

2 absolwentów (mężczyzny lub kobiety). Tel. 0461838-36-46.

Zatrudnię

Sprzedam pustaki 9, cegłę białą - małą. krokwy,
z silnikiem. Dierzgówek 53.

śrutownik

Mińsk

16.

Sprzedam stół dębowy i lawę, 2 tunele foliowe.
Tel. 046/839-62-30.

Pilnie przyjmę pracownicę do baru.
Tel. 0504-765-042.

Sprzedam dwie wędki tanio: Jaxon Legend Feeder 3,6 m c.w. 20-50 g, Jaxon Selection 2000
Heary Feader 3,6 m c.w. 40-80 g.
Tel. 0606-398-931, 0606-853-919.

Milą niepalącą panią do pracy w domu zatrudnię
od zaraz. Tel. 838-59-06.

Sprzedam kamerę Video Panasonic M-3500 sian
idealny. Tel. 0608-475-4-73, 838-21-55.

Sprzedam MTZ 80, pług 4-skibowy,
838-02-79.

Sprzedam stare meble. Tel. 046/838-95-1 O.

Sprzedam silniki 1,4; 5,5; 7 kW, wałek z noża
mi i frezy do heblarki z piły tarczowej pilę tarczową. widjówkę I'! 8Q cm, ule z pszczołami i
bez, aparat słuchowy (Oticom, zauszny, nowy z
gwarancją). Czatolin 53, tel. 0608-467-479
w godz. 21.00-24.00.

Sprzedam Roland JV 50, SMS GM+3xCDR
(około 30 tys. utworów). Tel. 0603-242-799.
Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego.
Tel. 0604-620-356.

przyczepę.

Sprzedam wysezonowane bale z wiązu 5,5 cm.
Tel. 0607-643-211.

Centrum Amatury Grzewczej i Sanitarnej oferuje: tanie kotły c.o„ bojlery, grzejniki, umywalki, kabiny natryskowe, instalacje grzewcze i
wodne oraz wszystkie typy uszczelek.
Mysiaków wyjazd na Skierniewice (2 min. od
dworca PKP).
Sprzedam nowe felgi stalowe z kołpakami 1951
65 R 15. Tel. 046/837-40-65, 0609-384-502.

Sprzedam komputer Celeron 633, dysk 20 GB
+ modem + monitor, gwarancja.
Tel. 0461838-44-73, 0604-309-274.

Sprzedam bryczkę, posary wyjazdowe, cena za
komplet 3500. Tel. 0421710-83-78.
Silniki elektryczne, motoreduktory, przekładnie,
motopompa, pompy elektryczne, smarownica
nożna - sprzedam. Tel. 042/719-59-36.

Kontenery mieszkalne.
Tel. 0503-851-515.

Sprzedam nowy garaż blaszany, cena 800
Tel. 0606-495-763.

Sprzedam ladę chłodniczą o dl. 3 m.
Tel. 0601-826-180.

Zbiornik 26 m', silnik do Fergusona, kątownik
80x8, śrutownik na kamienie, silnik 7,5 kW,
sprzęt do tarpana diesla. Tel. 042/719-95-82.

Materac przeciwodleżynowy, stan bdb, cena 150
Tel. 0461837-92-77.

zł.

Sprzedam silnik Lej land oraz skrzynio-wywrot
5x220. Tel. 0421719-67-10.
Wagę inwentarzową

Monitor, dysk twardy, kartę grafiki - tanio sprzedam. Tel. 0504-609-929.

- I tona - sprzedam.
Tel. 042/719-60-42 po 20.00.
Wagę

Sprzedam przyczepę. Tel. 838-64-19.

wal przegłubowo-teleskopowy do Orkan
2. Tel. 046/838-33-36.
Kupię

silos po cemencie. Tel. 0607-817-492.

Kupię wszelkie starocie, meble,
bro itp. Tel. 0601-595-439.
Kupię instalację gazową do

porcelanę,

sre-

Tarpana.

Tel. 0606-486-232.
Kupię

telefon GSM. Tel. 0605-048-812.

Kupię piec c.o Kami no w całości lub na części.
Tel. 838-35-62.

Przedwojenne, stylowe meble, mogą być do renowacji i inne przedmioty. Atrakcyjne ceny.
Tel. 0461833-41-95 lub 0605-365-377.
Kupię okna używane 176xl43,5.
Tel. 0421710-83-20.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Sprzedaż

kantówki budowlanej, desek, lat na
zamówienie. Tel. 046/837-17-07, 0602-633-667.
Patio Color- Farby, kleje, lakiery, silikony, pianki, kleje do glazury, akcesorja malarskie itp. Najtaniej w rejonie Łowicza. Hurt- detal. Mysłaków
- wyjazd na Siemiewice - 2 minuty od dworca
PKP. Tel. 046/837-61-09.

Sprzedam kosiarkę spalinową i elektryczną. Sony
21 cali, 28 cali, wieżę, huśtawkę ogrodową, rower damski, męski, dziecinny, odkurzacz, radio
samochodowe, komplet wypoczynkowy, lawę,
sofę, żyrandol, glebogryzarkę, zestaw satelitarny, 4 krzesła dębowe, fotel bujany, pralkę automatyczną, wirówkę, maszynę do szycia.
Tel. 838-56-09.

I -tona - sprzedam. Tel. 0603-877-390.

Sprzedam przyczepę 12 ton wywrotkę 6,20x2,40,
wysokie burty I, 15 przystosowane do powozu
płodów rolnych. Tel. 0421719-17-69.
Sprzedam telewizor Elemis,
rancji. Tel. 0601-201-938.

używany,

na gwa-

Spółka

zagraniczna poszukuje przedstawicieli handlowych z działalnością

Sprzedam kaloryfery używane, piec Kamino 1,5.
Tel. 0461837-87-52.

Tel. 0608-57-57-16.

gospodarczą, najchętniej małżeństwa.

Sprzedam Amiga 600, kompletna, rower
dak. Tel. 0461837-10-0!I.

skła

Miód, większą ilość w beczkach lub w słoikach
- sprzedam. Tel. 087/427-81-39.
Likwidując mieszkanie sprzedam meble kuchenne
i pokojowe, m. in.: szafa trzydrzwiowa, stoły
okrągłe i prostokątne, wersalkę i tapczany, toaletki , kredensy, foteliki, krzesła wyściełane,
maszynę Łucznik - ceny symboliczne. Wiadomość: Jerzy Wojda, ul. Zduńska 34B,
Łowicz, tel. 046/837-42-95.

Produkcja i sprzedaż kostki brukowej o różnych
grubościach i kolorach, kwadraty o różnych wymiarach, kolorach, wzorach.
Tel. 0461838-92-14.
Sprzedam kartę Sim z aktywacją w sieci Idea,
cena 50 zł. Tel. 0461837-31-36.
Sprzedam rusztowania,
Tel. 0461837-38-81.

betoniarkę

Lodówko-zamrażarkę sprzedam.

Tel. 046/837-42-08 wieczorem.

150 I i 200 I.

Zatrudnię młodą. dyspozycyjną kobietę do spraw

marketingu w branży dziewiarskiej.
Tel. 0461837-43-62
Emerytowana fryzjerka (551at) poszukuje pracy.
Tel. 0421719-43-35, 0461837-56-50.
Zatrudnię opiekunkę

Firma usługowa zatrudni przedstawicieli handlowych. Praca w czasie nienormowanym na terenie Łowicza.
Kontakt 0605-066-997, 046/862-77-66.
Firma usługowa zatrudni licencjonowanych pracowników ochrony. Praca na
terenie Łowicza. Kontakt 0605-066-997,
046/862-77-66.
Młoda z wyższym wykształceniem pedagogiczhym zaopiekuje się dzieckiem.
Tel. 0602-266-530.
Zatrudnię osoby z bardzo dobrą znajomościąję
zyka angielskiego. Tel. 0461830-20-76,
0609-506-572.
Poszukuję

osób, które
Tel. 0604-06-53-57.

chcą schudnąć.

Przyjmę chałupnictwo, stębnówka,

overlock,
dwuiglówka drabinkowa. Tel. 0503-057-339.
Montaż długopisów,

do dziecka.

Tel. 0461837-70-28.
Avon zatrudni konsultantki.
Tel. 0421719-44-47, 0608-256-691.

Wyższe techniczne, komputer, prawo jazdy,
uprawnienie na wózki, staż.
Tel. 0421710-81-48 po 17.00.

Oriffame - chcesz zarobić - zadzwoń, wrzesień,
gratis. Tel. 0421719-19-86.

wejście

USŁUGI

zabawek itp. Dowóz, odbiór wyrobów z domu. lnfonnacje bezpłatne,
zaadresowana koperta, dwa znaczki luzem. „Dajrob" 09-400 Płock, Norwida 711 O.

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 0461837-31-73.
Wideofilmowanie - tanio, solidnie.
Tel. 0461837-47-48.
Wideofilmowanie „Klaps" - tanio, solidnie.
Tel. 046/838-74-51.
Wideofilmowanie. Tel. 0501-836-550.
Wideofilmowanie - cyfro-wo, komputerowo, tanio. Tel. 0461838-85-16.
Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa
- tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie Studio ROMA - montaż cyfrowy, płyta weselna CD. Tel. 046/837-50-64,
0461837-79-78, 0606-605-698.
Wideofilmowanie Kasia, kamery cyfrowe, analogowe, CD-rom. Solidnie, tanio.
Tel. O1033461837-87-68, 0606-662-878.
Wideo Studio, dwie kamery cyfrowe i VHS.
Tel. 0421672-23-20, 0607-051-599.

PRACA

i Iości szkła - sprzedam.
Tel. 0603-934-722.
Duże

dzieckiem.

Poszukujemy chętnych do usługowego suszenia
kukurydzy. Tel. 0421719-12-62.

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

Sprzedam wózek dziecięcy 3-funkcyjny Deltim,
niemiecki wózek spacerowy. Tel. 0606-481-692.

zł.

Chętnie zaopiekuję się małym

Zatrudnię szwaczki - bielizna.
Tel. 0421719-33-80.

Sprzedam suknie ślubne 170-178.
Tel. 838-25-22.

Sprzedam telewizor 14 cali.
Tel. 046/839-42-57 po 20.00.

Tel. 0602-74-79-69.

Tel. 0502-764-002.

Zestaw młodzieżowy biały, mało używany sprzedam, cena 400 zł. Tel. 046/839-13-32.

Sprzedam pustaki 9 (200 szt).
Tel. 0461839-63-72.

Sprzedam IOt gruszek. Tel. 046/837-68-02.

Kupię

poszukuje

Sprzedam zgrzewarkę punktową.
Tel. 0461839-40-04.

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

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

dziecięca

Młoda, dyspozycyjna, z doświadczeqiem pracy
biurowej - podejmie prace. Tel. 0461837-96-99.

Sprzedam suknie ślubną.
Tel. 046/837-54-63, 0607-343-364.

Skupujemy ziom kolorowy po najwyższych cenach: Tel. 0601-297-790.

Dyplomowana opiekunka
pracy. Tel. 0608-586-112.

Tanie piece co. węglowe i miałowe poleca producent. Tel. 833-36-90 po 18.00, 0502-687-359.

Wynajmę

RÓŻNE

Zatrudnię agentów kredytowych z samochodem.
Tel. 0-604-148-553.

do technikum gastronomiczneg, kl. I IV. Tel. 0461838-78-29.

Książki

Pustaki własnej produkcji 1.200 sztuk - sprzedam. Tel. 0421719-49-04.

.

Tel. 0600-247-423.

przedstawiciela handlowego na Ło
wicz i okolice ze znajomością branży cukierniczej. Tel. 0603-074-967.

Sprzedam zamrażarkę Zanussi 200 I.
Tel. 837-51-64.

KUPNO

Doświadczoną fryzjerkę.
Zatrudnię

Wynajmę domek na letnisko na wrzesień.
Głowno, tel. 719-29-70; 0504-876-361.

studentom pokoje: I i 2 osobowy.
Tel. 837-31-83, 830-35-19.

Dyspozycyjna, pracowita, prawo jazdy kat. B,
własny "samochód, 3-letnie doświadczenie w
handlu - podejmie pracę. Tel. 0609-063-060.

Zatrudnię fryzjera.

Tanio sprzedam meblościankę pokojową.
Tel. 0461837-29-74.

Wynajmę lokal 20m2 w centrum na biuro.
Tel. 042/710-70-92, 0602-449-906.

Zatrudnię kobietę z grupą inwalidzką.
Tel. 046/837-43-62.

Sprzedam Karchera 855 H na ciepią wodę.
Tel. 837-15-24 po 20.00.

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

Suknię ślubną - tanio sprzedam.
Tel. 837-71-41.

Wynajmę

Do wynajęcia mieszkanie.
Tel. 046/830-32-07 wieczorem.

Sprzedam mieszkanie 70 m1 w cegle.
Tel. 0607-382-730.

Głowno działki

wynajmę studentkom.

Komputer Amiga 1200, cena 500 zł lub zamiena motorower. Malszyce 37.

Tanio sprzedam lodówkę
Tel. 046/837-46-52.

praca chałupnicza dla wszystkich zainteresowanych istotnym wzmocnieniem domowego budżetu. Informacja PZ skr. pocztowa 55,
99-400 Łowicz (koperta zwrotna+ znaczek).
Łatwa

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

USŁUGI

IN'STAL.-BUD.-REM.
Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa, panele. Tel. 0461839-62-30, 0606-428-162.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki
z płyt gipsowych, gładź. Tel. 0603-787-353.
Usługi hydrauliczne. Tel. 0606-227-164,
046/837-80-39.

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

Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych, rozbudowy, nadzór, wyceny i kosztorysy. Tel. 0461837-78-38.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0461838-36-1 O, 0606-113-228.

Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki, paneli. Tel. 046/837-07-90.
Układanie kostki brukowej - szybko, solidnie.
Tel. 0461838-68-95, 0602-487-320.

Remonty - wykończenia. Tel. 0461839-63-33.
Instalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.

Remonty

łazienek.

Tel. 046/837-19-29.
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Cyklinowanie, ukladanie mozajki i parkietu.
Tel. 046/837-84-19.

Kominki. Obudowa wkładów.
Tel. 046/837-45-29.

Śluby • białe Audi zawiozę.
Tel. 046/874-11-68.

Pokrycia dachowe każdego rodzaju, montaż plyl
KG, paneli ściennych i podlogowych.
Tel. 0601-703-244, 0601-58-77-58.

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

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

Uslugi wykańczania
Tel. 0501-319-480.

wnętrz.

Piotr Zawiślak,

Boazeria, panele, siding, podlogi, glazura, terakota, płyty gipsowe, ścianki działowe, sufity
podwieszane, gładź, malowanie, podbi\ki.
Tel. 046/838-98-40 po 20.00, 0609-861-588.

Elektryczne - projekty + wykonawstwo 1 nadzory. Tel. 046/837-47-42.
Cyklinowanie, ukladanie parkietu, panele.
Tel. 046/837-42-55, 0502-202-371.
Remonty, tynki, posadzki, ogrodzenia ilp.
Tel. 0609-506-583.

Glazum, terakota, gladż gipso':'Va - ceny do uzgodnienia. Tel. 046/837-95-43.

Uslugi budowlano-remontowo-wykoi1czeniowe,
niskie ceny. Tel. 692-133-839.
montaż płyt

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

gipsowych, paneli
glazury, terakota, zabudowy, szafy, malowanie, gładź, siding.
Tel. 0608-810-953.

Tynki, gładź, malowanie, układanie glazury, terakoty. Tel. 046/837-45-81 po 21.00.

Wypożyczalnia rusztowań.

Tel. 042/719-17-20 .

Cyklinowanie bezpyłowe, ukladanie parkietu,
mozaiki, lakierowanie. Popów 48.
Tel. 0604-334-891.

UsJugi remontowo-budowlane, kręgi betonowe
na studnie, szamba, kopanie, rachunki VAT.
Tel. 0603-091-674, 0421719-43-30.

Glazura, terakota - solidnie i szybko.
Tel. 0602-34-33-0 I.

Elewacja z kamienia - projektowanie i wykonawstwa ogrodów. Tel. 0604-727-412.

Ocieplanie styropianem - solidnie.
Tel. 0501-34-32-37.

Projektowanie, montaż plyt GK, gładzie, malowanie. Gratis! Tel. 042/710-73-64,
0600-519-899.

„ Vertal" - żaluzje aluminiowe, drewniane, Verticale - materiałowe antystatyczne, PCV oraz do
pracowni komputerowych (atesty). Rolety - tekstylne, zaciemniające oraz antywłamaniowe.
Produkcja, montaż. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
Usługi hydrauliczne, miedź, plastik,
- 70 zł/punkt. Tel. 046/837-11-75.

tradycyjne

Tynki. Tel. 046/837-11-75.
Ogrodzenia, balustrady na balkony, tarasy, schody, ~raty ozdobne i zwykle, kute elementy ozdobne. Swieryż li 5a, tel. 046/833-78-31.
Hydrauliczne

usługi.

Tel. 046/837-19-29.

Malowanie, gladż, płyty gipsowo-kartonowe, panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota.
Tel. 046/837-90-74, 0502-673-405.
Glazura, terakota, malowanie, gładź, płyty kartonowo-gipsowe, układanie podłóg, panele ścien
ne i podłogowe. Tel. 0607-328-002.

Profesjonalny

ściennych, podłogowych,

INNE

USŁUGI

Usługi

budowlane, murowanie, tynkowanie, posadzki. Tel. 046/837-11-44.
Glazura, terakota, gladź gipsowa, sufity podwieszane, ścianki działowe z płyt GK.
Tel. 0606-912-447.
Wykmiczanie wnętrz glazura, terakota, gipsy, panele. Tel. 046/838-84-68, 0602-875-903.

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu obuwniczego: niskie ceny, duży wybór, obuwie dziecię
ce, młodzieżowe, damsko-męskie.
Glowno, ul. Pl. Wolności 24.

KOMPUTERO
- PISANIE

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

Komputeropisanie - szybko, tanio, solidnie.
Tel: 838-49-27.
Komputeropisanie, dekoracja sal weselnych, drukowanie zaprosze1i i ulotek, wizytówki, piecząt
ki. Tel. 0502-639-425.

Masaż leczniczy,
Tel. 837-74-48.

relaksujący,

pierwszy gratis.

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykła
dzin, tapicerki meblowej 1samochodowej u klienta - rachunki. Szczepanik - Bratkowice 19/9.
Tel. 046/837-73-07.

prasę

PS I A.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna 1988
rok. Tel. 046/861-91-92, 0607-631-502.
Sprzedam C 330. M, 1991 rok, 660 Mth jak
nowy. Boczki 42.
właściciel.

Angielski. Tel. 046/837-64-35.
Angielski, również dla dzieci .
Tel. 046/837-53-15.
Język

niemiecki - korepetycje. Tel. 837-34-87.

francuski, hiszpaiiski - korepetycje i tłu
maczenia. Tel. 0609-454-634.

Język

Korepetycje z matematyki. Tel. 0502-096-853.
Język

angielski. Tel. 837-59-83.

Sprzedam

żyto,

owies. Niespusza 16.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu i młodq krowę
na wycieleniu. Tel. 0600-539-114.

Sprzedam wóz konny z naczepem ciągnikowym.
Tel. 046/838-35-35.
Sprzedam kombajn ziemniaczany „Anna''.
Tel. 046/838-11-45.
Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak, kopaczkę do ziemniaków. Tel. 046/838-36-04.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Osiek 50, tel. 046/838-49-50.
Sprzedam przyczepę D-47, wywrotkę, stan dobry, talerzówkę 22. talerze na 2 wałki.
Tel. 046/838-43-06 wieczorem, 0603-061-820.

Sprzedam C-360, 1983 rok; C-360 3P, 1989
rok. Tel. 046/838-79-27.

Biologia, chemia - korepetycje.
Tel. 0504-93-77-67 po 18.00.

Sprzedam schladzalnik do mleka 400 I oraz sie\Vnik Poznaniak. Wygoda 48.

Chemia - korepetycje. Tel. 046/837--01-22.

Sprzedaż otrąb, śrut i suchych wyslotków z moż
liwością dowozu na miejsce. Łowicz, os.Górki

obornika.

ul.Jasna 18. Tel. 046/837-12-02, 0602~235-159.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy oraz inne maszyny. Tel. 046/838-48-1l6.
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko, I wła
ściciel. Jamno 95.

Język hiszpaiiski. Tel. 046/837-41-03,
0606-732-862.

Sprzedam orkan. Tel. 024/277-96-29.

Budynki stan surowy od podstaw - tynki zeocieplenia, montaż płyt KG, okna z
PCV. Faktury VAT. Tel. 0502-637-042.

Renowacja mebli, tapicerstwo. Radziecka I O,
tel. 046/837-53-76 po 20.00.

Korepetycje, wypracowania - j.polski,j.niemiecki. Tel. 0692-1O1-985.

Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy KS, kombajn do buraków Stoi V-50.
Tel. 024/282-27-60.

Wykonuje tynki i roboty remontowo-budowlane. Tel. 0600-83 1-849.

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

Niemiecki - korepetycje, konwersacje, przygotowanie do matury. tel.0606-220-768.

Sprzedam plug 4 skibowy. Tel. 838-48-14.

Wykonuje tynki. Tel. 0603-085-730.

Tanie przewozy Mercedes 307.
Tel. 046/838-34-58, 0502-919-736.

Matematyka. Tel. 046/837-01-80.

Profesjonalne instalacje alarmowe, telewizja przekontrola dostępu, instalacje telefoniczne. Tel. 0601-207-689.
Przyłącza,

elektroinstalacje, pomiary, domofony, automatyka. Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne, glazura, terakota, gładź,
panele, plyty G/K, Stoalarka, poddasza. VAT.
Os. Kostka 21/28, tel. 046/837-50-84,
0601-303-858.
Zabudowy wnętrz: szafy wnękowe, garderoby,
eurokuchnie, lazienki, glazura, terakota, podbitki, podłogi panelowe. Tel. 046/839-11-50.
Zlecę wykonanie remontu budynku.
Wiadomość Tel. 0604-107-760.

Glazura, terakota, panele, malowanie, tapetowa-

nie, ścianki działowe. Ceny do uzgodnienia.
Tel. 046/837-62-69, 0503-634-974.

Język

angielski. Tel. 837-90-49.

Usługi sieczkarnią,

Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy do
remontu i przyczepę 3,5 t wywrotka sprawna
technicznie, zarejestrowana. Tel. 0602-781-330.

kukurydza Claas Jaguar 690 SL (ze zgniataczem masy cię
tej). Tel. 0604-078-564.

Korepetycje z chemii.
Tel. 837-11-98 po 17.00.

Sprzedam ciągnik C-330, plug 3-skibowy.
Tel. 0603-403-418.

Zespól - bale, wesela. Tel. 0607-706-252.

Angielski dla dzieci.
Tel. 837-74-11, 0503-376-601.

Sprzedam krową na wycieleniu. Tel. 838-83-85.

Przewóz towarów do I tony - Bus.
Tel. 0608-446-953.

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

Usługi

tapicerskie, renowacja mebli tapicerowanych, kanapy, tapczany, pufy, fo·
tele i antyki. Tel. 0602-610-569.
Kredyty bez żyrantów, ubezpieczone do
30.000 zł. Tel. 042/686-07-76,
0501-629-805.
Gminna Spóldzielnia „SCh" Glowno, ul. Kolejowa 42 oferuje do sprzedaży tani, dobrej jakości
koks w cenie 51 O zł orzech (drobny), 530 zł gruby. Tel. 0421719-10-50.

ROLNICZE
Sprzedam suche wysłodki, granulowane. Łowicz,
os. Górki, Jasna 18, Chąśno 11 43.
Tel. 046/837-12-02.
Sprzedam dużą ilość sadzonek czarnej porzeczki
Benlomand i Ojebyn.'
Tel. 046/837-53-0 I.

Sprzedam mieszankę. Tel. 046/837-51-09 po 20.00.
Sprzedam kopaczkę ciągnikowq i przetrząsacz
siedmiogwiazdowy. Tel. 024/277-96-29.
Sprzedam

krowę

cielnq. Tel. 046/838-26-13.

Sprzedam przyczepę samozbierającą T-72, na kołach balonowych. Tel. 046/838-24-48.
Sprzedam młodą krowę, po wycieleniu.
Parma 2, tel. 046/839-67-80.
Sprzedam krowę z drugim cielakiem.
Tel. 046/838-12-50.

Sprzedam ciągnik C-4011 z silnikiem C-360.
Seligów 29.
Sprowadzam prasy rolujące Claas, Werger, John Dire. Tel. 046/838-34-58,
502-919-736.

dojarkę.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, rok
1990, prasę Z-224 Sipma. Tel. 046/837-15-78.

Sprzedam 3-letnią krowę na ocieleniu.
Wiadomość. Panna 71.
Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy.
Tel. 838-20-32.
Sprzedam Zetora 7011.
Lisiewice Duże 45, 838-39-83 po 21.00.
Sprzedam I O lon mieszanki
Tel. 0607-174-102.

zbożowej.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, rok produkcji 1990. Tel. 042/719-56-33, 0607-910-532.
Sprzedam plug dwuskibowy „grudziącki", brony 5 i kultywator. Tel. 042/719-48-86.
Kupię mieszalnik pasz suchych 600 kg.
Tel. 0421719-55-10.
Przetrząsacza - zgrabiarkę, pająk 5, 2 beczki do
opryskiwacza 400 litrów płaskie.
Tel. 046/874-75-46.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna lub Bolek. Tel. 0421719-71-35.
Kupię mieszalnik pasz suchych 600 kg.
Tel. 0421719-55-10.

Sprzedam sadzonki czarnej porzeczki.
Tel. 042/719-42-14.
Sprzedam komb~tjn Anna.
Tel. 042/648-4 7-79 po 20.00.
Sprzedam okolo 2 ton siana w
Tel. 0603-646-514.

Mini Orkan zawieszany do ciągni.ka, jednorzę
dowy, do kukurydzy - sprLedam.
Tel. 046/838-50-69.

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

mysłowa,

Sieczkamieclo kukurydzy finny Putinger, Mengelc,
Kempcr, Krone Claas, P.Z .Tel. 046/837-15-35.

Sprzedam krowę wysokocielną.
Tel. 046/838-89-90.

Sprzedam jalówkę cielną testowa 600 kg. i klacz
gniadą 2-letnią. Tel. 024/285-34-79.

wnętrzne+

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy.
Tel. 046/838-47-28 lub 0604-80-20-45.

Sprzedam przyczepy wywrotki 4 I 4,5 t.
Tel. 0600-335-473.

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

KomplekŚowe remonty pomieszczeń mieszkalnych. Docieplanie elewacji zewnętrznych.
Tel. 0606-999-451.

Sp17.cdam ci~ignik C-330, stan bardzo dobry, nierejestrowany; Jelcz 325 wraz z I IL wywrot 8,5 t; przyczepę 4,5t wywrot, dużą ilość topól budowlanych o
średnicy ok. 100 cm. Ludwików 4, gm. Rybno.

Sprzedam krowę wysokocielną,
Tel. 046/838-14-61.

Niemiecki - korepctycJc, studentka.
Tel. 046/837-53-01.

Język niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/837-85-22 po 15.30.

Górne 33,

Sprzedam Zetor 5211, 1986 rok, kombajn Neptun - Z4 I 3, Orkan - 4 sztuki, rozrzutnik Tandem
i dwuosiowy, ładowacz UNHZ-75.
Tel. 024/356-24-71, 0607-605-101.

Sprzedam dużą ilość
Tel. 046/838-12-03.

Język niemiecki - korepetycje.
Tel. 046/837-91-69, 837-51-05.

Dąbkowice

Sprzedam moto-reduktor do wyciągu obornika.
Tel. 046/837-12-22 po 16.00.

Instrumenty klawiszowe - profesjonalna nauka.
Tel. 046/837-66-11, 0606-371-329.

Lekcje języka angielskiego z dojazdem do kl ienta, wystawiam rachunki.
Tel. 046/838'-80-39, 0609-898-162.

C-360.

Sprzedam paleciak zawieszany do ciągnika rolniczego. Tel. 835-23-24.

Sprzedam wybierak don kiszonek.
Tel. 0606-461-688.

polski - korepetycje, wypracowania.
Tel. 0604-828-861.

ciągnika

Sprzedam pszenicę, cena 600 zł.
Tel. 046/839-20-29.

Matematyka, elektrotechnika.
Tel. 046/837-85-24.

Język

C-330. Tel. 0241277-72-47.

Sprzedam jalówkę na wycieleniu. Skaratki pod
Rogóźno 36 (przy stacji PKP Domaniewice)

Sprzedam rozrzutnik obornika w bardzo dobrym
stanie, przyczepę zbierającą do siana, jalówkę
zacieloną. Tel. 838-64-02.

Sprzedam suche wysłodki.
Wyborów 78, tel. 0602-113-681.

NAUKA

wesela - tanio. Tel. 0605-283-913.

Sprzedam maszynę MZC4B i
Tel. 046/838-27-43.

Sprzedam ciągnik Ursus C-355, cena 5500 zl i
obcinarki( do cebuli. Tel. 024/277-91-80.

Zespól muzyczny - tanio.
Tel. 046/837-91-83.

Zespół,

Sprzedam ciągnik C-330.
Tel. 046/838-90-48.

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

mrażarek.

Kredyt odnawialny do 30000 zł z zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia na
życie kredytobiorcy. Tel. 046/837 -96-26
wieczorem, 0600-897-805.

Prasa do słomy Z-224 i śrutownik z silnikiem,
w dobrym stanie - sprzedam. Strugienice I 03.

Sprzedam sieczkarnie jednorzędowe do kukurydzy, wybierak do zielonek, agregat uprawowosiewny 2,5 m. Tel. 046/838-17-19 . .

Komputeropisanie. Tel. 0603-673-979.

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

Sprzedam kabinę do
Tel. 0503-615-361.

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

Zespół muzyczny - bale, wesela, imprezy okolicznościowe. Tel. 046/837-79-73, 0503-135-

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

Sprzedam siewnik zbożowy, zawieszany.
Jamno 41.

SprLcdam ciągnik C-330, pierwszy
Tel. 0606-519-851.

Szkolenia BHP.
Tel. 046/837-71-52, 837-53-00.

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

Sprzedam sieczkarnięjednorzędową Kollinger.
Tel. 838-47-31.

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

Komputeropisanie. Tel. 046/837-18-85,
0608-402-014.

Zespół

Siewnik zbożowy zawieszany, przedlużony,
23 rurki - sprzedam. Rogóźno 11 26.

Ekstrakredyty 6%. Tel. 046/838-38-18,
Sprzedam Cyklop 1989 rok, Anna 1989 rok, tur
0609-024-392.
- 5, Bizon Z056 1989 rok. Tel: 046/838-79-27.
k d
K d t IK d t I .
1
yre
turo
8
y
y
re
y
y
Kre dyt y. re
Sprzedam kombajn ziemniaczany Bolko, 1992
towe „Tara" Targowica Miejska,
rok, stan idealny. Tel. 046/838-79-20 po 20.00.
tel. 830-21-61.

Tanie komputeropisanie, wykresy, grafika, skany. Tel. 046/837-03-66.

450, 046/838-11-74, 0608-43-31-99,
046/837-76-08.

Sprzedam

TEL. Ó607-420-400.

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

Elektryczne - instalacje. Tel. 046/835-20-64 wieczorem, 0600-874-689.
. Nie stać cię na zespół ·zadzwoń, wese·
la, poprawiny • solidnie.
Montaż i obróbka okien PCV i drewnianych.
Tel. 046/837-14-37, 0604-191-083.
Tel. 0607-328-033.
Wykonuję na zamówienia dreWlliane lóżeczka,
Alarmy, domofony, bramy, drzwi garażowe, piętrowe i zwykłe. Tel. 0604-223-941.
pilota).
z
(sterowane
napędów
montaż
Tel. 046/837-15-85, 0603-709-316.
Transport piasku i żwiru - ceny konkurencyjne.
Tel. 0602-235-159.
Gladż, plyta gipsowa, sufity podwieszane, malowanie, boazeria, glazura, terakota, podlogi, par- Spawanie plastiku i zderzaków.
Tel. 046/837-08-74, 0609-409-524.
kiety, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.
Zagram na ślubie na necie.
Tel. 046/838-98-12 po 18.00.
Płyty gipsowe, gładż, malowanie, terakota.
Tel. 046/837-08-07.
Alarmy, domofony, bramy, drzwi garażowe,
Kompleksowe remonty mieszkań i bu· montaż napędów (sterowane z pilota).
046/837-15-85, 0603-709-316.
Tel.
dynków. Tel. 0607-196-356,
0600-614-490.
Pożyczki gotówkowe w ciqgu 48 godzin.
Profesjonalny montaż paneli ściennych, podło Tel. 046/839-20-13.
gowych, malowanie, tapetowanie.
Przyjmę szycie na miarę. Tel. 046/838-59-59.
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.
Budowa kominków, ogrzewanie domów.
Tel. 046/837-84-92, 0607-090-243.

USŁUGI KOMPUTEROWE.

Uslugi transportowe KIA. Tel. 0502-132-906.
Tynki tanio - wolne terminy.
Tel. 0607-973-086.

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

Makijaż okolicznościowy.

ciągnik

Naprawy bieżqce ciągników, remonty kapitalne
silników C-330, C-360, „3" i „4" - cylindrowych silników Perkins. Gwarancja. Usługi
u klienta. Tel. 0605-695-936, 046/837-59-47.

Głownie.

ZWIERZĘTA
suczka sznaucer miniatura (pieprz z solą)
w okolicy sklepu meblowego w Głownie, ul.
Piątkowska. Znalazcę proszę o kontakt telefoniczny 042/719-65-89. Nagroda'

Zaginęła

Oddam 4-miesięczne szczeniaki w dobre
ul. Naclbzurzańska 35b, Łowicz.

ręce.

Sprzedam szczenięta jamniki krótkowłose, brą
zowe, po szczepieniach. Tel. 046/838-59-29.
Sprzedam 6-tygodniowe szczeniaki Cocer Spaniela. Tel. 0502-412-171.
Sprzedam rocznego owczarka niemieckiego.
Tel. 046/837-15-62.
Sprzedam mlode pawie i bażanty
Tel. 046/837-62-40.

złociste.

Sprzedam owczarki niemieckie 6 tygodniowe.
Tel.046/839-20-29, 0606-252-272.
Sprzedam miniaturowego czarnego pudelka,
szczeniaka - 200 zl. Łowicz, ul. Kaliska 38,
tel. 046/830-32-03.
Sprzedam szczenięta owczarka niemieckiego uką
towane. Tel. 838-73-93 po 20.00.
Owczarki niemieckie, szczenięta,
sprzedam. Tel. 024/285-25-21.

ukątowane

-

Sprzedam szczenięta Amstaff Tel. 0600-638-737.

Sprzedam nowe maszyny rolnicze: kombajn ziemniaczany Anna, sadzarka S-222/Z JSA -L-60,
rok 1989, przyczepa HLKA 6 t 1990 rok, obsypniki P-4444/1, P-441/0, P-441/3, P-441/2, P431/2, P-431/0, P-430/2. Tel. 024/277-17-39.

Szczeniaki bernardyna do sprzedania.
Tel. 046/874-72-73.

Sprzedam ciągnik C-330, rozrzutnik do obornika jednoosiowy. Tel. 024/277-48-73.

Sprzedam szczeniaki - owczarek niemiecki, po
rodzicach z rodowodem. Tel. 042/719-20-33.

Dziki sprzedam. Tel. 042/719-63-27, 719-64-04.
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RTV i AGD, oraz meble pokojowe i kuchenne. Naj niższe ceny, korzystne rabaty,

!PH

Wieże już od 599 zł

~ Q::! Q N I ~ C 1-ł
f "'.(' W / f

V

I

transport

® Realizujemy indywidualne zamówienia. Tanio! Szy~ko!. ~fektywnie!
~

-

U •

bezpłatny

~-----1'\..rzysz OJ

YO

Mikrofale już od 299 zł

Okapy już od 179 zł

.

Regały J~~ ~d zł

899
Wypoczynki JUZ od 1299 zł
SypialnieJuż<?d2249zł

A
~

:.'i

Telewizory już od 599 zł

-

-

ZAPRASZAMY:

Ło-,vicz,

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

~~dzla9c9zeł

Zamrażarki już od 899 zł
Kuchnie już od 499 zł

JUZ 0

ul.

z

Zduńska

4a, tel. (0-46) 830-31-29, Ilów, ul. Płocka 3, tel. (0-24) 277-50-85, Sochaczew, Kuznocin 102, tel. (0-46) 863-60-74

ORIONTEC H - kupujesz i nie żałujesz!

R-934

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

0KNAPC V e

i#"'"PROMOC JA1

Gazeta Prawna od pafdziemika 5 razy w tygodniu.
Gazety Prawnej na IV
możesz wygrać samochód
Citroen Xsara Picasso.

Opłacając prenumeratę

kwartał

1

1

Bbowt~rm::> dlllObtuoa I~. ~

1DORADZ'IWO-POMIARY-TRANSPORT.GRATIS! I
I

I AUI'ORYWWANYMONTAŻZUPUSTHM.50%

ATBSTIIlGIENICZNY,ATBSTNIEZAPALNOSCI,

I

I APROBATA TI!CHNICZNA

1•ROLETY•ZALUZJE•VERTICA LE•SIATKI I

I
I ZAPRASZAMY Tenno FASADA
Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1 (róg stanlslawsklego)
I ta1.lfax. (o-46) 830-22-39, o.so1-343-33&

---------•NAJTANSZE

R-10131

„

BflPl.ATNA INFORMACJA o-800 122 222

R-34

dr nauk medycznych

MAREK
NALEWAJKO
specjalista ginekologii i położnictwa
GABINET CZVNNY:

w poniedziałek 17.00-19.00
Łowicz, Stary Rynek 16 lip
tel. (042) 672 98 08, kom. O601 202 788 ~

NAWOZY
•DESKI
•KROKWIE

MAGAZYNÓW

u0

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

-

•OTRĘBY:

PSZENNE, ŻVTN IE, •
JĘCZMIENNE

•STAL

ZAPRASZA NA
• kręgarstwo • rehabilitację
• terapię naturalną
od poniedziałku do soboty w godz. 16.30-18.00
tel. 0-601-226-862, (042) 719-19-56
Gr..a3
Głowno, ul. Wojska Polskiego 10

•

ELZBIETA

ZELAZOWSKA

spetjalista neurologii dziedęcei
parzysta sobota 11.00-13.00

tel. 0604-787-705, 0461837-63-08

R·1011

GABINET LEKARSKI
lekarz medycyny

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

1..WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE· KAS CHORYC~

../stolarz

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:
,/spawacz elektryczny i gazowy
../palacz c.o.
../kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
../drwal - operator pilarek
../księgowości z obsługą komputerów
../krawiec • szwacz

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH
../kroju, modelowania i szycia

Dąbkowice

Górne 44, (046) 838-90-46
SKR Płaskocin, (046) 838-46-76
SKR Kocierzew Pin., 046) 838-48-28

, •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• • ····•

lek. srom. RENATA CHRÓŚCIELEWSKA

I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

MISTRZOWSKIE) WZAWODACH:
../sprzedawca
../murarz
../betoniarz

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:
../kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
../elektromonterów (grupa SEP)
../pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
../obsługi komputerów
../uprawnienia budowlane

ZNY
~AB!EL~~J!~lC
T
GABINE
MEDYCYNY NATURALNEJ

Łowicz, Stary Rynek 8,

WYPOSAŻENIE

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

I
I
ORGANIZUJE KURSY:
(1465 x 1435) od 565 zł - GWARANCJA 10 LAT I
I OKNA NIETYPOWE BHZ DOPŁAT
1. KWALIFIKACYJNE (CZELADNICZ0-

Gazeta ~ Prawna

• Dr med.

_

OŚRODEKKSZTAŁCENIA

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

.ul. Wojska Pols~ego 1/5, toWicz:
:
(róg Stanisławskiego)
:
:
.tel. 830-20--62
: .
: •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• ~;~3.3;

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
../dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
../dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno-technicznej

../ dla osób

kierujących

pracownikami

6.INNE

Zapraszamy

R-101

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

specjalistyczny gabinet
chorób wewnętrznych

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

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

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

w

miesiącu wrześniu

przyjmuje:

w soboty i w niedziele od 1O.OO do 18.00

~

• Badanie kierowców • EKG :;
ul. Turystyczna 4, tel. 0-603-709-329, 837-68-79~

--

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

kursu: _
6.09.2001 r. o godz. 16.00

R-963

ALU-PlAST S.C.

~

-

MONTAŻ OKIEN

PCV I ALUMINIUM
porady, pomiary,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Łowicz, os. Dąbrowskiego 20139
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90
tel. kom. 0-603-506-931, 0-504-765-212

r:::

~

Krystyna Diehl-Drobnik REMONT POMP

•

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

Krzysztof Bandos
ul. Słowackiego 44
Tel. (046) 837-02-58, O 502 278 722
Łowicz,

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

CENY PRODUCENTA !

1

Szkolenia Kierowców

PRODUCENT:
•"kostki brukowej

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

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Ośrodek

R-B8

Rozpoczęcie

przepustów drogowych,
•kręgów, bloczków betonowych itp.

JOLANTA
PIETRZAK

http://www.interwist.com.pl

~ FRANCE-GOST sp. z o.o.

~~_Ę,_ Oddział Głowno, ul. Sikorskiego 3
GOST tel./fax (042) 710-70-10

•krawężników, obrzeży,

Dr nauk medycznych

(0-42) 640-70-43

WODNYCH

HYDROFOROWYCH ~o~~"'·~~·

GŁĘBINOWYCH

\)\·'~f.~1 ~ R~59
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.JL ODESZLI OD NAS

lr

że

(25.-2.09.2001 r.)

25 sierpnia: Aleksandra
Siewierska, 1.84, Kompina;
Helena Stanisławska, 1.76,
Gaj Duży. 27 sierpnia: I,eszek
Jakubowski, I. 48, Łowicz;
Henryk Plichta, I. 62, Kocierzew
Północny; Halina Białasik, I. 48,
Głowno. 28 sierpnia: Józef
Krupiński, I. 70, Łowicz;
Edward Madanowski, I. 49, Stara
Wieś; 29 sierpnia: Adam
Koper, I. 40, Dąbkowice Dolne;
31 sierpnia: Stanisław Gajda,
I. 53, Zawady.
2 września: Tadeusz Kurczak,
I. 88, Ostrów; Edward Dylik,
I. 57, Złaków Borowy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
w dn. 28 sierpnia 2001 r. odszedł na zawsze

JÓZEF KRUPIŃSKI
długoletni dyręktor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łowiczu
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP.

Żegnamy całym sercem oddanego szkole dyrektora,
wychowawcę

wielu pokoleń młodzieży, oddanego przyjaciela i kolegę,
nauczyciela godnego najwyższego szacunku i najlepszej pamięci.
Jego postawa życiowa pozostanie dla wszystkich wzorem.

Obecni i emerytowani nauczyciele i pracownicy SP Nr 1 w Łowiczu

R·1053

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Kol. ALI KRUPIŃSKIEJ z powodu śmierci

IUlliZA

BARDZO DZIĘKUJĘ
Lekarzom, Pielęgniarkom
i całemu personelowi
Oddziału Chirurgicznego
Szpitala ZOZ w Łowiczu

składają obecni i emerytowani
nauczyciele i pracownicy SP Nr 1 w Łowiczu

R-1054

za troskliwą opiekę okazywaną
w czasie ciężkiej choroby
mojej siostrze

Z

Powszechnej

DURKA
składa

R-1051

,

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
pielęgniarkom

.Caritas"
p. Ani, p. Basi,
p. Danusi, p. Lucynie
oraz pracownikom i opiekunce
MOPS za troskliwą opiekę
i podnoszenie na duchu
mojej ciężko chorej siostry

Ś.P.

MARIANNY
składa

R-1052

~

,

1'

Firma
H. Skrzydlewska

GŁOWNO,

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

PSS

Społem

i Załoga

w Łowiczu

PODZIĘKOWANIA
przyjaciołom, sąsiadom, znajomym,
którzy ofiarnie wspierali nas w trudnych chwilach
i wszystkim uczestnikom ostatniej drogi

SERDECZNE

,

ś.P. MARKA KUCINSKIEGO
składają
żona i córka

Serdeczne podziękowanie rodzinie,
znajomym, sąsiadom, przyjaciołom
i wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
naszej najukochańszej Mamy

bratowa

ś.p.
R-1047

HElENY JAGIELSKIEJ
składają

córki

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

Dyrekcji, nauczycielom, uczniom
i rodzicom Szkoły Podstawowej w Kocierzewie,
którzy uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

OFERUJE
UStUGI
POGRZEBOWE

ś.P. EDWARDA MADANOWSKIEGO
R-1050

NA NAJWYŻSIYM
POZIOMIE
~

iui od 700

zł

/

Nieodpłatny przewóz
zmarłych do chłodni

osób

•
to,

Alina

R-1037

Krupińska

dziękuje żona

z

JÓZEFEM. KRUPIŃSKIM
składa żona

Ordynatorom i Lekarzom Oddziału Wewnętrznego
i Chirurgicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu,
Pielęgniarzowi i Pielęgniarkom,
Całemu Personelowi za troskliwą opiekę
i okazywanie serca w czasie choroby mojego Męża

,

,

JOZEFA KRUPINSKIEGO
dziękuje żona

R-1039

Dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu
- Pani Beacie Stabryle, Koleżankom i Kolegom,
Nauczycielom czynnym i emerytowanym,
wszystkim Pracownikom, Dzieciom, Młodzieży,
Rodzicom i Absolwentom tejże szkoły
wyrazy ogromnej wdzięczności i podziękowania
za wiele współczucia okazanie ludzkiego serca
i uczestniczenie w ceremonii pogrzebowej
mojego Ukochanego Męża

ś~P. JÓZEFA KRUPIŃSKIEGO

....

składa żona

Zarządowi Oddziału ZNP i zarządowi „Społem" PSS
w Łowiczu, Rodzinie, Krewnym, Sąsiadom,
naszym Drogim Przyjaciołom, Znajomym

i Tym wszystkim, którzy okazali serce z powodu
śmierci mojego Ukochanego Męża

Ś.P. JÓZEFA KRUPIŃSKIEGO
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej,
złożyli wieńce i wiązanki kwiatów
przekazuję z serca płynące podziękowania
żona

R-1041

dziećmi

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli
w uroczystościach żałobnych

ś.P. EDWARDA MADANOWSKIEGO
R-1049

-

Serdeczne „Bóg zapłać" Dyrektorowi Caritas
ks. Dariuszowi Krokockiemu, wspaniałej Pani
dr Marcie Rabsztyńskiej, cudownym Pielęgniarkom:
p. Ani, p. Basi, p. Danusi i p. Lucynie
za troskliwą opiekę nad mym chorym Mężem;

Dziękuję

całość usługi

pogrzebowei
z trumnq dębowq

Składam również wyrazy wdzięczności
i podziękowania Całej mojej Rodzinie za
że całym sercem byli ze mną,~
w tych ciężkich chwilach

Spółdzielni Spożywców

R-1022

DURKA
.

dziękuję za opiekę nad moim ciężko chorym Mężem,
za to, że utożsamili się z moim bólem i przez wszystkie
dni i noce trwali przy mnie od początku do końca.
Dzięki Nim mój Mąż otoczony był miłością,
nie czuł się samotny i opuszczony.
Dziękuje Wam Kochani z całego serca.

R-1038

ś.P. JOZEFA KRUPINSKIEGO

R-1026

Ukochanym:

w ostatnich chwilach Jego życia,
za pomoc i okazane serce

i działacza

Zarząd

bratowa

Najbliższym

SIOSTRZE IRENCE I SZWAGROWI LESZKOWI WOJDZIE

głębokim żalem żegnamy

długoletniego członka

Ś.P.

MARIANNIE

Swoim

składa żona

z dziećmi

bardzo Pani Bożenie Słomianej
i Jej Pracownikom za zorganizowanie
i sprawną obsługę uroczystości pogrzebowej
mojego Ukochanego Męża

,

,

ś.P. JOZEFA KRUPINSKIEGO
i za to,

że

byli ze

mną całym

sercem
żona
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Skierniewice, 28.08.2001 r.

INFORMACJA

PCV

.OKNA

ALUMINIUM
DREWNO

W imieniu Spółki „Ferroxcube Polska" chcielibyśmy poinformować
o wydarzeniach, które zaszły w ostatnim czasie w naszej firmie oraz
wyjaśnić je w kontekście nadchodzących zmian, bardzo istotnych dla
firmy i jej Pracowników.

-

Nasza firma należy od 3 lipca 2000r. do tajwańskiego koncernu YAGEO i produ-·
kuje rdzenie magnetyczne na potrzeby przemysłu elektronicznego. Od kilku miesięcy sytuacja na tym rynku na całym świecie nie jest niestety najlepsza. Nasi
klienci (głównie zagraniczni z branży telekomunikacyjnej i internetowej) stopniowo
przestali zamawiać nasze produkty, a także zaczęli odwoływać złożone wcześniej
zamówienia z powodu zgromadzonych ogromnych zapasów nie sprzedanych wyrobów. Podobną sytuację mają inne koncerny działające w branży elektronicznej,
jak na pewno słyszeli Państwo z innych źródeł. Sprzedaż w naszej firmie od maja
br. stopniowo spada.
poziom zampwień, byliśmy zmuszeni wprowadzić
przestoje w dziale produkcji oraz zmniejszyć ilość pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Porównując stan zatrudnienia z marca br., tj. 378 osób, do obecnego
(335), widzimy spadek zatrudnienia o 43 osoby.
Ponieważ znacznie obniżył się

-

wielu informacjom z rynku wiemy, że sytuacja powinna poprawić się za
kilka miesięcy. Dlatego nie chcielibyśmy zwalniać pracowników, którzy niejednokrotnie pracują w naszej firmie od 2-3 lat i są wyszkoleni na swoim stanowisku
pracy.

ODDZLU WWICZ, ul. NOWY RYNEK 29
tel. o46 830 22 24, o600 820 265

f/j

POWSZECHNY

~ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

Kierownictwo firmy robi wszystko, aby jak najszybciej odwrócić zaistniałą sytuację i zdobywać nowe zamówienia. Dzięki pomocy naszego właściciela YAGEO
udało się zdobyć kontrakt na dostawę naszych wyrobów dla firmy SAMPO, największego na świecie producenta generatorów napięcia kineskopowego.
Bardzo pozytywnym wydarzeniem w tym niekorzystnym dla nas okresie będzie
rozbudowa fabryki i poszerzenie działalności. Planujemy przeniesienie do Skierniewic podobnej nam fabryki w Eindhoven w Holandii (gdzie pracuje około 200 osób) do
końca tego roku kalendarzowego. Rozpoczęliśmy już niezbędne przygotowania,
obecnie modernizujemy halę produkcyjną sąsiadującą z naszą firmą przy ul. Zwierzynieckiej 2.
Mamy więc realne perspektywy dalszego rozwoju pomimo okresowych problemów, gdyż transfer maszyn i produktów z Holandii oznacza zatrudnienie dodatkowo
około 120 osób, w tym około 1OO w dziale produkcji. Planujemy przyjęcie nowych
pracowników w okresie październik - grudzień br., jeśli tylko poprawi się sytuacja z
zamówieniami od naszych klientów.
Wtedy rozpoczniemy zatrudnianie pracowników. W pierwszej kolejności zatrudnimy wykwalifikowane i przeszkolone osoby, z którymi niestety musieliśmy się
rozstać z powodu zmniejszenia zamówień . Pozo~tałe miejsca pracy przeznaczymy dla osób z zewnątrz. Aby przygotować się na czas do zatrudnienia tylu pracowników, zaczęliśmy już prowadzić z kandydatami wstępne rozmowy kwalifikacyjne.
Wszyscy są informowani, że jest możliwość zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż
za około 3-4 miesiące.

Państwo!

Szanowni

Dzięki

W trosce o zapewnienie

Państwu

realnej ochrony ubezpieczeniowej posiadanego

majątku, w okresie wrzesień
przygotowało

promocyjne zasady

2001 - listopad 2001
sprzedaży

PZU S.A.
kompleksowego ubezpieczenia

„Bezpieczny Dom"
W

skład

umowy kompleksowej

•
•

• mieszkania
•budynku
• domku letniskowego
•szyb
Skorzystanie z promocji gwarantuje

wchodzą ubezpieczenia:

bagażu podróżnego
następstw nieszczęśliwych

wypadków
•

odpowiedzialności

Państwu

otrzymanie specjalnych

cywilnej
obniżek

w

składce:

- za zawarcie nowego ubezpieczenia „Bezpieczny Dom"
- za włączenie nowych ubezpieczeń do umowy kompleksowej
- przy

podwyższeniu

dotychczasowej sumy ubezpieczenia o 30%

ZAPRASZAMY
Inspektorat PZU S.A. w Łowiczu, ul. Pijarska 1 tel. 837 43 93, 830 30 59
Agencja „MEWA" w Łowiczu, Nowy Rynek 36 (DH Panorama) tel. 837 35 65

R-1031

KOLEJNY ROK DZIAŁALNOŚCI

PROSIMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY
O SKtADANIE OFERT W NASZEJ FIRMIE
- preferujemy kandydatów z wykształceniem średnim mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym. Osoby te znajdą pracę przede wszystkim w dziale produkcji (jako operatorzy maszyn), ale -niewykluczone są stanowiska w
dziale utrzymania ruchu lub kontroli jakości. Zachęcamy także do składania
ofert osoby z wykształceniem wyższym technicznym, głównie w zakresie
inżynierii materiałowej, fizyki i mechaniki.
Zapewniamy, że żadna oferta nie pozostanie bez odpowiedzi, niemniej jednak nie
będziemy jej mogli udzielić wcześniej niż w okresie wrzesień - listopad br.

OFERT-V PROSIMY PRZESYtAĆ NA ADRES:

--

„Ferroxcube Polska" Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 2, 96-1 OO Skierniewice
z dopiskiem „Dział Personalny" lub faxem nr 046-834 OO 35

· Z wyrazami szacunku

R-1025

Jan Rietdijk - Dyrektor Generalny
Agnieszka Jarosińska - Kier. Działu Personalnego
Związek Zawodowy Pracowników "Ferroxcube Polska"

• Semestralne kursy języka angielskiego oraz francuskiego.
• Kursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i instytucji.
• Konkurencyjne ceny (już od 15 zł za godzinę).
•Możliwość płatności ratalnej.
• Kurs,' przygotowujące do egzaminów FCE CAE CPE.

UWAGAI ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ
- BRYTYJSKIEGO LEKTORA
•Indywidualne i bezpłatne konsultacje.
•Przyjazna i miła atmosfera.
•Zapisy w dniach: 3-14 września w godz. 18.00-20.00,
ul. Wełniana 6 w Łowiczu.
I

•

I

:=At>:=wow :>u:= D:=ts.
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INFORMACJA POD NR TELEFONÓW:
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N

~

(046) 830-20-25 w godz. 10.00-16.00, (046) 837-32-90 po godz. 18.00

REKLAMA

6.09 .200 I r.

HURTOWNIA GLAZURY I TERAKOTY

TYLKO U NAS DOKONASZ WŁAŚCIWEGO WYBORU

!~~

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

RO REX

oo

firm

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

w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 25
Tel. (0-46) 837-78-78 lub 837-78-88

Oddział

coś

www.rorex.nurkomania.pl

Oferuje w cenach hurtowych i detalicznych

MAZOWIECKI BANK REGIONALNY S.A.

OFERUJE- dla Każdego

innego

IDla jednych wysoko oprocentowane lokaty terminowe I

Realizujemy

każde

zamówienie. Transport na terenie

srRA~ciKłłA~

14,50% przy lokatach 24 miesięcznych

DECEUNINCK - EUROPEJSKI STYL

14,00% przy lokatach 12 miesięcznych
13,75% przy" lokatach 9 miesięcznych
13,50% przy lokatach 6 miesięcznych

Łowicz,

Twoje

• Gwarancja

9%

pracują

dla Ciebie

powiększają

Twój

c E Ny

©
onas.

termometr zaokienny GRATIS

Nasze okna świadczą

• Okna typowe - od zaraz.

ISO

9001

PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS
R-17

P.P.H-U. ,,STYR.O:MAX,''
99-420 Łyszkowice Kol. 4a
1:eL/f"ax

ZAPRASZAMY

(046) 838-88-70

Sl~RDP.IAN ,

majątek

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ NAPRAWDĘ WARTO
f

~32-52-07

PROMOCYJNE

•Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe.

- komercyjny od 18,50%
- na zakup pojazdów samochodowych od 17,50%
- na zakup ciągnika „URSUS" - 0%
- preferencyjne od 4,50%
pieniądze

atest niezapalności.

•Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.

I Dla innych tanie kredyty I

Nasze

1 O lat,

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

od kwoty 20.000,00 zł

pieniądze

ul. Seminaryjna 6, tel.lfax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.lfax

Przy oprocentowaniu zmiennym istnieje możliwość negocjowania
Wkłady na ROR (INTEGRUM) -

0

R-26

13,35% przy lokatach 2 miesięcznych
13,20% przy lokatach l miesięcznych
13,50% przy lokatach 6 miesięcznych

oprocentowań już

- gratis!!!

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

13,60% przy lokatach 3 miesięcznych

oprocentowanie zmienne:

Łowicza

0

0

oprocentowanie stałe:

21

z cerlyf'ikatern

NAJTANIEJ U PRODUC!ENTA!
Dowolne wymiary!

Transport na miejsce budowy!

R

R-969

ZAczyNAMY Nowy Rok szkolNy 200112002 z fiRM~ EKO!
Tradycyjnie już
JEŚli C~CESZ:
tanio wyposażyć twoje dziecko w artykuły szkol~e wśród naszych Klientów
rozlosujemy atrakcyjne
rtykuły
b , · k
· · · b tł k
-1 spo k01rne 1 ez o u wy rac cie awe a
niespodzianki!
-1 zaopatrzyć dom i firmę w tanie artykuły biurow.e
Zapraszamy

--

-1

• 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

Nii TERENIE lłl/llS'Tll TRANSPORT ORllT/SI
Łowicz, ul. Poznańska 42 (naprzeciwko stacji benzynowej „Haczykowscy")
tel. (046) 830-33-88; CODZIENNIE OD 800 DO 1-,00, SOBOTA OD 800 DO 1300 R-a74

KoNiEczNiE odwiEdź NASZE plAcówki:
EKO „ Łowicz, ul. KsiĘiAckA 5
GRosik „ Łowicz, ul. STANisłAwskiEqo 20
I

SZKOŁA JĘZVKÓW OBCYCH
Łowicz,

ZAPRASZA DZIECI OD LAT 7
I MŁODZIEŻ NA ZAJĘCIA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

Naiwięksi

Zapisy:
tel. (0-46) 838-88-54 (w okresie wakacyjnym)
{0-46) 837-62-64, o608-55-47-07

)lJl.\f AUTO-KOMIS

~NOWO OTWARTA

Blacharstwo i naprawa pojazdów

PRzyczEP

99-400 Łowicz, ul. Południowa 16

r{~ tel./fax (0-46) 830-31-95

~ tel. kom. O602-38--06-61

R-1197

i inni producenci

~~~
producenci

ALUMINIUM

Gwarantujemy profesjonalne
nauczanie w grupach.

Jakubowski Sławomir

BRAMY HORMANN

OKNA ZPOI
DREWNO

ul. Ciemna 3

WYPOŻ:VCZALNJ:A

SAMOCHODOWYCH
ZAPRASZA SZANOWNYCH
PAŃSTWA KUENTÓW
Łowicz, ul. Poznańska 157, tel. (0-46)837-67-p

Nainiższe

ceny

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

R-917

„

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

GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE, OGRODZENIOWE
ELEKTRYCZNE NAPĘDY, DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

I INNE SZLABANY I MARKIZY TARASOWE
Dostawa pod wskazany

adres.montaż,

•

Okna I drzwi ftrmy UNDA

•
•

Bramy Ecotherm
BramyELPU

•

Bramy

Napędy

przemysłowe

serwis

.

._.

do bram l(andowych_

iul. Kubusia Puchatka B, 96-100 Skierniewice tel. {O..f6) 833-56-51

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

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

CZĘŚCI VW BUS J„4

BLACHY, LAMPY I INNE a::U?

...-
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FI~

Wakac~na. prołłtocja fłAfA
Seicento
Uno

T

UDDB

Badania techniczne samochodów,
ciqgników i przyczep ,

Siena
STACJ·A KONTROLI
Palio
Brava czynna 7.00·21.00
Sobota 7.00·13.00
Marea .

POJAZDOW

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

SPECJALNI WAKACYJNA
OFERT KREDYTO A
wpł1c1jąc Z-Of@ teraz ~ OO' w2002 rm ez odsetek

Przy lmowllió •upud przy złu~ seicento• PlN

Pnv1di „ Nlez - Na,mwdł warto

R-137

FI~

T

UDBH_,llU!41J

•
MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH LPG
WSAMOCHODACH
„

Oszczędność

do 50% j
kosztów eksploatacji
samochodu

'iiit:"ZW::

R-978

@~[ill[k(ID ~®~®~CID ~®u@w[k®WCID

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

w ®0&1®01J ~ ®®lill~ow

Ol(AZJA • PROMOCJA
JUŻ . W CENIE OO f.550 Zl ZA I M2

tel. (046) 862 76 98, fax (046) 862 76 89 !

- OLEJ OPAŁOWY

OŻESZ KU.PIĆ MiESZl(ANIE
W ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. PODRZECZNEJ 14
• Pozostaly mieszkania
o pow. ok. 65 m_:. 80 m2,
100 m~ 170 m2.

EICOTERM PLUS

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

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

•

Bliższe

informacje

można uzyskać

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

KOMUNIKAT ZARZĄDU GMINY tOWICZ
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.) oraz art. 12, 13, art. 19 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu:

• projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Łowicz obejmujący fragmenty wsi:
Dąbkowice Górne, Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Niedźwiada, Pilaszków,
Strzelcew, Szczudłów i Wygoda,
• prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu.
/Dokumentacje będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 14 września 2001 r.
do 12 października 2001 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łowiczu , ulica Długa nr 12,
w godzinach: od 7.30 do 15.00.
/ Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany
planu, może wnieść protest.
/ Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone
przez ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść zarzut.
/ Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Gminy, z podaniem
oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.;;;:

6.09.2001
dok. ze sll: 2
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Miasto

dostało

zadyszki

Z

większono wydatki na administrację, angażo
wano się w wątpliwe przedsięwzięcia takie jak
nieudany kontrakt na opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zmiany organizacji ruchu i inne. (..)Wyrażamy głębokie zaniepokojenie stanem finansów miasta i wzywamy zarząd
do przefistawienia propozycji działań równoważą
cych budżet. Proponujemy by informację o stanie budżetu przyjąć ale nie l\ydawać oceny, bo ta pozytywną być nie może - Członkowie KR „Łowicz 2000".
Po wysłuchaniu oświadczenia swój podpis pod nim
zdeklarował również radny Tadeusz Śliwiński.
Z kolei radny Sławomir Jagodziński jako przewodniczący komisji rewizyjnej zobowiązał zarząd do merytorycznego ustosunkowania się do oświadczenia KR
,,Łowicz 2000". Po przyjęciu informacji z wykonania
budżetu za pieiwsze sześć miesięcy br. radni zdecydowaną większością głosów (21 - za, 3 - wstrzymujące)
przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie
obniżające wydatki na łączną kwotę 1.140 zł.
Po ostatecznych ustaleniach zdecydowano, że nie
zrezygnuje się całkowicie z budowy nawierzchni na
ul. Konopackiego i zamiast wcześniej planowanego
zdjęcia całej kwoty 35 l.000 zł, która została jeszcze
do wykorzystania w tym roku na ten cel, zdejmie się
251.000 zł, pozostawiając do wykorzystania
IOO.OOO, co pozwoli tylko rozpocząć prace. By jednak kwota przewidziana do zaoszczędzenia w wyniku proponowanej korekty nie uległa zmniejszeniu,

szono nie o wcześniej planowane 200.000 zł,
a o 300.000 zł. Ponadto m.in. zrezygnowano z wydatków na kanalizację w ul. Ułańskiej , Bonifraterskiej, Przyrynku - 100.000 zł, i na gazyfikację 100.000 zł. Oszczędności spowoduje również niezapłacenie kolejnej raty za wykonanie Planu Zagospódarowania Przestrzennego - 190.000 zł, ponieważ dokument nie został opracowany.
Warto dodać, że za I półrocze wydatki i.D.westycyjne ,.miasta zostały zrealizowane na poziomie
2.107.384 zł, co stanowi 23% planu rocznego. Tak
niski stopień realizacji wynika ze specyfiki tej działalności, zgodnie z podpisanymi umowami główne
wydatki na inwestycje zostały zaplanowane na drugie półrocze. Największe wydatki do realizacji
w II półroczu 2001 roku to:
966.000 zł - zakup autobusów dla MZK, 230.000
zł - budowa nawierzchni na ul. Krakowskiej, ponad
380.000 zł- budowa ul. Strzeleckiej (z planu 450.000
zł w 1 półroczu wydatkowano 64.130 zł), ponad
340.000- kanalizacja w ul. Klickiego (z planu425.000
zł w I półroczu wydatkowano 80.534 zł). Najwięk
szy wydatek wiąże się z remontem budynku Ło
wickiego Ośrodka Kultuiy przy ul. Podrzecznej,
z zaplanowanych w br. na ten cel wydatków w wysokości 800.000 zł, dotychczas poniesiono wydatki
w wysokości 7.702 zł na adaptację dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz opłaty związane
z przyznanym kredytem. Ponadto wykonywana jest
zarząd wprowadził także drugą autopoprawkę tennomodemizacja basenu, na inwestycję tę miasto
i wydatki na wykup gruntów pod inwestycje zmniej- ma zaplanowane 410.000 zl.
(aj)

Gmina
Z

Biela~y: powstały

godnie z wcześniejszymi ustaleniami radnych
dotyczącymi wprowadzania oszczędności
w oświacie gminy Bielawy, w niektórych placówkach
szkolnych na jej terenie musiały powstać klasy łączone.
Drugim sposobem na oszczędzanie było wprowadzenie przez zarząd zalecenia dotyczącego godzin nadliczbowych dla nauczycieli. Zgodnie z nim nauczyciel
nie powinien mieć więcej niż 24 godziny tygodniowo,
zaś emerytowany nauczyciel nie więcej niż 6 godzin
tygodniowo. W szczególnych wypadkach związanych
z układaniem planu zajęć „pod ucznia", były możliwe
odstępstwa od tej zasady.
W najbliższych dniach zarząd razem z komisją
oświatową będą sprawdzać wykonanie tych zaleceń . Ostatecznie więc: do przedszkola w Bielawach

klasy

SZKOŁA
OGŁASZA

Spółdzielnia

R-1028

Jesteśmy firmą produkującą samochodowe foteliki bezpieczeństwa
oraz inne artykuły dziecięce. W chwili obecnej poszukujemy kandydata
na stanowisko, KIEROWNIKA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO
zlokalizowanego w okolicy Łowicza.

,/ Potencjalny kandydat powinien posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu systemu
Just in Time oraz praktyczną znajomość norm ISO 9002. Od kandydata wymagana jest
również znajomość języka angielskiego, systemu kontroli kosztów oraz obsługa komputera.
,/ Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia.
,/ Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim oraz listu motywacyjnego
w języku angielskim pod następujący adres:
Meggy Europe Sp. z o.o„ 43-400 Cieszyn, ul. Wesoła 16/2.

R-1027

0.S.K. „DROGA" l[l

Łowicz, ~I. Zduńska 26

>
z

w Kursy

RADAR

NAUKA GRY I OBSŁUGI

Anna Kierus

Łowicz,

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

•Akordeon
• Elektroniczne instrumenty
klawiszowe: keyboard
•Gitara:
- akustyczna
- klasyczna

PROWADZI ZAPISY

NA KURS
PRAWAJA7DY
WKAT. A, B, C, C+E, B+E
•

ŁOWICZ, Ośrodek

Rozpoczęcie

kursu
10.09.2001 r. o godz. 16.00

Zapraszamy
\... R-1032

,J

l_g-1

kat. B

rozpoczęcie

10.09.
godz. 16.00
zapisy i informacje

~

Il.
::::>

tel. 837-77-05
. i 837-12-88

"'

R-1035

RESTAURACJA
NAVZALEWEM
w Strykowie

MUl/C BOX

Doradztwa i Doskonalenia Kadr
ul. Kaliska 5, tel./fax 837-62-44, 837-33-26
Zapisy na rok szkolny 2001/2002 od 3.09.01.
GŁOWNO, Zespół Szkół Specjalnych
ul. Kopernika 26A, tel. O604-78-24-81
Zapisy na rok szkolny 2001/2002 - 5.09.2001
w godz. 16.00-18.00 i 8.09.2001wgodz.10.00 -12.00.

ŁoVl(iczu

,/ Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 24.09.2001 r. ul. Armii Krajowej 1
,/ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2001 r.
,/ Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu.
,/Bliższych informacji udziela Dział Administracji pod nr tel. (046) 837-60-34 w Łowiczu,
ul. Armii Krajowej 1.

w

Ośrodek Szkolenia Kierowców"

w

• NANIESIENIA BUDOWLANE W CHRUŚLINIE - cena wywoławcza 60.000.00 zł
• BUDYNEK DREWNIANY W JACKOWICACH - cena wywoławcza 2.500,00 zł

T

zatrudnione na okres 3 miesięcy - do końca tego roku.
Jest to dla nich okres próbny, nie wiadomo bowiem jak
bezrobotni będą spisywać się na powierzonych im stanowiskach. Jeśli się sprawdzą, to umowy te zostaną
przedłużone. Z trzecią osobą umowę taką podpisano
na czas IOmiesięcy, czyli do końca roku szkolnego.
Bezrobotni opiekunowie, będą podobnie jak do tej
pory nauczyciele, pilnować by dzieci w autobusie były
spokojne, nie niszczyły jego wnętrza, oprócz tego będą
dbali o bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez
ulicę. Finansowanie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych s~zywać będzie wyłącznie na barkach gminy.

„Pszczółka"

Ogrodniczo-Pszczelarska

·S PRZEDA

(.)

rzy bezrobotne osoby zatrudni gmina Zduny do
opieki nad dziećmi, które korzystają z dojazdu do
szkoły autobusami wynajętymi przez gminę. Do tej
pory robili to nauczyciele z placówek, do których dojeżdżali uczniowie. Wójt Jarosław Kwiatkowski powiedział nam, że zmieniło się prawo regulujące ten wymóg i tacy opiekunowie nie musząjuż mieć wykształ
cenia pedagogicznego. Korzystamy z tego i postaramy
się zaktywizować ludzi, którzy nie posiadają pracy.
Dwoje bezrobotnych zostało wybranych spośród osób,
które ubiegały się o pracę w Szkole Podstawowej w
Zdunach w charakterze sprzątaczek. Osoby te zostały

ZAPISY

Oferujemy także KURSY TANECZNE

łączone

będzie uczęszczało 24 dzieci, do przedszkola w Sobocie 27 dzieci.
SP Bielawy: klasa O- 30 dzieci, klasy I do VI - 150
uczniów, powstało 8 oddziałów szkolnych,
SP Sobota: klasa O - 12 dzieci, klasy I do VI - 83
uczniów, powstało 7 oddziałów,
SP Gaj- Wojewodza: klasa O- l Odzieci, klasy I do VI
- 70 uczniów, powstało 5 oddziałów,
SP Oszkowice: klasa O- 5 dzieci, klasy I do VI - 59
uczniów, powstały 4 oddziały,
SP Waliszew: klasa O- 9 dzieci, klasy I do VI - 56
uczniów, powstały 4 oddziały,
SP Borów: klasa O - 9 dzieci, klasy I do VI - 46
uczniów, powstały 4 oddziały, Gimnazjum w Bielawach: 260 uczniów w 11 oddziałach szkolnych.

MUZVCZNA ·

na rok szl<olny Z001./ZOOZ

Zduny: bezrobotni będą opiekowali się dziećmi

r
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ZAPRASZA NA

VłfNCINGj

w dniu 7.09.2001 od .godz. 21.00 ~

Wstęp

Młyn

- Sobocka Wieś
i Mieszalnia Pasz - Jamno
prowadzi sprzedaż:
• otrąb żytnich,
- pszennych i pasz,
• koncentratów
Prowadzimy również
wymianę za zboża
Tel_ (0-46) 838-90-"12
0-603-06"1-839

SZKOŁA

8
;;;

PlY

"DEL.FINE
ZAPRASZA
DZIECI ORAZ DOROSl
NA NAUKE PŁYW
POD OKIEM F CH
../ IOO'lli gwarencjf

../Miło, profesjonelnle f bezpiecznie
Bliższe

informacje pod nr tel.: (046) 837 83 43,
O604 805 463 lub pływalni łowickiej (046) 837 32 94 ·

wraz z konsumpcją 15 zł od osoby

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy MILEX,

• PODŁOŻA ORGANICZNE
włókno

kokosowe, TORF, SUBSTRAT

•NAWOZY OGRODNICZE
- HYDRO, Pro-Lab

Cen

•roduce

"

SKÓRY KOŻUCHY
ZAPRASZAMY
od pon. do pt.
Warszawa
ul. Warszawska 56 ul. Wapowskiego 2
tel. 0-602-654-184 tel. (022) 667-42-83 ""
piątek

ta'

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno 25 tel. (04G) 838-74-36

R-100

FUTRA
9.00-16.00

Łowicz

24

6.09.200 I
gach, produkcji i wyższej użyteczności publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

INFORMATOR
ŁOWICKI·
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Biuro Rady Miejskiej 830-91-06, 830-91-1 I
Urząd Miejski - Sekretariat 830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-5i od 9.00 do 17.00;
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia
następnego;

Urząd Skaibowy 837-6Ś-05
ZUS 83 7-69-09
• Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowicz,
ul. Stanisławskiego 3 I (na tyłach SP nr 4), tel.
837-66-92, czynn5': codziennie w godz. I5.0021.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek'', Łowicz, ul. Stanisławskiego 31 ), czynny: pn .• czw„ pt.
w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nie ma
. mocnych" w Zdunach (siedziba GOK) - spotkania w czwartki o godz. I 8.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-3707, czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00,
w czwartek od 15.00 do I 7.00

Informacje:
Informacja PKP 837-63- I I
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach;
tel. międzynarodowa 1)3 IO
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
• Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usłu-

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w
Filia Powiatowego

Gł.ownie:

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon infomiacyjno-probłemowy (dla osób mających problem alkoholowy) 837-66-92, codziennie w godz.16-22, poradnia -837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837- I 6-16, 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
Zakłady pogrzebowe: 837-53-85, 837-52-21,
837-07-10
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, teł. 837-52-48,
ul. Chełmońskiego 3 I, tel. 837-35-24
Dyżury

przychodni:
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne: w
dni robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i
święta od 8 (przez 24 h)
- Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
ul. Ułańska 2; czynne: przyjęcia dzieci do 3 r.ż.
- w dni powszednie w godz. I 6-8; 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.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 837-36-51
I
Powszechny Zaklad Ubezpieczei1 7 I9-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w Głownie:

Pracy w Zgiem1
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-l 1-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 7 I9-20-8 I
Urząd Skarbowy
7 I 9- I 9-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taici osobowe 719-t0-14

Telefony w Strykowie:
Urzędu Pracy
w Zgierzu 7 I9-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 7 I9-8 I -49
KRUS 71'9-95-15

Filia Powiatowego

· Ceny

święta:

Apteki:
Lowicz- dvżury nocne:

czw. 6.09. Armii Krajowej 2

teł.

837-64-4 I

pt.

7.09. 3 Maja 15

teł.

0601-781-708

sb.

8.09. Kostka I

teł.

837-51-32

ndz. 9.09. Stary Rynek 17

teł.

837-42-93

pon.10.09. Stary Rynek 14

tel. 837-40-91

wt. I 1.09. Nowy Rynek 36

teł.

837-45-36

śr.

12.09. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
Apteka „S łoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od poniedziałku do soboty w
godz. 8.00-22.00,
w niedziele w godz. 9.00-15.00
Stary Rynek 14 czynna w każdą sobotę w godz.
9.00-15.00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku
do soboty w godz. od 8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36,
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. I 0.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
. soboty 8.00-12.00.
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12,00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00,
sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn.-pt. 8.00-16.00

Pogotowia w Głownie:

{dane z 4

Kino Bzura:
Piatek- niedziela. 7-9 września:
•godz. 19.00 - „Kapitan Corelli;
Film obyczajowy prod. Wielka Brytania Francja - USA. Ekranizacja głośnej powieści
Luisa de Bernieresa pt. „Mandolina kapitana
Corellego". Akcja filmu rozgrywa się na b>reckiej wyspie w 1940 roku. Gdy faszystowskie
Niemcy uderzają na Grecję zaręczony z Pelagią
rybak Mandras wyrusza na front. Na wyspie
ląduje korpus włoski. Niespodziewanie Pelagia zakochuje się w jednym z ognistych Wło
chów.
Poniedziałek.

1Owrześnia:

kino nieczynne

Koncerty:
Sobota. 8 września:
• godz. 19.30, Bazylika katedralna, koncert
Southampton Symphony Orchestra, wstęp wolny.
Wtorek. 11 września:
• godz. I7.00, kino Bzura, koncert cygańskiego
zespołu Tarta and Roma.

Inne:
Poniedziałek.

I Owrześnia:

• godz. I7.30, kino Bzura, debata wyborcza
orgamzowana przez Nowy Łowiczanin, radio Plus
oraz Telewizję Łowicz z udziałem kandydatów
do Sejmu i Senatu, wstęp wo~1y

aptek w Głownie:

8.09. ul. Zgierska 27

tel. 7 I9-24-84

ndl..

9.09. ul. Zgierska 27

tel. 7 t9-24-84

energetyczny 719-80- IO

pn.

10.09. ul. Zgierska 27

tel. 7 I9·24-84

Dyżury

"t

I 1.09. ul. Zgierska 27

tel. 7 I9-24-84

Dyżury

12.09. ul. Zgierska 27
tel. 7 I9-24-84
w każdą niedzielę przerwa 15.00-1 8.00

przychodni w Strykowie:

ul. Kościuszki 27, 7 I 9-80-34,
- L~karz ogólny
soboty 8.00- t 2.00
po 12.00 , izba przyjęć w szpitalu w

września)

w

7.09. ul. Sikorskiego 45/47tel. 719-10-28

śr.

ul. Kopernika ł9, tel. 719-t0-27
- lekarz internista: 8.00-12.00
- pediatra 8.00- ł 2.00 po 12.00 - izba przyjęć
w szpitalu
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą
dobę, ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna,
ul. Kopernika t 9, tel. 7 t 9-10-27

Apteki pelnią 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
następnego

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

Głownie

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

iw Głownie
i w Strykowie

Łowiczu

ASORTYMENT

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

twaróg

2,40
1,90

'o

1,35
0,70

0,55
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

2,49
1,90

4,10
0,39
7,72

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

13,00
17,00
14,00
11,00
19,30
9,90
8,60
10,70
7,80
6,60
3,20
5,99
16,00

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

3,00
0,30

18,30

18,70

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

11,80
19,90
6,50

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
0,30
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

10,30
7,00
4,90
3,20
6,20
16,00

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
8,80
9,70
11,90
7,40
7,40
4,60
5,00
3,40
3,00
5,79
6,20

2,36

2,19

1,35
2,00

1,35
2,10

1,61
3,86
0,40
7,79

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

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

2,60

2,50

9,20
12,20
7,80
4,90

1,29
1,39
1,56

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

1,15
1,15
1,49
2,79

2,90
0,29
8,60

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

- 12,86

1,29
2,27

2,40

1,86
1,20
0,56
0,80

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

iw

głownie:

0,22
7,39

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

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

•
~

CÓRECZKI
-

państwu Sokołom z Łowicza
państwu Skomiałom z Kocierzewa

państwu Sierotom z Tydówki
państwu Bieguszewskim z Różyc

państwu Janiak z Popowa

SYNKOWIE

6.09. ul. Sikorskiego 45/47tel. 719-10-28

719-80-24

Łowiczu

-

godz. 19.00 - „Kapitan Corelli" - film
obyczajowy.

pt
sob.

zwierząt

w

•

czw_

pogrzebowy 7 I 9-86-16

urodzili się

Wtorek- środa. 11 -12 września:

Policja 719-80-07; 997 alarmowy

przychodni ZOZ
w Głownie:

Pogotowie ratunkowe 7 I 9-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 7 I9- l 0-08; 998 alannowy
Zaklad pogrzebowy 719- I4-40
710-71-90, 672-33-33
Lecznica dla zwierząt: - ul. Sowińskiego 3,
tel. 7ł9-lt-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 7 ł 9- I 0-60

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

Dyżury

719-82-95; 998 alarmowy

IDONIKA
'
WYPADKOW
MILO&NYCH

Imprezy sportowe:

Straż pożarna

Zakład

Naprawa telefonów 924

sb. 8.00-13.00
Sobota: pn.-pt- 8.30-15.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30,
sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-ł 7.00, sb. 8.00- I2.00

Pogotowia w Strykowie:

Lecznica dla

Informacje
w Strykowie:

żywności:

w niedziele i

święte

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
I I .30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00,
8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO,
I2.30, 16.00;
• Katedra: 7.00: 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 8.00, IO.OO, 12.00, 18.00
•Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, Il .30,
I 7.00

Zakład

Informacja PKP 7t9-t0-17
Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Urzędu

Msze

T.

państwu Aniszewskim z Łowicza
państwu Burym z Gągolina
państwu Kędziorom z Polesia

państwu Pawelcom z Lipnic

ś{u6owafi sobie:
- Lilianna Kraszewska z Retek
i Tomasz Gruźliński ze Strzelec
- Mariola Muras z Przemysłowa
i Janusz Zielak z Karłowa
- Małgorzata Wenerska z Łowicza
i Łukasz Gawęcki z Łowicza
- Katarzyna Ziejewska z Łowicza
i Daniel Panek z Łowicza
- Tatiana Szulc ze Zduńskiej Woli
i Jarosław Sierota z Łowicza
- Ewa Bożena Marat z Bobrownik
i Robert Krzewik z Soboty
- Monika Domińczak z Osieka
i Tomasz Wołek ze Skowrody
- Agnieszka Zakrzewska z Łowicza
i Piotr Stępień z Łowicza
- Katarzyna Tadeusiak z Łowicza
i Marek Gładki z Łowicza
- Katarzyna Adamczyk z Humina
i Michał Bugaj z Sierzchowa
- Wioletta Kubicka z Bolimowa
i Gerard Owczarek z Żyrardowa
- Bogumiła Damaz z Łowicza
i Jacek Latoszewski z Łowicza
- Agnieszka Wiosetek z Łowicza
i Edward Reska z Łowicza
- Milena Koza z Łowicza
i Dariusz Lesiak z Mysłakowa

OFERTY PRACY
w

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 4.09.2001 r.)

Łowiczu

•cieśla

•murarz
•piekarz
•referent z grupą
•piekarz piecowy
•operator koparki liniowej
•kierownik budowy z uprawn.
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
•monter sieci wodno-kanalizacyjnej
•przedstawiciel handlowy
•palacz kotłów wysokociśnieniowych + obsługa wózków
widiowych
•główna księgowa

•sprzedawca
•pracownik obsługi klienta
•szwaczka do szycia skarpet
•pełnomocnik do działu handlowego
student lub uczeń szkoły średniej
wiek do 26 lat kat. 8, mile widziana
obsługa komputera + CV
....___

_________ _

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

13,00
8,80
1,25
1,60
1,75
1,55
2,80
0,30
7,80

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 4.09.2001 r.
Stryków:
•kierowca samochodu ciężarowego
z uprawnieniami
•szwaczki
•zbieranie aronii
Głowno:

•zastępca

kierownika „Biedronki"

6.09.2001 r.

,

• SKARB ROLNIKA •

JAK SPRZEDAWAC

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WODR BRATOSZEWICE

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 4.09.2001 r.
ziemniaki młode
0,50
kg
kg
ogórek krótki
0,60
jaja fermowe
7,00
4,50
kg
mendel
pieczarki
pomidory
5,50
jaja wiejskie
kg
mendel
1,50
buraki
0,60
kg
por
1,00
szt
kg
1,00
cebula
1,00
szt
seler
włoszczyzna
1,00
czosnek
0,50
szt
szt
jabłka
kg
1,50
miód
gruszki
2,50
0,90!
kg
wielokwiatowy
22,00
3,00
śliwki
1,50
kg
kg
papryka czerwona
2,00
kg
kg
papryka zielona
2,00
kapusta czerwona
kg
papryka żółta
3,00
kapusta gł. młoda
0,80
szt
pszenica
55,00
kalafior
2,50
q
szt
40,00
kapusta kiszona
2,20
q
kg
mieszanka
42,00
marchew
0,80
q
kg
jęczmień

DZIAtKI DLA MAZOWIECKIEJ
poro kontrowersji i długą dyskusję wywołał przedłożony radnym miejskim
podczas ostatniej sesji (30 sierpnia) projekt
uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości poło
żonej w Łowiczu przy ulicach Jana Matejki
i Grunwaldzkiej (Kora1:Jka).
W planie zagospodaiuwania przestrzennego działki te (łączna ich powierzchnia
wynosi 1,76 ha) przewidziane są pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności z usługami podstawowymi rzemiosła,
oświaty i wychowania. Zainteresowanie ich
nabyciem wyraziła Mazowiecka Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, z zamiarem przygotowania na nich zaplecza
mieszkaniowego dla nauczyciel.i akademickich. Uchwała została tak opracowana, by
ułatwićMWSH-P nabycie gruntów, tak więc
w paragrafie pierwszym czytamy: Prze:Zllacza się do sprzedaży w drodze pisemnego
p1zetargu ograniczonego do osób prawnych
prowadzących d::.iałalność oświatową niezabudowaną nie111chomość (..).
Pozostawienie takiego zapisu budziło
wątpliwości u radnych opozycyjnych. Proponowany zapis nie spełnia warunków, by
przetarg był og!aniczony. Propomtję, by p1zy

S

Biblioteka Miejska

Wakacie z ksiqikq zakończone
K
aiulina Miaz.ek z SP 4, Piotr Maślarz
z SP 2 oraz Ewa Słupska z SP 7 zostali
laureatami konkursu wiedzy o ,,Mojej małej
ojczyźnie" rozegranego w miniony piątek,
3 l sierpnia, w Bibliotece Miejskiej. Przez
całe wakacje w każdy piątek kwadrans
z dwugodzinnych zajęć z dziećmi przeznaczony został na to, by osoba prawadząca zapoznała dzieci z informacjami na
temat historii, zabytków, kultury ludo-

25

wej, życia i działalności wybitnych osób

pochodzących z regionu łowickiego.
W piątek, 30 sierpnia, osoby chętne zaprezentowały zdobytą przez ukres wakacji wiedzę na temat swojej małej ojczyzny. Zwyciężyli ci, którzy zapamiętali
najwięcej. Laureaci konkursu oraz wszystkie dzieci, które przez całe wakacje brały
udział w zajęciach bibliotecznych otrzy(ljs)
mały drobne upominki.

przetargu ograniczonym dokladnie określić
cel ztzgospodarowania tych działek, w przeciwnym razie 1iależy zorganizować przetarg
nieograniczony. Ponieważ może się zdarzyć,
że uprzywilejowany podmiot wybuduje tam
kolejny „pałac dla krasnoludków" - mówił
radny Piotr Pikulski. Forma zaproponowana doprowadza do możliwości negocjacji,
co w tym wypadku jest njewłaściwe, ponieważ w sposób niedostateczny zabezpiecza
interes miasta - stwierdził radny Paweł Kolas. Dlaczego jest Io forma niewlaściwa?
zapytał Tadeusz Żaczek członek zarządu
miasta (a niezależnie od tego pracownik
MWSH-P). Naszym zdaniem jest to niewła
ściwe, jeżeli członek zarządu, osoba uczestnicząca w negocjacjach,jestzawodowo zwią
zana z podmiotem, któ1y negocjuje z miastem - odpowiedział radny Kolas. - Uważam, że podczas dzisiejszej sesji, „na kolanie", nie powinniśmy decydować o treści tej
uchwały, powinna zostać zredagowana od
nowa i stanąć na następnej se!f)i - zakończył
wypowiedź wnioskiem formalnym Paweł
Kolas.
Radny Tadeusz Śliwiński stwierdził
z kolei: - Mazowiecko jest nqjwiększym inwestorem w mieście i uważam, że powinni-

śmy umożliwić jej zakup

nieruchomoici po
cenie1'1'.)'Ceey.
Na wniosek radnych przewodniczący
rady Krzysztof Górski zarządził przerwę
w obradach, po której zarząd zaproponował zmianę w zapisie uchwały, wprowadzając na miejsce zapisu „w drodze pisem. nego przetargu ograniczonego" dotyczące
go formy zbycia wskazanej nieruchomości,
· zapis: „w drodze ustnego przetargu nieograniczonego".
Przewodniczący komisji gospodarczef
Zbigniew Łukawski stwierdził na to, że po
wprowadzeniu przez zarząd wian w projekcie uchwały, komisja nie ma możliwości
wypracowania stanowiska w tej sprawie.
Natomiast przedłożony jej przed sesją projekt został przez komisję zaopiniowany
negatywnie. Propomtjemy innąformę zbycia działki. lub ola·eślenie konla·etnego nabywcy nien1chomości - argumentował stanowisko komisji Łukawski.
Paweł Kolas ponowił więc swój wniosek
o odłożenie decyzji o podjęciu przedmiotowej uchwały na następną sesję. Wniosek ten
został przyjęty zyskując poparcie 14 radnych, 7 było przeciwnych, 3 wstrzymało
(aj)
się od zajęcia stanowiska.

GOK Łyszkowice

Jeszcze nikt nie został mistrzem dwa razy
ziewięć osób zgłosiło się do turnieju
bilardowego, który był rozgrywany
w GOK w Łyszkowicach w czwartek 30
sierpnia. Rozpiętość wiekowa zawodników była dość duża- od 13-letniego gimnazjalisty Mariusza Jędrzejczaka do 30-letniego Daniela Dróbkowskiego. Uczestnicy
walczyli przede wszystkim o tytuł mistrza,
ale też o nagrody - sprzęt sportowy. Wśród
zawodników była tylko jedna dziewczyna Emila Skalska. Prawie każdy z biorących
udział w turnieju przychodził do sali bilardowej przez ostanie tygodnie prawie codziennie, Emila przyznała, że· zdarzało się
jej grać po 15 meczy dziennie. Mieszkom
bardzo blisko stąd. Ostatnio bardzo często
tu przychodzę. Ttvchę byłam u rod::.iny, pozostałą część wakacji spędzam w domu powiedziała Emila, na co dzień studentka
pedagogiki w warszawskim Kolegium Nauczycielskim. Na ferie przyjadę zagrać
w turnieju i może ogram wszystkim - powie-

D

WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice,
ul.Buczka2
Tel (046) 833-2&80, 833-27-00

99-400 Łowicz,
ul. Poznańska 120
Tel. (0-46) 837-63-63, fax 837-63-M

t
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CENTRUM BUDOWLANE

łEJ

EKOCENTR

po meczu ćwierćfinałowym, w którym pokonał ją kolega, nazywany przez
wszystkich „Pistolet" . .Jfygraną miałam
w ręku, pizegrałam tylko o jedną bilę - nie
wiem jak to się stalo - mówiła po meczu nie
mogąc pogodzić się z-przegraną. Deklarowała, że po zakończeniu turnieju, musi zagrać z ,,Pistoletem" jeszcze raz: lłj;gram
z nim - dla własnej satysfakcji. P1zecież tyle
razy z nim wygrałam
Kierownik GOK Waldemar Szabelski
żartował z tych, co przegrali, że widocznie
oślepił ich blask nowych bil. Żaden z dotychczasowych mistrzów nie wywalczył
tego tytułu ponownie. W czwartkowym
turnieju najlepszy okazał się Michał Siatkowski ~nazywany przez kolegów „Iwan",
Il miejsca zajął Pm:mysław Koral, ill - Paweł Kuciński - czyli „Pistolet", który wyeliminował z dalszej gry jedyną amazonkę. IV
miejsce zajął najmłodszy zawodnik - 13(mwk)
letni Mariusz Jędrzejczak.
działa

Coraz

więcej dziewcząt

gra w bilard

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

!

Mateńaty

izolacyjne

Okna drewniane

Okna PCV

DrzWi

wewnętrzne

Drzwi

Wodociągi

zewnętrzne

I kanalizacja
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Z NAJLEPSZYMI ŻY.CZENIAMI
numerze NŁ drukujemy kupon, na którym
jakie z różnych okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu „od serca" - chcą komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiające
go num~e 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.
Przypominamy: w

Stowarzyszenie Regionalne
Wsi Urzecze „łowiczanie"

Księżacka gwara

każdym

chętni mogą wpisać treść życzeń,

INNE
Najlepsze

życzenie

z okazji SO-lecia
Janinie i Józefosyn Janek z żoną

pożycia małżeńskiego

wi Jaroszom składa
Grażyną i dziećmi.

Czcigodnym Jubilatom Helenie i Wacławowi Kosmatka w 50 rocznicę malżeństwa dużo zdrowia, uśmiechu: miłości i wierności malżeńskiej na dalsze
lata współżycia życzą sąsiedzi Wieslawa i Paweł.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
DO PUBI IKACJI W NUMERZE 37/01 (13.09)0 I UB 38/0l (20.09)0
TRESć: ............................................................................. .

w„Wyborczei"

O

d ponad dwóch tygodni w stolecznym dodatku do Gazety Wyborczej, w rubryce dotyczącej turystyki, można przeczytać napisane
w księżackiej gwarze ludowej, teksty
piosenek i scenek, z których czytelnik .
mógł się dowiedzieć, gdzie co kupić,
zwiedzić lub zjeść na terenie Łowicza
jak i księstwa . Autorką tych tekstów
jest Teresa Wojda - prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowicza
nie". Na zlecenie gazety tlumaczyła ona
napisane wcześniej teksty scenek, jak po- Jeden z wieńców - i dożynkowy bochen.
wiedziała nam, często musiała wprowadzać
swoje zmiany, by teksty były bardziej wiarygodne. Oprócz tego w Gazecie Stołecznej
ukazał się duży artykuł o tematyce turystycznej o Łowiczu i jego okolicach.

Doiynki.na Korabce

Dziękczynienie, modlitwa i występy

Gmina Bielawy
lini ę i nozvvisko ....................... .............................. ...... ....... . .

Adres ·•································-···········•··················•··············

Kocierzew

Umorzono

zaległości

R

adni gminy Kocierzew Poludniowy
podczas sesji, która odbyła się 31
sierpnia, zdecydowali o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2000 dla działających na terenie gminy Gminnej Spół
dzielni oraz Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Uczczq

najbliższą niedzielę, 9 września,
w Walewicach odbędą się uroczystości poświęcóne wydarzenio!ll tragicznego września 1939 roku. Przy pomniku
17 Pułku Ułanów Wielkopolskich zostanie odprawiona msza polowa o godz.
11.30. Uroczystościom towarzyszyć będą
tradycyjnie zawody jeździeckie w skokach
przez przeszkody. Natomiast w środę, 12
września, w kościele pod wezwaniem Naj-

spotkania
- niespodzianki

Umorzone zaległości podatkowe opiena kwotę ponad 20.000 zł, w tym
w przypadku GS jest to kwota nieco ponad 7 tys. zł, natomiast w .przypadku
SKR 14 tys. zł
(aj)

wają

świętszej Maryi Panny w Bielawach,
odprawiona zostanie o godz. 12.30 msza
święta w intencji i z udziałem Stowarzyszenia Byłych Członków 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Każdego roku formacja
ta odwiedza gminę Bielawy, wcześniej na
swojej drodze odwiedzając wieś Boczki Qomaradzkie, położoną w gminie Głowno,
miejsce bohaterskiej śmierci ich dowódcy
(ljs)
Tadeusza Mikke.

organizowane już p'o raz drugi dożyn parafii Gorzkowice. Wieniec przedstawiał
ki parafialne w kościele Matki Bożej scenkę żniw sprzed laty - parę żniwia
Nieustającej Pomocy w Łowiczu przy- rzy koszących pole pszenicy. Ten wieciągnęły w ostatnią niedzielę rżeszę wier- niec podobał się zwłaszcza dzieciom, któnych na Korabkę. Dożynkowe wieńce za- re zaciekawione postaciami nie mogły odechwycały swoją różnorodnością i pracą, rwać od nich wzroku.
Po zakończeniu mszy, orkiestra dała
jaka została włożona w ich wykonanie.
Wśród nich widoczny był m. in. wyko- krótki występ na dziedzińcu kościoła, aby
nany ze zboża wieniec w kształcie chaty, później na sali teatralnej grać w czasie
w środku którego był chleb. Dwa wieńce występu tancerzy i śpiewaków. Występ
były w kształcie łódek wypełnionych wi- gości w strojach krakowskich przeplatanogronami oraz owocami i warzywami. ny był występem „Blichowiaków" i trwał
W sumie parafianie, a także wierni z po- dwie godziny. Publiczności dość licznie obecbliskiego Chąśna, przygotowali 20 wień nej do końca podobały się zwłaszcza Troców i koszyczków. Niektóre z nich nio- jan i Suita rzeszowska, ale także inne wesołe
sły nawet kilkuletnie dzieci. Oprawą mu- i skoczne piosenki ludowe. Niektórzy
zyczną mszy św. zajął się Zespół Pieśni w czasie występu zespołów śpiewali wraz
i Tańca „Gorzkowianie" i orkiestra z pa- z młodymi artystami. W podziękowaniach
rafii Gorzkowice, znajdującej się w okoli- za organizację dożynek ks. proboszcz Wiecach Krakowa, a także „Blichowiacy". Ka- sław Frelek wspomniał, że parafia jest
zanie wygłosił biskup ordynariusz Aloj- w większości miejska, ale zaangażowanie
zy Orszulik. Nabożeństwo rozpoczęło parafian w przygotowania było ogromne.
się o godz IO.OO uroczystym przejściem Do takich prac jak wystrój kościoła, przyz wieńcami do kościoła. Członkowie ze- gotowanie wieńców, aż po zapewnienie opiespolu nieśli bardzo oryginalny wieniec, ki, noclegu i wyżywienia 42-osobowej gruprzygotowany przez mieszkańców Woj- pie z Gorzkowic, nie zabrakło chętnych.
(mwk)
sławic· jest to miejscowość należąca do

Z

zieci i młodzież z bielawskich szkół,
w najbliższych miesiącach będą miały okazję spotkać się z osobami
wykonującymi różne interesujące zawody. Zgodnie z planami gminnego referatu
kultury, który jest organizatorem spotkań,
uczniów odwiedzą m. in: aktor, rzeźbiarz,
etnograf i kolekcjoner. Nazwiska tych
osób są na razie niespodzianką. Spotkania będą miały charakter warsztatowy,
oprócz dyskusji uczniowie wezmą udział
w różnych pokazach przygotowanych
(ljs)
przez gości.

D

podatkowe

rocznicę września

W

Interesujące

Wyrównanie dla wójta

P

odczas sesji (30 sierpnia) radni gminy Nieborów jednogłośnie ustalili
wynagrodzenie dla wójta, z wyrównaniem od I stycznia 2001 roku. Po zmianach wójt gminy Nieborów zarobi 5.515
zł brutto, w tym: 3.590 zł - wynagrodzenie zasadnicze, 1.207 zł - dodatek funk(aj)
cyjny, 718 zł - dodatek stażowy.

ŚRODKI CZVSTOŚCI, MYDŁO W PŁYNIE• INSTRUKCJE BHP• OBUWIE, RĘKAWICE, UBRANIA• NADRUKI NA ODZIEŻV

ul. Blich 21, 99-400 ;Eowicz, tel. (0-46) 837 66 86, fax 837 88 78, www.kolo.lowicz.com. I

n
GAZ

SPRZEDAŻ I DOSTAWA

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.

WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

~~§!Q~~~~NIA
Łowiczu
~
i Budownictwa w

OFERUJE PAŃSTWU
• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

99-400 Łowicz, ul. Kallska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mall: SIB@wlnkhaus.com.pl;
Internet: http://www.wlnkhaus.com.pl/slb -o

,,,

Zapraszamy w godz. 7.00-17.00

""~

Edyta i Piotr Schlucker

400 mwŁowiczu do ·rozbiórki
2

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38,
fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl:
internet: http://www.winkhaus.com.pVsib

(2 duże piece, komin 1O-metrowy, obudowa zsupremy)
R-976

Tel. 0601-926-577

•szybak=1,1

~
U\:J

• okucia.Winkhaus
• wzmocnienia ocynkowane
w ramie, skrzydle, słupku
• transport okien do klienta

~

L -z>~~H>L

~c;/kij

LAW EX
Sp. :: "·"·

1if (046) 837-22-)2

•nadproża
• galanterię betonową

OMEGA - GAZ
ODDAM BUDYNEK DREWNIANY

O.k„,a

Lowicz ul. Stanisławskiego 3

•kostkę brukową

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

Ol<NA PCV I ALUMINIUM

taJ

1·

1

OKNOR/UR034*

NIE MUSISZ CHODZIĆ,

PRODUCENT OKIEN IDRZWI
llfą•a~ ZALVMINIVM IPCV
transport · serwis ~ b..-f'(

Okna o nietypowych wymiarach bez dopłat!

18

~

595 ,oo zł: "

~ ~PRZEDAZ MONTAZ RATY MY :=~~=~~BIB

====' montaz

z1

R-6

Kom.o 503-130·556

~

1465

Maurzyce
48
_

~-

t&1. <0-46) 839-11-34, 0-601-261-211

tel. kom. 0602-111-878
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Piłka nożna
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,

Piłka nożna

- 2 kolejka wojewódzkiej ligi juniorów starszych

Kl~SKA

Piłka nożna

nie miał kłopotów z umieszczeniem piłki w
siatce. Niestety później już było tylko gorzej. Do wyrównania dosŻło w 20. minucie.
Przy pasywnej postawie obrońców napastnik gospodarzy nie miał problemów z pokonaniem naszego bramkarza. Dwie minuty potem już przegrywaliśmy. Fatalny błąd
Mariusza Jędrzejewskiego, który praktycznie sam sobie wrzucił piłkę do bramki,
po lekkim uderzeniu rywala. Tuż przed przerwą łódzki atakujący ponownie niczym
tyczki ograł łowicką defensywę. Nasi obroń
cy stali jak wryci patrząc na akcję przeciwnika. Do przerwy l :3. Druga odsłona rozpoczęła się od indywidualnego popisu Emila Godosa. Ernil wszedł na plac i zainicjował akcję, w której został sfaulowany w polu
karnym. Niestety, sam poszkodowany nie

,jedenastki". Godos
strzelców również
w 58. minucie. Będac sam na sam z bramkarzem gospodarzy przegrał z nim pojedynek. Bramkę kuriozum straciliśmy w 63.
minucie. Piłkarz Startu praktycznie siedząc
kopnął piłkę w stronę naszej bramki. Ale
ona w sobotę była praktycznie pusta .. Dwie
minuty później kolejny rzut kamy dla „Ptaków". Tym razem celnie strzelił Michał
Plichta. Ten sam piłkarzmógłuzyskać gola
kontaktowego w 68. minucie. Otrzymał
dobre, krosowe podanie z głębi pola Gdyby dobrze przyjął wychodziłby sam na sam,
a tak żal straconej szansy. Rywale pogrążyli
nas jeszcze dwukrotnie. W 75. i 80. minucie
strzelili bramki, jak się wyraził trener NezBoB.
Ćlropa, ,,zniczego".
mógł wpisać się na listę

- wojewódzka liga juniorów młodszych

cją popisał się bramkarz, parując piłke na
róg. W 20 min. próbował Tomasz Kacprowski. Kopnął precyzyjnie z 14. metrów, ale ponownie wybornie zachował się
numer I Startu. Wynik otworzył w 26. minucie Kacprowski. Po składnej akcji całej
drużyny uderzył celnie w prawy róg bramki miejscowych. Po uzyskaniu gola przewaga Pelikanastawałąsięcorazwiększa. Efektem tego były dwie bramki Norberta Zwierza. Obie wpadły po ładnych akcjach i błę
dach miejscowych obrońców, w 32 i 40.
minucie. Start tylko raz w pierwszych
45-ciu minutach zagroził naszej bramce. Po
rzucie rożnym w 29. minucie łódzki napastnik uderzał piłkę głową, ale skończyło się na
strachu. W drugiej odsłonie meczu „Ptaszki" kontrolowały grę. Ponownie tylko raz
było gorąco pod naszą bramką. Michalski
wypuścił piłkę z rąk po lekkim strzale prze.ciwnika, ale bezbłędn~asekuracja kolegów
z obrony zapobiegła utracie gola. W odpo"wiedzi swoją drugą bramkę mógł zdobyć
Kacprowski,jednak po dynarnicznynm raj-

27

- 2. kolejka wojewódzkiej ligi „Kuchara"

ostatnie 1O minut

potrafił wykorzystać

Poiechali iak po swoie
• START Łódź - PELIKAN Łowicz
0:3 (0:3); O: l - Tomasz Kacprowski (26), 0:2 Norbert Zwierz (32), 0:3 - Norbert Z wierz (40).
Łódź, 1 września. Artur Balik, trener
juniorów młodszych podkreśla, że dysponuje równą ekipą. Jeśli nie daj Boże, wypadnie mu któryś z graczy, gra jego drużyny
lx(dzje słabsza. Na szczęście, odpukać, kontuzje omijają,,Balików" i zespół wygrywa.
Trochę niespodziewanie, bo nikt nie liczył
na 6 punktów w pierwszych dwóch spotkaniach. Ale okazuje się, że dobre przygotowanie do sezonu teraz procentują,
Mecz rozpoczął sie od wzajemnego badania obu ekip. Przez IO min. nic ciekawego
nie działo się pod bramkami. Gospodarze
próbowali wrzucać górne piłki na pole karne
Pelikana, ale zazwyczaj padały one łupem
obrońców lub Przemysława Michalskiego. Później łowicznie przejęli inicjatywę. W I6 min. Norbert Zwierz wyszedł
z lewej strony karnego sam na sam z golkiperem miejscowych, ale próbował strzelać
po tzw. krótkim słupku i świetną interwen-

SPORT

•

SPORT

Zadecydowało

Pm SW. TERESY

• START Łódź - PELIKAN Łowicz
6:2 (3: l); O: I - Tomasz Zwierz (15), 2:4 Michał Plichta (65 - rzut karny).
Łódź, 1 września. Na pryiwdę nie ma
czego· zadrościć trenerowi Stanisławowi
Nezdropie. Nie dość, że dysponuje kadrą
I 4 zawodników, to ci co grają spisują się
diiżo poniżej oczekiwań. Słabo wypadli w
inauguracji z Wieluniem, a już tragicznie w
Łodzi w meczu ze swoimi rówieśnikami ze
Startu. A tak na prawdę nic nie zapowiadało
klęski. Przez pierwszy kwadrans toczyła
się wyrównana walka o środek pola. Pelikan
osiągnął nawet nieznaczną przewagę, czego
rezultatem była bramka dla gości. Na indywidualną akcję zdecydował się Paweł Siatkowski. Podciągnął do końcowej linii i wyłożył piłkę Tomaszowi Zwierzowi. Ten

•

cizie i strzale z linii pola karnego minimalnie
chybił. W 79. minucie powinien rywali dobić Grzegorz Cipiński, ale nie wykorzystał błędu bramkarza Startu, który w nietrudnej sytuacji wypuścił piłkę z rąk. BoB
Piłka nożna-

• PELIKAN Łowicz - START Łódź
3:2 (1:0)
I :O- Kacper Woliński (15), 2:2-Kacper
Woliński (50), 3:2 - Kacper Woliński
Łowicz 1 września. Swój sezon zaczęli
już podopieczni Henryka Plichty i to dość
szczęśliwie, bo od zwycięstwa 3 :2 nad ekipą łódzkiego Startu. Była to 2 kolejka ligi,
lecz łowiczanie, podobnie jak ich starsi koledzy, mają jeden mecz zaległy właśnie
z I. kolejki. O 3 punkty w tym spotkaniu
wcale nie było łatwo. Goś<;:ie z Łodzi przez
pierwsze dziesięć minut mieli inicjatywę i
młodym „ptakom" gra się nie układała. Dopiero po tym okresie łowiczanie wskoczyli
naswojeobroty ijak powiedział trener Plichta
zaczęli grać swoje. Dało to rezultat w postaci bramki zdobytej przez Kacpra Woliń
skiego w I 5. minucie. Do przerwy nic się
nie zmieniło. Po przerwie sytuacja była podobna jak w pierwszej połowie. Gospodarze oddali inicjatywę gościom, lecz tym razem skończyło to się bardzo źle Ola naszego
zespołu. Bramki dla Startu w 35. i 40. minucie; po prostych błędach naszych zawodników nieco podłamały zespół i wyglądało na
to, że tego meczu nasi nie wygrają. Młodzi
piłkarze jednak szybko się „pozbierali" i ru-

Woliński strzelił

trzy gole

szyli do ataku, aby odrobić straty. Po dobrym okresie gry sztuka ta udała się,
a o swoim dniu może mówić Kacper, który
dwukrotnie wpisał sięjeszcze na listę strzelców. W 50. min. wykorzystał on zamieszanie w polu karnym i strzałem po ziemi w
prawy róg z 5 metrów pokonał bramkarza
gości. Drugi padł w podobny sposób na
5 minut przed końcem meczu, lecz tym razem Kacper otrzymał dokładne podania
z lewego skrzydła i nie zmarnował sytuacji.
{zł)
.

2. kolejka wojewódzkiej ligi „Michałowicza"

łowiczanie zaczęli
•PELIKANLowicz- WŁÓKNIARZ
TRZY KORONY Pabiani<:e 0:3 (0:1)·
Łowicz, 1 września. Niezbyt udanie
rozpoczął się sezon dla podopiecznych
Mirosława Fiutkowskiego. Była to
druga kolejka ligi, lecz łowiczanie spotkanie z pierwszej mają przełożone na póż
niejszy tennin. Piłkarze łowickiego pelikana z rocznika I987 przegrali swój pierwszy mecz w lidze wojewódzkiej „Michałowicza" z ekipą z Pabianic 3:0. Pabiani-

Kacper

od poraiki

czanie to silny zespół, który dwukrotnie liśmy większość pojedynków w powiemistrzem województwa łódzkiego, trzu i trudno było wypracować dogodną
a w tamtym roku zajęli TI miejsce zaŁKS sytuacje strzelecką. W pierwszej poło
em. Goście objęli prowadzenie już w l. wie dwa razy bliski szczęścia był Jakub
minucie. Po egzekwowanym rzucie roż Papuga, ale raz w pojedynku Ix I z
nym i błędzie naszego bramkarza, a na- obrońcą za daleko wypuścił sobie piłkę, a
stępnie zamieszaniu w polu karnym pił. raz był faulowany, !~cz sędzia tego nie
ka wpadła do siatki i spotkanie ułożyło zauważył. w drugiej części przewagę
się nie po myśli „biało-zielonych". Ry- również mieli goście, co udokumentowali
wal miałdużąprzewagę fizyczną nad na- dwoina bramkami w 55. i 65. minucie.
{zł}
szymi zawodnikami i dlatego przegrywabył

b_ 55 LAT ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO WŁODZI
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
~~~
•
-~

OGŁASZA NABORNA ROK SZKOLNY 2001/2002
DO SZKOŁO UPRAWNIENIACH PUBLICZNYCH

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
Technik informatyk

maturą) .

Zajęcia odbywać się będą w dwóch nowych dobrze wyposażonych pracowniach Informatycznych
./ baza szkól: 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,
str.), wypełniona ankieta.
kserokopia dowodu osobistego (2-3 i
./ absolwenci mają możliwość podjęcia cf,obrze płatnej pracy
./ do wszystkich w/w szkół przyjęcia bez egzaminów wstępnych Ili

6-r

udzielają

Ewa i Włodzimierz Wieczorek

99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 (budynek ZSZ nr 1), tel. O601-206-957 lub O 605-724-768
http://www.smelcom .lowicz.pl/dydakta

e-mail: dydakta@smelcom.lowicz.pl

na podbudowie ZSZ - zawód sprzedawca

• Zaocznego Technikum Mechanicznego
specjalizacja:obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
•Zaocznego Technikum Odzieżowego

R-S92

--~~"'
•

,.,c.,~ ~ ~.J
~ ~ol""'

na podbudowie ZSZ - zawody branży mechanicznej

•

Technik organizacji reklamy
Technik b.h.p. (roczne 2 semestry)

dodatkowych informacji

• Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej (dziennej, wieczorowej)• Zaocznego Technikum Handlowego

•

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI!!!

Zgłoszenia przyjmują oraz

99-400 Łowicz, ul. Zgoda 13, tel./fax (0-46) 837-51-11

~
na podbudowie ZSZ - kierunki odzieżowe
Zaocznego Technikum Spożywczego
na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej
Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
4-letniego (na podbudowie szkoły podstawowej)
3-letniego (na podbudowie szkoły zasadniczej)

• Policealnego Studium Zawodowego
w zawodach : ./ technik ekonomista
o specjalności - finanse i rachunkowość, bankowość
przedsiębiorczości, organizacja i zarządzanie własną firmą
./technik technologii żywności
o specjalności - żywienie zbiorowe
.
./ technik technologii odzieży
AlUIYSZKÓŁ:
./ nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa
./ nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
WYMAGANE. DOKUMENTY:
./ wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
./ świadectwo ukończenia
./ niskie czesne płatne w ratach miesięcznych
odpowiedniej szkoły
./ 3 fotografie
./ możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy dla absolwentów
./ przyjęcia bez egzaminów wstępnych
./ ankieta personalna

Zgłoszenia i zapisy przyjmuje sekretariat s~oły
Łowicz, ul. Zgoda 13, tel. (046) 837-51-11

R-712
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Piłka nożna

- wojewódzkie ligi juniorów starszych
i młodszych, Michałowicza i Kuchara

,

DOBRY START JUNIOROW MtODSZYCH
• WOJEWÓDZKA LIGA JUN/ORÓW STARSZYCH:

2. kolejka: UKS SMS Łódź - WKS
7:0, Włókniarz Trzy Korony
Pabianice - Olimpia Zduńska Wola 2:0,
ChKS Łódź- Unia-Concordia Piotrków
Trybunalski 6: I, Orzeł Łódź - Widok
Skierniewice 4: I, ŁKS Łódź- GKS Bełchatów 6: I, Widzew Łódź - PTC Pabianice 2: I, Start Łódź - Pelikan Łowicz 6:2.
2 6 10:4
I. ChKS Łódź(!)
2. Widzew Łódź (4)
2 6 3:1
3. ŁKS Łódź (6)
2 4 8:3
4. UKS SMS Łódź (13)
2 3 7:1
2 3 7:4
5. Start Łódź(! I)
6. Orzeł Łódź ( 11)
2 3 5:3
2 3 2:1
7. Włókniarz Pabianice (13)
8. Olimpia Zd. Wola (2)
2 3 2:3
2 3 3:7
9. GKS Bełchatów (2)
IO. Unia-Concordia (4)
2 3 2:6
11. PTC Pabianice (6)
2 I 3:4
12. Pelikan Łowicz (6)
2 1 4:8
2 I 2:9
13. WKS Wieluń (6)
2 O 4:8
14. Widok Skierniewice (10)
• WOJEWÓDZKA LIGA JUN/ORÓW MŁODSZYCH:
Zaleg:ł)'. mecz I. kolejki: MULKS

Podopieczni trenera Henryka Plichty rozpoczęli sezon w wojewódzkiej
lidze Kuchara od zwycięstwa z łódzkim Startem.

2 O 2: 12
12. Unia Skierniewice (10)
2 O 0:5
13. MULKSŁask(ll)
•WOJEWÓDZKA UGA „ KUCHARA":
2 O 2: 13
- ŁKS Łódź 0:2, 2. kolejka: UKS 14. Widok Skierniewice (10)
· 2. kolejka: Widzew Łódź - Mazovia
• WOJEWÓDZKA LIGA „MICHASMS Łódź - Mazovia Rawa MazowiecRawa Mazowiecka 4:0, GKS Bełchatów
ka 3: I, Ceramika Opoczno - RKS Ra- ŁOWICZA ":
2. kolejka: Widzew Łódź- Unia Skier- -ŁKS Łódź 0:0, Włókniarz Zgierz - ChKS
damsko 3: I, ChKS Łódź - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:0, Łodzianka niewice 7: I, GKS Bełchatów-ŁKS Łódź Łódź 0:3, Górnik Łęczyca - Ceramika
Łódź - Widok Skierniewice 5: I, ŁKS 4:3, Salos Sieradz- ChKS Łódź I :2, MKS Opoczno 5:0, WKS Wieluń-Piotrcovia
Łódź - OKS Bełchatów 3: I, Widzew Kutno - Ceramika Opoczno 9:0, WKS Ptak Piotrków Trybunalski 0:5, Pelikan
Łódź - MULKS Łask 3 :O, Start Łódź - Wieluń - Piotrcovia-Ptak Piotrków Try- Łowicz - Start Łódź 3:2.
2 6 6:0
bunalski 4:2, Pelikan Łowicz - Włók I. Piotrcovia-Ptak (4)
Pelikan Łowicz 0:3.
2 4 7:0
2. ŁKS Łódź (I)
niarz Trzy Korony Pabianice 0:3.
I. ChKS Łódź (I)
2 6 11:1
2 4 5:1
3. Widzew Łódź (5)
2 6 8:1
I. Włókniarz Pabianice (I)
2. UKS SMS Łódź (2)
2 6 6:2
2 3 5:1
4. Górnik Łęczyca (8)
2 4 9:3
3. ŁKS Łódź (11)
2 6 5:1
2. Widzew Łódź (4)
2 3 6:3
5. Start Łódź (2)
2 4 7:5
Pelikan Łowicz (4)
2 6 5:1
3. WKS Wieluń (6)
I 3 3:0
6. ChKS Łódź(! I)
2 4 6:5
4. GKS Bełchatów (4)
5. Ceramika Opoczno (4)
2 6 5:2
1 3 3:2
7. Pelikan Łowicz (l l)
I 3 2: I
5. ChKS Łódź (11)
6. Łodzianka Łódź (li)
I 3 5:1
2 3 2:6
8. Ceramika Opoczno (3)
2 3 7:7
6. Piotrcovia-Ptak (3)
7. Widzew Łódź (8)
2 3 4:3
2 2 1:1
9. GKS Bełchatów (5)
2 3 12:5
7. MKS Kutno (8)
8. RKS Radomsko (2)
2 3 4:4
2 o 1:5
2 3 5: 11 IO. Włókniarz Zgierz (7)
8. Ceramika Opoczno (2)
9. GKS Bełchatów (11)
I o I :3
2 o 0:8
11. Mazovia Rawa Maz. (9)
2 I 6:7
2 o 2:5
9. ŁKS Łódź (6)
IO. Mazovia Rawa Maz. (6)
2 o 0:12
12. WKS Wieluń (IO)
1 O 0:3
2 o 1:5
IO. Pelikan Łowicz (Jl)
11. Lechia Tomaszów (6)
Paweł A. Doliński
2 O 3;7
2 o 1:6 11. Salos Sieradz (9)
12. Start Łódź (8)
Łask

Piłka nożna

- 2. kolejka klasy A, I grupa

Startowi wygodnie
w fotelu •••
•START Złaków Borowy - VICTORIA Zabostów Duży 5:1 (4:0); br.:
Rafał Grzegory 2, Mirosław Witkowski, Michał Bluszcz i Paweł Więcek Grzeg9rz Kowalewski.
Start: Wieteska - Malinowski (80 Nalewajczyk), Wojciech Grzegory, Gło
wacki, Surma - Krzysztof Pełka, Witkowski, Majer (46 Andrzej Workowski) - Więcek, Rafał Grzegory, Bluszcz
(65 Jacek Pełka).
W fotelu lidera klasy A nadal StartZła
ków Borowy, który tym razem wysoko
pokonał Victorię Zabostów Duźy:
• ABEX Strzelcew - KOPERNIK
Kiernozia 3:1 (3:0); br.: Ryszard Krawiński 2 i Filip Skoneczny.
Drugie zwycięstwo w nowym sezonie odnieśli gracze Abexu, a już po
pierwszej połowie było 3:0.
• OLIMPIA Niedźwiada - NAPRZÓD Jamno 0:3 (0:1); br.: Grzegorz
Borcuch 2 (50 i 87) i Jan Pa wiata ( 17).
Po raz drugi wygrali takźe piłkarze
Naprzodu. Ekipa prezesa Grzegorza
Kapusty sąjednymi z głównych kandydatów do awansu.
• OLIMPIA Chąśno - OM-VICTORIA Bielawy 1:3 (1:2); br.: Marcin

- ligi okręgowe juniorów, Michałowicza,
Kuchara, Górskiego i orlików

Piłka nożna

Huragan wygrał 5:0
z Pogonią
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW

Wieluń

-

6.09.2001 r.

We1wiński, Radosław Leśniak

i Daniel

Pietrzak.
Zespół prezesa Marka Charuckiego ograł słabĄ w tym sezonie Olimpię
w Chąśnie.
•ISKRA Bolimów - ASTRA Zduny 4:2 (1:1); br.: Piotr Rolik 4 - Arhtr
Białas i Mariusz Kubiak.
Bohaterem meczu w zespole Iskry
był Piotr Rolik, który zdobył wszystkie cztery gole dla gospodarzy.
2 6 11 :2
I. Start Złaków Borowy (I)
2 6 7:2
2. Abex Strzelcew (3)
2 6 5:0
3.NaprzódJamno(4)
2 3 4:3
4. Olimpia Niedźwiada (2)
2 6 6:2
5. Iskra Bolimów (4)
2 O 1:5
6. Kopernik Kiernozia (6)
2 3 3:3
7. OM-Victoria Bielawy (6)
2 O 2:7
8. Olimpia Chąśno (8)
2 O I:9
9. Victoria Zabostów (9)
2 O 3: 1O
IO. Astra Zduny (IO)
W 3. kolejce w niedzielę 9 września
200 I roku zagrają: godz. 11.00: Kopernik
Kiernozia - Olimpia Chąśno, Astra Zduny - Abex Strzelcew, godz. 15.00: Victoria Zabostów Duży - Iskra Bolimów,
Naprzód Jamno - Start Złaków Borowy
i OM-Victoria Bielawy - Olimpia Niedźwiada.

KAlEjdoskop
piłkARski
•IVUGA:

5. kolejka: WKS Wieluń - WŁÓK
NIARZ TRZY KORONY Pabianice 4: I
(1 :O); br.: Misiek 3 (12, 54 i 69) i Lichosik
(88 kamy) -·Filipiak (73), SOKÓŁ Aleksandrów- WARTA Dzialos-zyo 1:1 (1:0);
br.: lwanicki (41)- Stachera (54), GOSSO
STAL Głowno- POGOŃ Zduńska Wola
2:0 (0:0); br.: Pakulski (48) i Kukuła (50),
VICTORIASzadek-CERAMIKAParadyż 1:1 (1:1); br.: Jasiński (I)- Lusek (45),
WIDOK Skierniewice-START Łódź 1:4
(0:0); br.: Ławiński (86)-Górecki (68 kamy
i 75), Bamaciak (82) i Kaczmarek (85),
WOYICERAMIKAII Opoczno-START
Brzeziny 1:0 (0:0); br.: Majewski (82),
WARTASieradz-WIDZEWIIŁódź2:4

(2:1); br.: Kobierski 2 (2 i 43)-Kubiak(S),
Swiętosławski 2 (47 i 82) i Zawadzki (88
kamy), GÓRNIK Łęczyca - BZURA
Ozorków 1:0 (1:0); br.: Dariusz Banasik
(IS kamy), WŁÓKNIARZ Konstantynów
Łódzki - GKS II Bełchatów 1: 1 (0:0); br.:
Smakowski (52)-Sokół(65).
5 13 IO: I
1.-Stal Głowno (I)
5 11 7:3
2. GKS II Bełchatów (2)
5 IO 16:6
3. Ceramika Paradyż (3)
4. Włókniarz Konstantynów (4) 5 IO 9:7
5 9 15: 15
5. WDY/Ceramika 11 (7)
5 9 6:6
6. Górnik Łęczyca (8)
5 7 14: 11
7. Warta Działoszyn (6)
4 7 7:4
8 . WidzewlIŁódź(13)
5 7 4:8
9. Victoria Szadek (9)
Paweł A. Doli1lski

• LUKS Słupia - JUTRZENKA
Mokra Prawa 5:3
• UNIA Skierniewice - BIAŁKA
Biała Rawska 2:1
• MAZOVIA II Rawa Mazowiecka
- MAZOVIA I Rawa Mazowiecka .1 :9
• UKS PAŁAC Nieborów - SURFPOL Wołucza 0:6
Pauza: ISKRA Bolimów.
3 9: I
I. Mazovia 1Rawa Maz.
3 6:0
2. Surfpol Wołucza
3 5:3
3. LUKS Słupia
3 2: I
4. Unia Skierniewice
O 1:2
5. Białka Biała Raw.
O 3:5
6. Jutrzenka Mokra Pr.
l O 0:6
7. Pałac Nieborów
1 O I:9
8. Mazovia Il Rawa Maz.
O O 0:0
9. Iskra Bolimów
l!GA OKRĘGOWA „MICHAŁOWICZA ":
• POGOŃ Bełchów - HURAGAN
-Bobrowniki O:S (0:3); br.: Przemysław
Bury 3 i Piotr Szkup 2.
Huragan: Zagawa -Antosik, Tomaszki ew icz, Michał Osóbka, Mateusz
Osóbka (41 Kromski)- Dzięgielewski,
Selen ta, Paweł Moskwa, Dawid Kubeł
(65 Adrian Kubeł) - Szkup, Bury.
Ekipa trenera Bernarda Wudkiewicza w derbach gminy Nieborów nie
dała szans Pogoni (trener Daniel Tryngiel) wygrywając aż 5:0. • MAZOVIA Rawa Mazowiecka WIDOK Skierniewice 0:2
• MACOVIA Maków - BIAŁKA
Biała Rawska 1 :6
3 6: I
I. Białka Biała Rawska
3 5:0
2. Huragan Bobrowniki
3 2:0
3. Widok Skierniewice
I O 0:2
4. Mazovia Rawa Maz.
I O 1:6
5. Macovia Maków
1 O 0:5
6. Pogoń Bełchów
LIGA OKRĘGOWA „ KUCHARA":
• JUVENIA Wysokienice - LZS
Regnów 6:2

5 7 8:7
JO. Pogoń Zduńska Wola (5)
5 6 6:4
11. WKS Wieluń (15)
5 6 10:9
12. Sokół Aleksandrów (IO)
5 6 11:13
13. Start Łódź (16)
4 4 6:4
14. Bzura Ozorków ( 11)
5 4 9:1 l
15. Włókniarz Pabianice (12)
5 4 9:12
16. WartaSieradz(l4)
5 I 2:IO
17.Start Brzeziny (17)
5 I 2:17
18. Widok Skierniewice (18)
W 6. kolejce w weekend 8-9 września
2001 roku zagrają: sobota-godz 16.00: Warta
Sieradz- Górnik, godz. 16.30: Warta Działo
szyn - Victoria, Pogoń - Ceramika Il, niedziela - godz. I I.OO: GKS II - Stał, Bzura Włókniarz Konstantynów, Widzew Il Włókniarz Pabianice, Start Łódź- Sokół, godz.
16.00: Ceramika Paradyż - WKS Wieluń i
godz. 17.00: Start Brzeziny - Widok.
• KI.ASA A - grupa II:
Drugie zwycięstwo w 2. kolejce piłkar
skiej klasy A odniosła ekipa Pogoni Beł
chów (trener Daniel Tryngiel), która pokonała I :6 (O: I), a bramki zdobyli: Cezary
Kindel 3i Krzysztof Nowak 3. "
2. kolejka: Masters Nowy Kawęczyn Pogoń Bełchów 1:6, Błękitni Dzierzgów
- Juvenia Wysokienice 1:5, Surtpol Wołucza - Muskador Wola Pękoszewska I :2,
Orlęta Cielądz- Styl Michowice 4:2, Pogoń
Godzianów- LZS Regnów4:0.
2 6 I0:3
1. Pogoń Bełchów (4)
2 6 7:2
2. Pogoń Godzianów (5)
2 6 5: I
3. Muskador Wola Pęk. (2)
2 3 7:5
4. Juvenia Wysokienice (7)
2 3 6:5
5. Styl Michowice (I)
2 3 4:5
6. Orlęta Cielądz (9)
2 3 3:4
7. LZS Regnów (2)
2 O 2:6
8. Surfpol Wołucza (8)
2 O 3:9
9. Masters Nowy Kaw. (6)
2 O 1:8
10. Błękitni Dzierzgów (9)

Pauza: UNIA Skierniewice i
DOK Skierniewice.
I 3
I. Juvenia Wysokinice
I O
2. LZS Regnów
OO
3. Widok Skierniewice
OO
Unia Skierniewice

WI6:2
2:6
0:0
0:0

LIGA OKRĘGOWA GÓRSKIEGO:

• LUKS Słupia - PELIKAN Łowicz 1 :3 (0:3); br.: Dominik Myczka
(5), Patryk Demidowicz (20) i Przemysław Jankowski (25, kamy).
Pelikan: Woźniak - Brzózka, Jankowski, Wolski, Śliwiński - Dawid Skonieczny, Demidowicz, Patos, Łukasz
Skonieczny (35 Więckowski) - Grochowski, Myczka.
Zespól trenera Zbigniewa Zająca
odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, ale łowiczanie skutecznie grał i jedynie w pierwszej połowie.
• UNIA II Skierniewice - UNIA I
Skierniewice 1 :3
• WIDOK Skierniewice· MAZOVIA Rawa Mazowiecka 14:0
I 3 14:0
I. Widok Skierniewice
3 3: 1
2. Pelikan Łowicz
3 3: l
Unia I Skierniewice
O 1:3
4. LUKS Słupia
O l:3
Unia II Skierniewice
I O O: 14
6. Mazovia Rawa Maz.
LIGA OKRĘGOWA ORLIKÓW
•PELIKAN II Łowicz - PELIKAN
Łowicz przełożono

na czwartek 6
na godz. 16.00.
• WIDOK Skierniewice - MAZOVIA Rawa Mazowiecka 1:3
• UNIA Skierniewice - JUVENIA
Wysokienice 0:1
3 3:1
I. Mazovia Rawa Maz.
3 1:0
2. Juvenia Wysokienice
o 0:1
3. Unia Skierniewice
I O 1;3
4. Widok Skierniewice
o o 0:0
5. Pelikan I Łowicz
Pelikan I Łowicz
o o 0:0
[

września

Paweł A.

Doliriski

•KL4SA B:

Grupa I:
Drugie zwycięstwo Meblomaxu Zielkowice, który pokonał na wyjeździe
Trans Święte 3:2 (2:2), a wszystkie bramki dla zwycięzców strzelił Karol Kowalczyk. W Mebłomaxie wystąpił po raz
pieiwszy po groźniej kontuzji były gracz
Olimpii Chąśno - Mariusz „Chiny"
Więcek.

2. kolejka: Witonia Osiek - Dar Pła
cencja I :O, Trans Święte - Meblomax
Zielkowice 2:3, Macovia Il Maków- Rawka Jasionna 3:5, GKS Il Łyszkowice - Pło
mień Piotrowice 5:O. Pauza: RTS Gągoł in.
2 6 7:3
l. Meblomax Zielkowice (1)
1 3 5:0
2. GKS II Łyszkowice (9)
2 3 5:4
3. Trans Święte (2)
2 3 3:2
4. Dar Placencja (2)
2 3 6:6
5. Rawka Jasionna (6)
2 3 5:6
6. Macovia II Maków (4)
2 3 2:4
7. Witonia Osiek (8)
l O 1:3
8. RTS Gągolin (6)
2 O 1:7
9. Płomień Piotrowice (5)
Grupa Il:
2. kolejka: GKS Głuchów - Wulkan
Wólka Lesiewska 7:5, Muskador li Woła
Pękoszcwska- Sierakowianka lJ Sierakowice 0:5, Iskra DobropaszBabsk - Mar.chatan
Nowy Dwór 1:3, Jutrzenka Drzewce - LZS
Grabicc4:4.
2 6 I I:2
I. Sierakowianka Il (1)
2 6 7:3
• 2. Manchatan Nowy Dwór (2)
2 4 6:4
3. Jutrzenka Drzewce (3)
2 3 7:7
4. GKS Głuchów (5)
I I 4:4
5. LZS Grabice (7)
I O I:3
6. Iskra Dobropasz Babsk (7)
2 O 2:9
7. Muskador II Wola Pęk. (4)
2 O 7:13
8. WulkanWólkaLes.(6)
Paweł A. Doliński

nowy
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Sędziowali: Włodzimierz Gradzińskijako
główny

oraz Marek Kwiatkowski
i Jacek Narojczyk (Olsztyn).
Widzów: 300.
Warszawa, 29 sierpnia. Nasi zawodnicy grają w kratkę. Po bardzo dobrych meczach przychodzą dni słabszej dyspozycji i
zupełnie niepotrzebne porażki. A wydawało się, że nasz środowy przeciwnik jest jak
najbardziej do przejścia. W końcu kilka dni
wcześniej poległ na boisku skierniewickiej
Unii aż 0:5. r pewnie ta bolesna porażka
zdecydowała o pełnej mobilizacji w obozie
przeciwnika, bo w meczu z Pelikanem zaprezentował się bardzo korzystnie. W naszej drużynie już nie możemy narzekać na
braki kadrowe. Potwierdzeni są wszyscy
trenujący w ekipie trenera Zbigniewa Niewiarowskiego, włącznie z Arturem
Nabiałkiem, którego certyfikat w końcu
dotarł z Niemiec do OZPN - u. Nasi zapewniali walkę o punkty więc zapowiadał się
niezfy mecz. Trzeczywiście, to biało - zieloni mogli objąć prowadzenie. Po błędzie Adama Warszawskiego, w znakomitej sy-

tuacji znalazł się Nabiałek. Niestety będąc próbował odpowiedzieć. Wprowadzony na
sam na sam z Sebastianem Malickim kiłkanaścieostatnichminutMariuszGawźle przyjął piłkę i jeden z obrońców zabrał roński, dynamicznie wszedł w pole karne,
mu futbolówkę. W 9. minucie składna akcja silnie kopnął, ale tylko w boczną siatkę. Nacałego zespołu gości. Wymiana podań mię tomiast fatalnie w 78. minucie zachował się
dzy Dariuszem Nowackim a Micha- Nabiałek. Dobrze oszukał obrońców gospołem Adamczykiem. Ten drugi wpada z darzy, wyszedł sam na sam z bramkarzem i
lewej strony w pole karne, silnie zagrywa, podobnie jak na początku meczu nie wykoale z piłką mijają się Nabiałek i Arek Gon- rzystał „setki". Tym razem piłka po jego
dzia. Jak widać po powyższych akcjach strzale o pół metra minęła słupek. Miejsconasi chłopcy prezentowali się na początku wi dobili naszą ekipę w 90. minucie. Junior,
spotkania dobrze. Przeważali, ich akcje ład Marek Lendzion, po rzucie rożnym znajnie byfy zawiązywane. Taki stan rzeczy miał bliższej odległości po raz czwarty zmusił
miejsce do 25. minuty. Oto bowiem w 26. „Sowę" do kapitulacji. Wysoka porażka Peminucie nasi stracili piłkę w środku pola. likana jak najbardziej zasłużona. Jedynie
Niepotrzebny faul około 30 metrów od bram- przez 25 minut pie1wszej połowy mieliśmy
ki Macieja Sowińskiego. Zawodnicy przewagę i ochotę do gry. Potem oddaliśmy
Okęcia wykomtją rzut wolny. Piłka trafia do inicjatywę gospodarzom i iia efekty nie trzeba
Warszawskiego, który potężną bombą po- było długo czekać. O drugiej odsłonie środo
konuje źle ustawionego golkipera Pelikana. wego meczu lepiej jak najszybciej zapomnieć.
Tak oto traci się głupie bramki i ochotę do Prawie żadnych pozytywów. Słabo grali
gry. Jeszcze przed przerwą przyjezdni pró- bramkarz i obrona. Niewidoczni byli nabowali odrobić straty. Po akcji Adamczyka pastnicy. Na dobryn1 poziomie wystąpił jeijego mocnym uderzeniu piłka trafiła w bocz- dynie Tomek Styszko i Nowacki. A to
ną siatkę. Po przerwie na boisku istniała już troch<( za mało. Mam jedynie nadzieję, że
tylko jćdna drużyna - Okęcie. Od początku już w niedzielę w meczu z Radomiakiem
miejscowi z pasją zaatakowali, a nasi grali będzie lepiej. Oby...
Bogusław Bo1iczak
beznadziejnie. W 57. minucie nieudana pułapka offsajdowa w wykonaniu łowiczan.
Maciej Tataj spokojnie minął Sowiilskicgo, który jeszcze próbował łapać go za nogi
i bez problemu skierował piłkę do siatki. Artur Nabiałek
Gdzie byli nasi obrońcy ? Dyskutowali z Nie wyszedł nam ten mecz. - ·
sędzią o „spalonym" ... Dwie minuty póź To się zdarza. Ja miałem
niej było już po .„Ptakach". Bardzo ładna dwie dobre okazje do strzetrójkowa akcja. Krzysztof Figaszewski lenia gola, ale zabrakło
zagrał do Tataja, a ten ,,kłepą" do wypoży precyzji. Myślę, że wynika
czonego z Legii Marcina Rosłonia. Mło to z tego, że już do.i:ć długo nie gra/em w
dy napastnik spokojnie przyjął futbolówkę meczach o jaką~ stawkę i byłem trochę
na jedenastym metrze, podrzucił ją sobie na usztywniony. Postaram się pokazać zjaknajgłowę i przelobował Sowińskiego. Pelikan lepsz.ej strony p1zed własną publicznością.

Po meczu o meczu:

Piłka nożna

- 5. i 6. kolejka Ili ligi

Kaidy moie wygrać · przegrać„.
5. kolejka Ili ligi:
• STASIAK BAK-POL Gomunice
- POLONIA II Warszawa 3:0 (1:0)
I :O - Słupecki (4, kamy), 2:0- Bartło
miej Owczarek (55), 3:0 - Marcos da Silva (72).
• HETMAN Białystok - POLONIA
Lidzbark Warmiński 2:4 (1 :4)
O: I - Boras (7), 0:2 - Hartliński ( 12),
0:3 - Boras ( 17), I :3 - Konończuk (23),
I :4 - Hartliński (25), 2:4 - Markow (55).
• MZKS Kozienice - WIGRY Suwałki 2: l (1 :O)
I :O - Artur Strąg (28), 1: 1 - Andrzejewski (54), 2: I - Potent (75).
•ZNICZ Prus7Jców - HUTNIK Warszawa O: l (0:0)
O: 1 - Wachowicz (62).
• DOLCAN Ząbki - MKS Mława
0:1 (0:0)
O: 1 - Rogalski (62).
•GWARDIA Warszawa - LEGIA II
Warszawa 0:2(O:1)
O: I -.Maciej Sawicki (29), 0:2 - Dębiń
ski (86).
• LEGIONOVIA Legionowo - PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski.O:! (0:0)
O: I - Białek (24).
• RADOMIAK Radom - UNIA
Skierniewice 0:0
• OKĘCIE Warszawa - PELIKAN
Łowicz 4:0 (1 :O)

6. kolejka Ili ligi:
• POLONIA II Warszawa - UNIA
Skierniewice 5:0 (1:0)
·I :O - Bartosz· Tarachulski ( 18), 2:0 Ba1tosz Tarachulski (50), 3:0 - Bartosz
Tarachulski (73), 4:0 - Tomasz Moskal
(75), 5:0 - Sebastian Kęska (77).

•PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
Trybunalski - OKĘCIE Warszawa 1: l
(1:0)
I :O - Grzegorz Krysiak (58, karny) ,
1: 1 - Maciej Tataj (72) .
•LEGIA II Warszawa - LEGIONOVIA Legionowo 0:4 (0:2)
O: I - Piotr Barchwic (23), 0:2 - Grzegorz Zawadzki (34), 0:3 - Piotr Bogucki (47), 0:4 - Brakowiecki (87).
• MKS Mława - GWARDIA Warszawa 1:0 (0:0)
I :O - Jarosław Szmyt (65).
•HUTNIK Warszawa - DOLCAN
Ząbki 1 :3 (1 :O); I :O - Adam Komorowski (32), I: 1 - Stańczuk (57, karny), I :2 - Korkuć (73), 1:3 - Rosiński
(86).
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29

dok. ze str. 32

- 5. kolejka Ili ligi

NA OK~CIU BEZ STARTU.
•OKĘCIE Warszawa- PELIKAN Ło
wicz 4:0 (1 :O).
I :O - Adam Warszawski (26), 2:0 - Maciej Tataj (57), 3:0- Marcin Rosłoń (65), 4:0
·
- Marek Lendzion (90).
Okęcie: Malicki - Warszawski, Cyzio,
Szcześniak - Kacprzak, Rosłoń, Stawicki,
Szeliga
Figaszewski, Graczyk
(81 Lendzion), Tataj (82 Langer).
Pelikan: Sowiński - Walczak, Szaleniec,
Łukawski - Błaszczyk, Wyczałkowski (61
Grzywacz), Nowacki, Styszko, Adamczyk
(65 J. Tafliński)- Gandzia (68 Gawroński),
Nabiałek (78 Plichta).
Żółte kartki: Figaszewski, Graczyk (Okę
cie).

•

Punkty naiwainieis1e
W odpowiedzi kontra przyjezdnych.
Zamieszanie i niezdecydowanie naszych
defensorów. Piłka w końcu trafia na 5. metrze do Rosłańca- na szczęście dla nas wrócił Gandzia i zażegnał niebezpieczeństwo.
W 63. ąiinucie ładna akcja gospodarzy. Nowacki do Gondzi. Ten z prawego skrzydła
dośrodkowuje na głowę Artura Wyczai!<owskiego. „Wyczaf' mija się z piłkąjednak wciąż jesteśmy w posiadaniu piłki. Trafia ona do Nowackiego, który przedłuża podanie do Błaszczyka. Krzysiek kopie mocno z 20. metrów - w poprzeczkę! W 65.
minucie po błędzie Jarka Walczaka przed
szansą stanął po raz kolejny Rosłaniec, ale
bez zarzutu zachował się Nowogórski. Jednak IOminut później „Siama" popełnił poważny błąd. Zie obliczył lot piłki , wyszedł
na przedpole za krótko piąstkując. Piłka trafiła do Marcina Świetlika, który przelobował wracającego na „kreskę" łowickiego
golkipera. I niechybnie byłby remis gdyby
nic l~ek Łukawski, który głową wybił

piłkęzbramki.W77. minucieogromnąszan

sę miał Waldemar Szaleniec. Po rzucie
wolnym bitym przez Gandzię, Waldek
otrzymał piłkę na 5. metrze. Uderzył momentalnie,alewprostwinterweniującegoKa

Jusa. Ostatnie IOminut meczu to wielka nerwówka. Goście za \\'Szelką cenę chcą wyrównać, my - jak najdłużej trzymać piłkę
i nie dopuścić do utraty goła. Trochę wyglą
dało to na obronę Częstochowy. Udawało
się też kontrować. W 82. minucie wprowadzony w IT połowie Jarosław Tafliński,
ładnym podaniem obsłużył Błaszczyk, który tecznicznym strzałem próbował podwyższyć. A minutę potem dogodnej okazji nie wykorzystał Gandzia, który mógł
podawać paitnerowi zamiast strzelać z
ostrego kąta. Teraz czeka nas prestiżo
wy, derbowy pojedynek ze skiemiewicką Unią. I niech nikogo nic myli porażaka
unitów. z rezerwami Polonii Wa·rszawa
0:5. Skierniewiczanie potrafią grać . Oby
(BoB)
nas o tym nie przekonali.. .

Po meczu o meczu:
Łukawski

Marek Chojnacki

Ireneusz

(byfy trener Pelikana,
obecnie szkoleniowiec
Stomilu Olsztyn) - To

zać plamę po porażce

chcieli.~my

zmaw
Ww:szawie z Okęciem. A

Bardzo

by/ typowy mecz, do- Lol-I._.._
jaksięczasamichcetonie -'-"".blych trzecioliogowych drużyn Podobało zawsze wychodzi, więc tym bardziej cieszę
mi się w naszym wykonaniu pierwszych się ze zwycięftwa. Gralo mi się dobrze. prze20 minut. Później gra siad/a. Nie Jasi ła ciwnik nie mia/ jakiś bardzo groźnych natwo zastąpić takiego piłkarza jakim jest pastników. Trzeba było jednak uważać.
Jaros!aw Walczak

Robert
Stankiewicz
(to on często sarn rostrzygał losy spotkania.
„Felek" to 30% wartości tej drużyny). Myślę, ~~~~~~

rypowy mecz walki. Cięż
ki przeciwnik, grający . ,
ostro, dużo biegający. Tizeba przyznać, że dzisiaj

l

musieliśmy się napracować. Zresztą

trener Niewiarowski dobrze wszystko walczyła każda formacja. Proszę spojpoukładał i Pelikan nie będzie się martwi/ rzeć ile nabiegali się chłopaki z ataku.
Cieszy zwycięstwo.
o trzecioligowy byt.
że

7. kolejka Ili ligi:

,,Święta woina'' - część IX

Jedną z atrakcji tegorocznego Święta obie ekipy. Przed nami więc dziewiąta część
• WIGRY Suwałki - ZNICZ PruszOwoców, Kwiatów i Warzyw w Skiernie- „świętej wojny" ...
ków 3:2 (O: I)
Z ostatniej chwili:
O: I - Krzysztof Kotlarski (26), I: I - wicach będzie pojedynek piłkarski Unii i PeW zepole Unii nie zagra ukarany w meWilczak (53), I :2-Staniszewski (64), 2:2 likana. Spotkanie to - tradycyjnie traktowane jako mecz derbowy tynl razem zostanie czu z Polonią II czwrutą żółtą ka1tką Arka- Trocki (70), 3:2 - Andrzejewski (80).
• POLONIA Lidzbark Warmiński rozegrane przy ul. Pomologicznej IOw nie- diusz Żaglewski (działacze ze Skierniedzielę 9 września 2001 ~oku, a jego począ wic myśleli podobno, że kartkę tę skasuje
- MZKS Kozienice 0:2 (0:1)
mu pauza w meczu pucharowym z MazoO: I - Sokół (40), 0:2 - Grzegorz Sere- tek wyznaczono na godz. 13.30.
W ostatnim sezonie Pelikan wygrał w vią). Przeciwko Pelikanowi nie ugra także
mak (46).
• STASIAK BAK-POL Gomunice Skierniewicach 3:2 i na własnym boisku zre- na pewno Joseph Akva (pauzLtje po czermisował I: I, a bilans wszystkich meczów wonej kartce z Radomiakiem oraz kontu- HETMAN Białystok 2:5
jak dotąd remisowy. Najczitściej padały zjowani ponoć Tomasz Gręda i narzekaO: I - Stejchler ( l ), I : I - Robert Ro gan
wyniki remisowe (4 razy z czego trzy w jący na ,,zapalenie ucha" Leszek Warchoł.
( 18), I :2 - Surynowicz (38), 2:2 - MiroSkierniewicach) i po dwa razy wygrywały
(p)
sław Stasiak (55), 2:3 - Stejchler (72), 2:4
- Surynowicz (75), 2:5 - Surynowicz (79).
•PELIKAN Łowicz- RADOMIAK dok. ze st1: 31
Radom l :O (1 :O)

6 13 10:5
1.Polonialidzbark(1)
6 13 10:7
2. MKS Mława (5)
6 13 9:6
3. Wigry Suwałki (6)
4 . Piotrcovia-PtakPiotrków(4) 6 13 8:5
6 12 9:4
5. Gwardia Warszawa (2)
6 12 8:8
6. Legia li Warszawa (3)
6 10 11:8
7. MZKS Kozienice (9)
6 10 6:7
8. Pelikan Łowicz (11)
6 8 9:9
9. Hutnik Warszawa (7)
5 8 6:6
10. Okęcie Warszawa (10)
11 . Legionovialegionowo(13) 5 7 7:3
6 7 10:9
12. Stasiak Gomunice·(8)
6 6 6:7
13. Unia Skierniewiqe (12)
6 5 7:8
14. Polonia li Warszawa (14)
6 4 10:12
15. Hetman Białystok(16)
6 4 5:9
16. DolcanZąbki{17)
6 2 2:11
17. Radomiak Radom (15)
5:14
6
18.ZniczPruszków(18)

Paweł A.

5:2
7:2
6:3
4:5
6:3
2:8
3:3

4-1-1
4-1-1
4-1-1
4-1-1
4-0-2
4-0-2
3-1-2

4 9
3 9
4 10
3 4
3 6
3 3
3 4

3-1-2

3 9 5:1
3 4 6:5

2-2-2
2-2-1
2-1-2
2-1-3
1-3-2
1-2-3
1-1-4
1-1-4
0-2-4
0-1-4

2
2
4
2
3
3
3
2
3

6 5:0
1 0:1
6 10:8
3 5:1
5 7:2
1 4:7
1:4
0:3
0:4

2
3
2
3
3
3
3

Doli11ski
4
4
3
9
6
9
6

5:3
3:5

3:3
4:0
3:1
6:0
8:5

3 1 1:6
3 4 3:4
3 2
3 6
2 1
4 3
3 O
3 3
3 3
4 1
30

1:6
7:2
0:1
1:6
0:6
6:5
4:5
2:8
5:10

Po nazwie druźyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
meczów, punkty, stosunek bramek. ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz ilość
meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.

-

Jedyna bramka ,,Grzywki''

• SOBPOL Konopnica - MACOVIA
Maków 0:4 (0:1); O: I - GrLegorL Tartanus
(42, wolny), 0:2 - Marek Gos (75), 0:3 Zbigniew Sawicki (78), Zbi, 0:4- Zbigniew
Sawicki (85). dok. na str.
Już w 42. minucie Paweł Niezgoda
został ukarany drugą żółtą kartką i w jej konsekwencji musiał opuścić boisko.
•JUrRZENKA Mokra Prawa-BIALKA Biała Rawska 3:6 (0:1); O: I - Mruiusz
Wielgus (10), 0:2-MariuszZimecki (47),
I :2 - Daniel Michalski (48, kamy), I :3 Mariusz Wielgus (49), I :4 - Mariusz Zimecki (52), 2:4- Sebastian Zając (58), 3:4
- Daniel Michalski (60, kamy), 3:5 - Mariusz Wielgus (65 kamy), 3:6 - Mariusz
Cheba(85).
•SIERAKOWIANKA Sierakowice UNIA Il Skierniewice 0:3 (0:1); O: 1 Krzysztof Szefer (30), 0:2 - Michał Rosiak
(40), 0:3 - Koru·ad Chybczyilski (80).

I. Mazovia Rawa Maz. (I)
2. Unia li Skierniewice (2)
3. Pelikan li Łowicz (4)
4. Orzeł Nieborów (5)

5. Czarni Bednary (3)
6. Macovia Maków (7)
7. Białka Biała Rawska (7)
8. Sojax Boczki (6)
9. Jutrzenka Mokra Pr. (9)
IO. GKS Łyszkowice (I O)
li. Vagat Domaniewice (13)

3 9 17:2
3 9 11 :2
3 6 12:4
2 6 7:2.

3 6 7:5
3 6 9:7
3 6 I I: IO
3 4 8:7
3 3 7: 13
2 l

3 :4

3 1 4:10

12. Sierakowianka (11)

3 1 4: 15

13. Zryw Wygoda (12)

3 O 2:8

3 O 1:11
14. Sobpol Konopnica (14)
W 4. kolejce rozgrywanej w weekend 8-9
września zagrają: sobota- godz. 15.00: Unia
TI - GKS Łyszkowice, godz. I 6.00: Orzeł Pelikan IT, Sojax - Mazovia, niedziela- godz.
11.00: Macovia - Jutrzenka, Zryw - Vagat,
Czami -Sobpol i godz. 15.00: Białka- SieraPaweł A. Dofiliski
kowianka.

...
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FINAŁ AKCJI LATO Z OSIR '2001

Turniej finałowy plażowej piłki siatkowej

RZEMIOStO POKONAtO
W FINALE TKKF BS

-

-

Lowicz., 1 września. W finałowym turnieju plażowej piłki siatkowej rozgrywanym
na boisku „Chehnońsk:iego" w ramach akcji
,,Lato z OSiR '2001" wystąpiło 8 drużyn,
które we wcześniejszych Ir.z.ech turnitjach
wakacyjnych zgromadziły odpowiednią
ilość punktów. Uczestnicy postanowili, że
o końcowej kolejności zadecyduje tylko turniej finałowy, a zawody rozgrywane w lipcu i w sierpniu nie będą brane pod uwagę,
a punkty w nich zdobyte posłużyły tylko
do wyłonienia finałowej ósemki. Do zawodów nie przystąpili obrońcy tytułu z poprzedniej edycji Łazki-Piaski, a powodem
była kontuzja jednego z zawodników tej
pary. W ich miejsce zagrała Drużyna A
(Marcin i Paweł Suder), która w barażo
wym pojedynku pokonała Jajcarzy 15:12.
W sobotnich zawodach, które rozgrywane były systemem brazylijskim (odpadanie
po dwóch porażkach) wystartowały trzy
drużyny z Głowna (Rzemiosło, TKKF BS
i Dekatex), dwa zespoły mieszane, po jednym zawodniku z Głowna i z Łowicza (Plażowi= i Baznazwa), jeden zespół z Goleńska (Dzi-koś-ł) oraz dwie, niestety najsłabsze, ekipy łowickie (Korkociąg[ i Drużyna A). Zgodnie z oczekiwaniami do pół
finałów bez problemów awansowali faworyci, którzy w poprzednich turniejach zajmowali czołowe lokaty. Niespodzianką
może tu być tylko postawa zespołu Beznazwa (Bartłomiej Erchrdt i Dawid Cieśla), który w ćwierćfinale pokonał 21:19
ekipę Dekatexu (Marcin Moszczyński
i Maciej Brzeski). Najciekawszym pojedynkiem był oczywiście finał, który rozegrał się między drużynami z Głowna Podobnie jak 21 sierpnia, najlepiej spisała się
para Władysław Gawroński i Jacek
Markowicz (Rzemiosło), która pokonała
2:0 (do 12 i 13) duet Piotr Zych i Dariusz
Kaźmierczak (TKKF Bank Spółdziel
czy). Trzecie miejsce po raz drugi w tegoroczne wakacje wywalczyli Michał Kośmider i Marcin Dubielak (Dzi-koś-ł),
którzy pokonali 2:0 (do IO il2) parę Erchrdt-Cieśla). Na zakończenie uczestnicy
odebrali atrakcyjne nagrody od organizatorów turnieju, którymi był łowicki OSiR

•

'Sportowe lato 2001 zakońaone
Lowicz., 1 września. Tegoroczna edycja
akcji „Lato z OSiR '200 I" została zakoń
czona. Impreza podsumowująca wakacyjne rozgrywki odbyła się na boisku łowickie
go LO im. Józefa Chehnońskiego. Przypomnijmy, że w lipcu i w sierpniu odbyło się
ponad 20 turniejów i zawodów przeznaczonych głównie dla młodzieży naszego
miasta. Akcja obejmowała różne dyscypliny, min.: koszykówkę, piłkę nożną, tenis
ziemny, tenis stołowy, badminton, wyścigi
rowerowe, duathlon, plażową piłkę siatkową i ścieżkę zdrowia Głównym organizatorami wszystkich tych imprez był łowicki
OSiR, lecz również włączyły się do tego
inne organizacje sportowe z terenu miasta.
Były to: UMKS ,,Księżak'', UTKS, Klub
Olimpijczyka, Klub „Szprycha", SZS
i TKKF. Do finału akcji zgłosiło się ponad
50 u=stników, którzy startowali w takich
dyscyplinach jak: „plażówka", piłka nożna,
koszykówka, rzut piłką lekarską, wyścig rowerowy, przeciąganie liny, badminton.
Nad prawidłowością zawodów czuwali
sędziowie, którymi byli pracownicy OSiR

Swoją pomocą służyli również nauczyciele
w-f z łowickich szkół: Tomasz Piasecki,
Jarosław Woźniak, Zbigniew Łaziń
ski i Jakub Zaczkiewicz oraz Marian
Dymek, który często włącza się w organizacje takich imprez.
Organizatorzy dziękują fundatorom nagród, których rozdano naprawdę bardzo dużą
ilość. Sponsorami drugiej edycji akcji ,,Lato
z OSiR '200 I" byli: BGŻ SA. w Łowiczu.
Firma Polmoblich - Roman Ignaczak,
PPHU ,,Sandy" Beaty i Adama Szaf&
rowiczów, ImPlus - przedstawiciel Plus
GSM, Sklep ,,Agata" i ,,Agatel" Jacka Kło
sa, Sklep ,,U Ani" Anny i Bogdana Brzozowskich, Sklep ,,Adidas" Tomasz Cywińskiego, firma ,,Agros-Fortuna" Ło
wicz, Samm.ąd Osiedla Nr 3 - Marian Dymek, Samorząd Osiedla Nr 4 Dariusz
Mroczek, Samorząd Osiedla Nr 7 Dorota
Osowska, Sklep „W domu i w ogrodzie"
Jerzego Łebskiego, Hutrownia „Sokół''

StanisławaSokoła,KredytBankdSkier

niewice-KrzysztofGórskiiF=,,Mag(zł)

danna" Włodzimierza Łuczaka.

Rzut piłką lekarską w

tył za głowę

Kto dalei rzuci
Zgodnie z przewidywaniami

pilkq lekarskq?

finał był wewnętrzną sprawą głowniaków

i Klub Olimpijczyka działający przy LO
im. Chehnońskiego. Uhonorowano również
najstarszego zawodnika imprezy, którym
był 50-cio letni Eligiusz Zieliński z Głow
na (Plażowicze).
Już dziś Ognisko TKKF ,,Exspandor"
z Głowna zaprasza wszystkich miłośników
„plażówki" do siebie na turniej, który odbę
dzie się 16.09. o godz. JO.OO. Tym razem
jednak nie będzie to rywalizacja par, lecz
drużyny mają być sześcioosobowe, tak jak
przy siatkówce rozgrywanej na hali.
MECZE EllMINACYJNE-RUNDA I:
• DZI-KOŚ-Ć (Michał Kośmider,

Marcin Dubielak)-DRUŻYNA A (Marcin i Paweł Suder) 21:10
• TKKF BS Głowno (Dariusz Kaź
mierczak, Piotr Zych) - TKKF DEKATEX Głowno (Maciej Brzeski, Marcin
Moszczyński) 21:15
•RZEMIOSŁO Głowno (Jacek Markowicz, Władysław Gawroński) - KORKOCIĄGI (Łukasz Gajda, Dawid TuJacha) 21:0
• BEZNAZWA (Dawid Cieśla, Bar-

Przeciąganie

FC Kaliska

6.09.200 I r.

tłomiej Erchardt)- PLAŻOWICZE (Eligiusz Zieliński, Jarosław Woźniak:) 21:12

września. Dość nietypową

konkurencją był rzut piłką lekarską w tył za

•RZEMIOSŁO Głowno-BEZNA-

głowę.

• GRUPA STARSZA:
I. Marcin Moszczyński (82)
2. Dawid Cieśla (77)

Na boisku łowickiego LO postanoumiejętności sprawdzić 19 zaswoje
wiło
ZWA 21:10
wodników, którzy podzieleni byli na dwie
MECZE REPASAŻOWE -RUNDA I:
•TKKF DEKATEX Głowno-DRU- kategorie wiekowe. Rzut piłką lekarską to
dyscyplina, w której decydującą rolę odgryŻYNA A 21:10
•KORKOCIĄGI-PLAŻOWICZE 8:21 wają mięśnie grzbietu i oczywiście duże znaMECZE REPASAŻOWE -RUNDA II: czenie ma tu technika. Wśród młodszych
• TKKFDEKATEX Głowno-BEZ- u=stników najmocniejszy okazał się Andrzej Osowski, który wyrzucił piłkę leNAZWA 19:21
•DZI-KOŚ-Ć-PLAŻOWICZE21:17 karską ważącą 2 kg na odległość 13,50 metra Nieco bliżej rzucił Rafał Kret- 12,95
MECZ PÓŁFINAŁOWE:
•TKKF BS Głowno-BEZNAZWA m. Bardzo dobrze poradziła sobie jedyna
dziewczyna w całej stawce Marta Piekacz,
2:0 (15:7, 15:11)
która wyprzedziła większość swoich rywali
DZIGłowno
• RZEMIOSLO
i z wynikiem I 0,95 zajęła Ir.z.ecie miejsce.
KOŚ-Ć 2:0 (15:10, 15:11)
Spośród starszych zawodników przerwę w
MECZ O Ili MIEJSCE:
• BEZNAZWA - DZl-KOŚ-Ć 0:2 turnieju plażówki wykorzystał Marcin
Moszczyński z Głowna, który rzucił naj(10:15, 13:15)
dalej piłką ważącą 3 kg- 13,55 m. Drugi był
MECZ O I MIEJSCE:
• TKKF BS Głowno - RZEMIO- Dawid Cieśla z Głowna (13, JO m), który
(zł) również grał w siatkę.
SLO Głowno 0:2 (12:15, 13:15)

13,55
13,10
12,95
9,00

3. Wojciech Tomaszkiewicz (85)
4. Jakub Zaczkiewicz (74)
Zbigniew Łaziński

• GRUPA MŁODSZA.:

liny

ciągnęli linę

Lowicz, 1

MECZE EllMINACYJNE-RUNDA U:
•DZI-KOŚ-Ć-TKKF BS Głowno 14:21

naimocniei

września. Typowo siłową Tomasz Gać, Michał Rusiniak i Pa- weł Kuza, Marian Dymek, Przemyprzeprowadzona w ramach weł Matyjaszkowicz) zmierzyli się orga- sław Plichta i Cezary Jabłoński).
akcji ,,Lato z QSiR '200 I" było oczywiście nizatorzy, którymi byli pracownicy łowic W tym bardzo zaciętym pojedynku górą
(zł)
przeciąganie liny. W zawodach wystarto- kiego OSiR-u (Cezary Włuczyński, Pa- jednakokazalisię„OSiR-owcy".
....,_,.......,..,...,.,....-._....,,,,
wało pięć ekip pięcioosobowych. Tu największe szansę miał zespół o dobrych warunkach fizycznych, a takim okazał się wła
śnie FC Kaliska (Marta i Mateusz Piekacz, Pabyk i Marcin Bródka oraz Mateusz Mączka). Drużyna ta najpierw pokonała prawie jednym szarpnięciem Robokopów (Mateusz Sokalski, Łukasz
Kwiatkowki, Michał Mączka, Damian
Kopeć i Tomasz Jaros), a w pojedynku
decydującym o pierwszym miejscu musieli
trochę się pomęczyć z Kosmokwakami
(Bartosz Włuczyński, Damian Lelonkiewicz, Rafał Kret, Michał Kołodziej
czyk i Łukasz Piotrowski), którzy ostatecznie wywalczyli drugie miejsce. Do rywalizacji wśród starszych zgłosiła się tylko
jedna ekipa i specjalnie dla nich szybko znalazł się przeciwnik. Z młodzieżą, która wystąpiła pod nazwą Junior (Mariusz Tokarski, Wojciech Tomaszkiewicz,

l. Andrzej Osowski (88)
2. Rafał Kret (87)
3. Marta Piekacz (86)
4. Damian Lelonkiewicz (88)
5. Mateusz Mączka (87)
6. Adrian Dyszkiewicz (89)

13,50
12,95
10,95
10,55
9,70
8,75

Rzut piłką lekaską, wbrew pozorom to trudna konkurencja

Lowicz, 1

Mini turniej piłkarski

konkurencją

Błyskawice
Lowicz 1 września. Do turnieju mini
rozgrywanego w ramach
finału akcji „Lato z OSiR '200 I" na
boisku przy LO im. Chełmońskiego
zgłosiły się tylko trzy zespoły. Rozegrały one między sobą trzy spotkania,
które były bardzo zacięte, ale nie ma
się co dziwić, ponieważ zawodnicy wiedzieli, że organizatorzy przygotowali dla
zwycięzców bardzo atrakcyjne nagrody.
Swoje dwa mecze zdecydowanie wygrała drużyna Błyskawice, w której wystę
powali: Mateusz Piekacz, Mateusz
Mączka i Damian Kopeć. Błyskawice
w spotkaniu decydującym o pierwszym
miejscu pokonały ekipę Potężnych Kaczorów (Marta Piekacz, Patryk Bródka i Marcin Bródka) 3:1.
piłki nożnej

nailepsze

• POTĘŻNE KACZORY -ANIOLY 8:0; br.: Patryk Bródka 3,•Matra
Piekacz 3 i Marcin Bródka 2.
• ANIOLY - BLYSKAWICE 0:5;
br.: Mateusz Piekacz 3 i Mateusz Mącz
ka 2.
• POTĘŻNE KACZORY - BLYSKAWICE 1:3; br.: Patryk Bródka Damian Kopeć, Mateusz Piekacz
i Mateusz Mączka.
2 6 8: I
I. Błyskawice
2 3 9:3
2. Pot~żne Kaczory
2 O 0:13
3. Anioły
Najlepszymi strzelcami w turnieju
zostali Mateusz Piekacz (Błyskawi
ce) i Patryk Bródka (Kaczory), którzy zdobyli po 4 bramki.
Zbigniew Łaziński

nowy
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AKCJI LATO Z OSIR '2001
Wyścig rowerowy

SPORT

•

SPORT

•

1 wneśnia. Bardzo mało chęt
nych zgłosiło się do turnieju w koszykówkę
w najmłodszej grupie wiekowej. Czyżby
tak mało dzieci potrafiło grać w Łowiczu w
„basket"? Do zawodów zapisały się tylko
dwie ekipy chłopców i w związku z tym
dołączono do tej rywalizacji jedyną druży
nę nieco starszych dziewcząt, które na co
dzień trenują w UKS „Center 4-Club". O
pieiwszym miejscu decydowały w turnieju
małe punkty, ponieważ każda z ekip wygrała po jednym meczu. Po podliczeniu okazało się, że najlepiej trafiali do kosza zawodŁowicz,

nicy Radioaktywni (Andrzej Osowski,
Maciej Kołodziejczyk i Bartosz Włu
czyński) i to oni, mimo porażki I 0:9 z Centerkarni (Michalina Bejda, Karolina Fafińska i Oagmara Włuczyńska), wywalczyli pieiwsze miejsce.
•RADIOAKIYWNI-ŚLINIAKI 15:1
• CENTER- ŚLINIAKI 2:6
•CENTER-RADIOAKTYWN110:9
2 3 24:1 I
I. Radioaktywni
2 3 12: 15
2. Center
2 3 7: 17
3. Śliniaki
Zbigniew Łaziński

Czasami wiatr
przeszkadzał

Łowicz, 1 września. Bardzo dużo chęt
nych zgłosiło się do turnieju w badmintona,
rozgrywanego w ramach finału akcji „Lato
z OSiR '2001". Poprzednie zawody odbyły się w hali OSiR nr 2, a tym razem zawodnicy wałczyli od gołym niebem, na boisku
LO w Łowiczu i często musieli zmagać się
nie tylko z przeciwnikiem, ale również
z podmuchami wiatru, który kierował lotkę
w nieoczekiwane miejsce. Zawody rozegrapo w dwóch kategoriach wiekowych.

Sześć

sparingów nad morzem

Piłka nożna

technikę i omawiano taktykę drużyny. Póź

niej oczywiście obiad i o 17.30 drugi trening
w terenie, na którym główny nacisk kładzio
ny był na siłę i wytrzymałość. Kiedy pogoda na to pozwalała to oczywiście był też
czas na plażowanie. Wieczorami młodzi panowie mieli możliwość pójść na dyskotekę
do pobliskiego ośrodka i trochę pobawić się
po męczącym dniu. Oprócz tego „biało-zie
loni" odwiedzali siłownię, a w ramach odnowy zaliczyli również saunę. Jednak trener
Balik najbardziej zadowolony był z rozegranych sparingów.
• PELIKANLowicz-BKs Bydgoszcz 12:0; br.: Grzegorz Cipiński 3,'Tomasz Ści
bor 2, Tomasz Kacprowski 2, Robert Czarnota, Błażej Golis, Tomasz Doroba i Sławo
mir Walczak.
•PELIKAN Łowicz-BKS Bydgoszcz
13:1 br.: Błażej Golis 5, Grzegorz Cipiński
2, Tomasz Kacprowski 2, Marcin Kosiorek, Szymon Wójcik, Maciej Wyszogrodzki i Przemysław Urbanek.
• PELIKAN Łowicz - Stan ONTARIO Kanada 4:2 br.: Grzegorz Cipiński 3,
Tomasz Kacprowski i Błażej Golis.
• CHROBRY Głogów - PELIKAN
Łowicz 3:5br.: Błażej Golis 3 i Norbert
Zwierz2.
•PELIKANLowicz-OLIMPIA Warszawa 2:1 br.: Grzegorz Cipiński i Norbert
Zwierz.
• PELIKAN Łowicz - WKS Wieluń
4:1; br.: Maciej Wyszogrodzki, Andrzej
Gu..egorek, Norbert Zwierz i Błażej Golis.
Zbigniew Łaziński

- 3. kolejka Skierniewickiej Klasy

Okręgowej

Jedyna bramka ,,Grzywki''

•ZRYWWygoda-ORZELNieborów
1:3 (0:1); O: I - Piotr Paliwoda (20, kamy),
0:2- Piotr Paliwoda (60), 0:3 - Piotr Paliwoda (70), I :3 - Dariusz Wieczorek (89).
Kolejny hat-trick Piotra Paliwody.
Pierwszy gol padł z rzutu karnego
za faul na grającym po raz pierwszy
w tym sezonie w barwach Orła Grzegorzu Durce.
Mecz Orzeł - GKS z 2. kolejki zostanie
powtórzony 18 listopada o godz. I I .OO na
•MŁODZICY·
Trio-basket rocznik 1981-86
koszt zespołu z Łyszkowic.
Do turnieju w młodszej grupie wiekowej
•GKS Łyszkowice- PELIKAN IILoprzystąpiło aż 16 zawodników, którzy grali
wicz 0:1 (O:O);O:l-MarcinGrzywacz(74).
systemem pucharowym. O zwycięstwie
Bardzo długo podopieczni Stanisła
decydował tylko jeden set, do 7 punktów,
wa Nezdropy nie potrafili pokonać brammożna było sobie pozwolić na
nie
dlatego
2 4 24:15
I. Junior
Łowicz, 1 września . W minioną sokarza GKS, a jedynego gola strzelił Marchwilę nieuwagi. Najlepszy w tej dość wy2 3 21:20
2. Bad Boys
botę, na boisku łowickiego LO, o tytuł
Grzywacz. Trener Bogdan Jęcz
cin
czerpującej konkurencji okazał się Michał
2 2 19:28
najlepszej wakacyjnej koszykars~!ej „trój- 3. Baz Nazwy
powiedział: Pelikan miał przekowski
Rusiniak, który w finale pokonał BartoZbigniew Łazitiski
ki" walczyła młodzież ze szkół średnich.
sza Włuczyńskiego 7: I. Trzecie miejsce
Do gry zgłosiły się tylko trzy ekipy chłop
zajął Wojciech Tomaszkiewicz, pokoców. Dziewczęta, podobnie jak w innych
nując dużo młodszego od siebie Michała
konkurencjach akcji „Lato z OSiR' 200 I"
Mączkę?:!.
nie brały udziału w zawodach, a szkoda
•SENIORZY·
Już po raz szósty rusza w tym roku Szkobo była to miła zabawa. Dwie pieiwsze
Do zawodów rozgrywanych wśród starła Pływania Na pomysł' założenia szkoły
ekipy to młodzież trenująca koszykówszych wiekiem zgłosiło się sześciu uczestniwpadli dwaj absolwenci Akademii Wychokę w łowickim „Księżaku". Chyba wła
ków. Tu taj turniej przebiegał nieco inaczej.
Fizycznego w Warszawie Paweł
•
uczestniśnie ten fakt zniechęcał innych
Zawodnicy rywalizowali ze sobą do dwóch wania
i Ryszard Gardener. Obaj ukoń
Piorun
ków do zapisania się do turnieju, poniewygranych setów, każdy do siedmiu punkważ w konfrontacji z zawodnikami tre- tów. Po eliminacjach wyłoniona została czyli specjalizację trenerską z pływania na
nującymi koszykówkę w klubie laicy z
pieiwsza trójka, która grała „każdy z każ warszawskiej uczelni. Uczniami są przede
podwórka nie mieliby zbyt dużych szans.
dym". Bezkonkurencyjny w tej dyscypli- wszystkim dzieci. Większość z nich, dzięki
Pierwsze miejsce w tym mini turnieju
nie okazał się Tomasz Piasecki, który zdobytym umiejętnościom, zawsze zajmuwywalczyli koszykarze Juniora (Wojbez problemów pokonał Jakuba Pietrza- ją czołowe miejsca na zawodach organizociech Tomaszkiewicz, Mariusz Toka 2:0 (7:2 i 7: I) oraz Jarosława Woź wanych przez Powiatowy Szkolny Zwią
niaka 2:0 (7:2 i 7:4). Ale nie ma tu się co zek SportOwy w Łowiczu i Pływalnie Miejkarski i Tomasz Gać), którzy dopiero
dziwić, ponieważ będąc uczniem szkoły śred ską. Na zajęcia uczęszczają oprócz dZieci,
w dogrywce pokonali ekipę Bad Boys
niej Piasecki trenował tę specyficzną dys- osoby dorosłe, które nie miały możliwości i
(Marcin Pieklak, Michał Rusiniak i
cyplinę, a tych umiejętności przecież się nie wamnków do nauki pływania w dzieciń
Paweł Matyjaszkowicz).
zapomina. Drugie miejsce wywalczył po za- stwie. Lclccje odbywają się w małych gru• JUNIOR - BAD BOYS 9:8 (8:8)
•BADBOYS-BEZNAZWY13:12(12:12) Zespól Bad Boys przegrał dopiero ciętym pojedynku Pietrzak, pokonując pach, dwa razy w tygodniu i tiwają od paż
Zbigniew Łaziński dziemika do końca maja Jak podkreśla PioWoźniaka 2: I.
po dogrywce
•JUNIOR- BEZ NAZWY 15:7

Junior wygrał z Bad Boys

31 .

do sezonu 200112002

PodopiecZni trenera Artura Balika przygotowania do nowego sezonu zaczęli dość
wcześnie, bo już 17 lipca odbył się pieiwszy trening po rundzie wiosennej. Kadra juniorów młodszych jest duż.a, ponieważ do
Łowicz, 1 września. Jedną z nietyzespołu z rocznika 1985 dołączyli chłopcy
powych dyscyplin przeprowadzonych
urodzeni w roku 1986. Obecnie w składzie
w ramach finału akcji „Lato z OSiR
jest ponad 20 zawodników i jest to na pewno korzystna sytuacja dla trenera Balika, bo
'200 I" był wyścig rowerowy po bieżni
bęclzie miał z kogo wybierać i oczywiście
na dystansie ok. 300 metrów. Zadanie
będzie iywalizacja w zespole o miejsce w
to nie było takie łatwe, ponieważ trze,jedenastce". N~jważniejszym punktem w
ba było bardzo uważać na zakrętach,
okresie przygotowawczym był WY.iazd na
by nie zaliczyć wywrotki. Do tej konobóz do Ustki, ale jeszcze przed tym wykurencji zgłosiło się 13 zawodników,
młodzi „pelikanowcy'' sprawdzili
jazdem
grudwie
którzy podzieleni zostali na
swą formę w trzech sparingach. Dwukrotpy wiekowe. W młodszej grupie zdenie zmierzyli się ze starszymi kolegami i
cydowanie najszybszy był Damian
górą byli właśnie podopieczni Stanisława
Lelonkiewicz, który wygrał z czasem
Nezdropy, wygrywając 4: 1 i 9: I. Trzeba tu
42,9 s., wyprzedzając o 2 sekundy
zaznaczy~ że młodsi juniorzy nie grali tu w
Adriana Dyszkiewicza i Marcina
zestawieniu. Porażką tal<Że
optymalnym
Pełkę. W grupie starszej wygrał Mazakończył się ostatni sparing przed WY.iazaż
który
s.),
(35,2
ciej Kędziora
dem nad morze, tym razem I :5 z seniorami
o 6 sekund wyprzedził drugiego na meCzarnych Bednar.
cie Marcina Bródkę.
Do Ustki W}'.jechało 22 zawodników, któ• GRUPA MŁODSZA (chłopcy):
Na tak krótkim dystansie liczyła się przede wszystkim szybkość
rzy przebywali tam od 3 do 14 sierpnia
42,90
l. Damian Lelonkiewicz (88)
Piłkarze mieszkali na prywatnej kwaterze,
41,30
45 ,OO
2. Marcin Bródka (87)
2. Adrian Dyszkiewicz (89)
I GRUPA MŁODSZA (dziewczęta):
którą zorganizował dla nich brat znanego
42,30'
45,00
Marcin Peka (90)
57,30 3. RadOf;law Kowalski (79)
I. Ewelina Siekierska (92)
reprezentanta Polski Tomasza Iwana Jak to
44,30
51,00
4. Micha!Mączka(90)
1,08 4. Mateusz Mączka (87)
2. Katarzyna Siekierska (91)
na obozie sportowym bywa, plan dnia był
45,00
57 ,OO
5. Jakub Zaczkiewicz (74)
' 5. Tomasz Jaros (90)
I GRUPA STARSZA:
bardzo napięty. O długim spaniu nie było
Zbigniew Łaziński mowy, ponieważ już o 8.00 była pobudka,
58,00
6. Bartłomiej Kędziora (94)
35,20
I. Maciej Kędziora (84)
następnie śniadanie i o 9.30 wszyscy wychodzili na pieiwszy trening, który odbyOtwarty turniej
Trio-basket rocznik 1988 i młodsi
wał się na bocznym boisku N ligowego zebadmintona
społu Jantar Ustka. Tu głównie szlifowano

Radioaktywni przed Centerkami

SPORT

Piłka nożna- przygotowania juniorów młodszych

ROWEREM PO BIEZNI
•

•

ale „ walił głową w mur". Popełni
dwa błędy, a rywale wykorzystali
jedną z tych sytuacji.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka CZARNI Bed.nary 3:0 (1 :O); 1:O - Paweł
Abramczyk (I O), 2:0 - Mirosław Miniak
(52), 3:0 - Piotr Pietrzak (85).
Gospodarze chwalili ekipę Czarnych,
ale w Rawie padły trzy gole - wszystkie
po strzałach Mazovii.
• VAGAT Domaniewice - SOJAX
Boczki 2:2 (1:1); O: I - Tomasz Szymajda
(35, samobójcza), I: I - Dariusz Strugiński
(39), I :2 - Mirodsław Gielniewski (50), 2:2
- Sylwester Wiełec (70).
Sojax dwa razy prowadził, ale gospodarze za każdym razem odrabiali straty. Vagat
zdobył pieJWSzy punkt w lidze.
dok na str. 29
wagę,

liśmy

Szósty sezon „Szkoły ·pfyviania"
run, który jest także instruktorem ratownictwa WOPR
'Zajęcia takie są bardzo korzystne dla naszego organizmu. Poprawiają naszą wydolność, rozwijają wszystkie grupy mięśniowe
przy jednoczesnym odciążeniu kręgosłupa.
hartują nasze ciało i dobrze wpływają nasze
samopoczucie. Oprócz zalet zdrowotnych
umiejętnośćplywaniaotwieradrogędoupra

wiania wszystkich sporlów wodnych (np.
windsuifing, żeglarstwo, nurkowanie itp).
Pewnie czując się w wodzie chętniej korzystamy z uroków lata i oczywiście pływalni
krytych, których jest obecnie co raz więcej.
Trzebajednakpamiętać, że umiejętność pły
wania nie zwalnia nas od zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Zbigniew Łaziński

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej . Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa·. Wydaje : Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin ". 99-400 Łowicz, ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail :
nowlow@pro.onet.pl, adres dla korespondencji : skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski ,
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- 6. kolejka Ili ligi

PUNKTY NAJWAŻNIEJSZE
• PELIKAN Łowicz - RADOMIAK
Radom 1:0 (1:0) 1:0 - Artur Nabiałek
(14).
Pelikan: Nowogórski - Łukawski, Wycz.ałkowski (83 Gawlik), Walczak- Błasz
czyk, Styszko (65 Szaleniec), Nowacki,
Nabiałek (78 J. Tatliński), Adamczyk Gondzia, Gawroński (56 Grzywacz).
Radomiak: Kalus - Grzyb (69 Chmielewski), Lewandowski, Brodecki,
_ · W. Świetlik- Nowak, Ziółek (26 Wantorski), Lelonek (65 M. Świetlik), Szary Śniegocki (61 Glista), Rosłaniec.
Sędziowali: Sławomir Starecki jako
główny oraz Ryszard Ciurysek i Robert
Powałka (Ciechanów). Żółte karki: Gondzia (Pelikan) oraz Glista (Radomiak).
• Widzów 800.
Zawodnicy przed meczem zapowiadali walkę. Chcieli zmazać ten haniebny
wynik ze środy - porażkę 0:4. W porównaniu z przegranym meczem w Warszawie nastąpiły pewne zmiany w składzie
biało - zielonych. W bramce od pierwszych minut wystąpił Robert Nowogórski, a na ławce usiadł ostatnio etatowy piłkarz Pelikana - Waldemar Szaleniec.Już pierwsze minuty pokazały,
że będzie to mecz walki. Rywal atakował

nowy

6.09.200 I r.

owicki informator

sportowy
Czwartek. 6 września:
• 16.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki nożnej
1. kolejki wojewódzkiej ligi orlików: Pelikan Il Łowicz - Pelikan I Łowicz;

ŁOWICZANIN

wicz - Włókniarz Trzy Korony Pabianice,
• 1 J.30 - stadion OSiR w Łowiclllj
ul. Jana Pawła ll 3; 2. kolejka ligi okręg().
wej orlików : Pelikan I Łowicz - Unia
Skierniewice;
• I 3.30 - stadion Pelikana. ul. Starzyń;
skiego .6/8; mecz piłki nożnej 3. kolejki
wojewódzkiej ligi juniorów młodszych:
Pelikan Łowicz - Ceramika Opoczno;

Niechiela. 9

września:

• I 1.00 - stadion OSiR w ŁowicZU;
• 10.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; l . kolejka Skiernie.
ul. Jana Pawła Jl 3; 2. kolejka ligi okręgo wickiej Klasy A: Abex Strzelcew - KO'
wej Górskiego: Pelikan Łowicz - Unia pemik Kiernozia;
I Skierniewice;
• 13.30 - stadion Unii w Skiernie• 11.00 - stadion Pelikana, ul. Starzyń wicach, ul. Pomologiczna; mecz 7. koskiego 618; mecz piłki nożnej 3. kolejki woje- lejki IIl ligi piłki nożnej: Unia Skier(p)
wódzkiej ligi juniorówstm;zych: Pelikan Ło- niewice - Pelikan Łowicz.

SObot:a. 8

września:

Judo - Międzynarodowy Turniej Juniorek i Juniorów

Monika walczyła
w Cetniewie

Cetniewo, 25-26 sierpnia. W hali
sportowej OPO w Cetniewie odbył się
Międzynarodowy Turniej Juniorów
i Juniorek w judo z udziałem reprezentacji 20 państw (Rosja, Holandia, Rumunia, Francja, Węgry, Niemcy, Litwa,
Belgia, Indie, Włochy, Czechy, Anglia,
Hiszpania, Estonia, Białoruś, Ukraina,
Najlepszym piłkarzem meczu z Radomiakiem był Arek Gandzia
Szwecja, Łotwa, Słowenia i Polska).
bezpardonujuż40metrówodswejbram- dziazagrywadoNowackiego.Populamy ka Artura w nowej drużynie. Życzymy
W tym turnieju w reprezentacji Polki, a i nasi zawodnicy nie zamierzali ła- „Pajda" z 17. metrów uderza tuż obok ich jak najwięcej ! Goście próbowali wy- ski startowała łowiczanka Monika
two oddać pola W7.minucieKrzysztof słupka. w odpowiedzi groźny strzał równać w 16. minucie. Rzut wolny Grochola, a oprócz niej w kategorii do
Błaszczyk uruchomił na prawym skrzy- Marcina Lelonka, a za chwilę obejmu- z 20 metrów wykonywał najlepszy w 63 kg walczyło osiem innych Polek. W
dle Arkadiusza Gondzię. Ten wrzucił jemy prowadzenie. Całą akcję rozpoczął szeregach Radomiaka Marcin Rosła pierwszej walce zawodniczka MKS
futbolówkę w pole karne, jednak golkiper Gondzia. Zagrał na lewo do Michała niec. Piłka trafił w mur, a dobitka Arka- „Zryw" wygrała z Węgierką Dominiką
przyj ezdnych uprzedził Mariusza Adamczyka,którydośrodkowałwpole diusza Grzyba poszybowała nad poMilanovich, później pokonała Czeszkę
Gawrońskiego. W 1O. minucie ponow- . karne. Tam piłka trafiła do Błaszczyka. przeczką. Pierwsza połowa zakończona
Katerinę Sołtovą i przegrała z Holennie Gawroński. Tym razem otrzymał do- Nasz filigranowy napastnik uderzył cel- jednobramkowym prowadzeniem Pelikaprzeniewygodnym
z
mecz,
Trudny
na.
gdyby
siatce
w
wylądowałby
brą piłkę od Dariusza Nowackiego. nie i piłka
Wyszedł na pozycje strzelecką, jednak nie noga obrońcy. Rzut rożny. Tym ra- ciwnikiem.
Drugą część spotkania lepiej rozpoczęli
zbyt długo zwlekał i został wypchnięty ·zem po zgraniu piłki przez Tomasza
z „szesnastki''. Udało mu się jednak po- Styszkę, okazję miał Gawroński. Prze- biało - zieloni. Nowacki przejął piłkę
dać do Artura Nabiałka, który dośrod- strzelił z 2 metrów! Ale mamy kolejny w środku pola. Zagrał na prawo do Gondzi,
kował do wchodzącego Gondzi. Główkę róg. Dobre dośrodkowanie Gondzi, błąd który minął dwóch obrońców. Będąc na
łowickiego napastnika broni jednak bramkarza i Nabiałek głową wyprowa- wprost bramki huknął z 17. metrów, niestedok na str. 29
Krzysztof Kalus. Minutę póżniej Gon- dza swój zespół na prowadzenie. Bram- ty nad poprzeczkę.

Marjole Dijkman. W repasażac
nie sprostała Rosjance loulii Kotovej c
dało jej dziewiąte miejsce. Ostateczni
w wadze tej zwyciężyła Irina Yakovleva, która w finale pokonała Niemkę Ing
Gussenberg Uważam że td jest dob1
wynik - powiedział trener Maciej Si
korski, gdyż była tu bardzo silna ob
sada i ilościowo, i jakościowo. W te
wadze startowało 33 zawodniczki, a do
wodem na to, że jakościowo że z Po
lek: Katarzyna Wróbel tak jak Monik
wygrała dwie walki, dwie Polki wygra
ły po jednej walce, a pozostałe wszyst
ko poprzegrywały. Wynika z tego
że w rywalizacji naszych reprezentan
(pad
tek Monika zajęła I miejsce.
derką

BR'ANDTBX SHOP tOWICZ

Lekka atletyka - 5. Mistrzostwa
Polski Zrzeszenia LZS

Srebrny Emanuel
Spala, 31 sierpnia - 1 września. Na
obiektrich Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich odbyły się 5. Ogólnopolskie Igrzyska Zrzeszenia LZS i Mieszkańców Wsi w lekkiej atletyce. W reprezentacji woj. łódzkiego znalazła się 10 zawodników UKS ,,Błyskawica" Domaniewice, a najlepiej z podopiecznych trenera
Mieczysława Szymajdy wypadł Emanuel Zimny, który zdobył dwa srebrne
medale. Zarówno na dystansie 200, jak
i 400 m poprawił swoje rekordy życiowe.
400 rp przebiegł po raz pierwszy poniżej
48 sekund (cz.as 47.75 s), ajest to wynik
lepszy od dotychczasowej ,,życiówki"
o 0,82 s. Bardzo dobry wynik osiągnął także na dystansie dwa razy króts:z,ym - Zimny 200 m przebiegł w cz.asie 21,80 s (dotychczas 22,05). Wyniki te muszą na pewno cieszyć i jeśli tylko łowiczallin zdoła
utrzymać wysoką formę to w przyszłym
sezonie być może znajdzie się już w kadrze narodowej.W Spale nieźle radzili sobie także pozostali członkowie ekipy z Domaniewic. Agnieszka Kędziora była
dwukrotnie szósta: na dystansie 1500 m
uzyskała cz.as 4:51,86 min, a na dystansie
800 m 2:17,12 rnin. Ósme miejsce na dystansie 2 km z przeszkodami wywalczył
z cz.asem 6:25, 17 min Łukasz Fabjań
ski. Także ósmy, ale w biegu na dystansie
400 .ppł był Mariusz Kwiatkowski 59,94
s. Na koniec rozgrywane były biegi rozstawne, a sztafeta 4x400 m z UKS Błyska
wica (Łukasz Jóźwiak, Łukasz Papuga, Mariusz Kwiatkowski i Ema(pad)
nuel Zimny) zajęła 5 miejsce.
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ZWÓD WSZERMIERCE

NOWOŚCI PRAWNE

Tańsze

kredyty

Obowiazuje od 9 sierpnia 2001 r.

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął i rekomendował RM
I sierpnia br. projekt rozporządze- ,
nia ministra sprawiedliwości w sprawie zawodowych kuratorów sądo
wych, które zmienia rozporządze
nie RM z 19 czerwca 2000 r. dotyczące tej kwestii.
Proponuje się podwyższenie
mnożnika dla wszystkich stanowisk o O, 1, co uzasadnia się rangą i
zwiększeniem zadań wykonywanych przez zawodowych kuratorów sądowych, a także dążeniem
do zmniejsżenia dysproporcji między wynagrodzeniem kuratorów i
urzędników sądowych o porównywalnych kwalifikacjach.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kuratorów zawodowych ma
w ten sposób wzrosnąć o 190 zł.
Projekt zakłada, że rozporządze
nie ma wejść w życie po 7 dniach
od ogłoszenia.
Nowości prawne
przygotowano na podstawie
materiałów Gazety Prawnej

I

1

I

Wynagrodzenia
kuratorów sądowych

rozporządzenia

Projekt nowego

Wspólnoty mieszkaniowe, gminy, spółdzielnie mieszkaniowe
14 ~ 14
oraz właściciele i zarządy budynoooo o 11
Łowicz
oooo o 6
i ków mieszkalnych mogą od 9
sierpnia zaciągać preferencyjne
=i>
kredyty na remont budynków.
14 Ustawa z dnia 26 kwietnia 200 I
14 ~14
o dopłatach do oprocentowania
Łódź
o0o0 o l l
ooo
6 r.kredytów
udzielonych na remonty budynków mieszkalnych (Dz. U.
=i>
z 2001 r. nr 76, poz. 803) przewiduje, że jeżeli wartość kredytu nie
14 ~ 14
przekracza 70 proc. kosztów przed10
0006 o 11
Płock
~ięwzięcia, połowę odsetek spłaci
oO:y
. za kredytobiorców Skarb Państwa.
=i>
Jeżeli kredyt jest wyższy, dopłata
mi objęte będą odsetki naliczone
13
~
14
614
części kredytu równej 70 proc.
10 6oooo ó 6 od
Warszawa o0o0 11 12
kosztów przedsięwzięcia.
Kredyty przeznaczone są dla
=i>
wspólnot mieszkaniowych, gmin,
Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Uak na spółdzielni mieszkaniowych, osób
mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień, fizycznych i prawnych będących
właścicielami lub zau.ądcami budynliczby dolne - temperaturę minimalną w nocy
ków mieszkalnych, osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, zasiedlonych w przeszłości na podstawie
decyzji administracyjnych o przydziale. Okres spłaty kredytu remontowego nie może przekraczać
IO lat.
Kredyt może zostać udzielony
na niezbędne prace remontowe w
lokalach lub budynkach, remont lub
rozbudowę przyłączy technicznych, urządzeń i obiektów budowlanych związanych z remontowanym budynkiem, a także na czynności specjalistyczne wykonywaPRZE\TARlA·
;:;~~~
KUPON, KWIT
ne na zlecenie inwestora (np. koszt
0
lt WIOSKA
27 ,~ ~~:ów
projektowania).

piątek

31415 161718
Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
Rozwiązanie krzyżówki z nr 34 brzmi:
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
KAżDA
NOWA MIOTŁA DOBRZE ZAMIATA
środy, 12 września prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz
Nagrodę wylosowała: Janina Bura z Łowicza
z hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.
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Si'oro chmur, miejscami przelotny deszcz. Wiatr poludniowo-zachodni, slaby i umiarkowany 3-8 mis. Temperatura minimalna 10-8
st. C. Temperatura maksymalna 15-17 st. C. Wzrost ciśnienia.

•Środa

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami
deszczu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 3-8 mis. Temperatura minimalna 12-10 st. C. Temperatura maksymalna 14-15 st.
C. Spadek ciśnienia.
•Sobota
Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, po południu możliwe
okresowe rozpogodzenia, raczej bez opadów. Wiatr południo
wy, slaby i umiarkowany 3-8 mis. Temperatura minimalna 10-9
st. C. Temperatura maksymalna 14-15 st. C. Spadek ciśnienia .
•Niedziela
Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, po południu przelotne
opady deszczu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny 5-10 mis. Temperatura minimalna 8-6 st. C. Temperatura maksymalna 13-14 st. C Spadek ciśnienia.
• Poniedziałek
Zachmurzenie duże z niewielkirT]i przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany
i dość silny. 5-11 m/s. Temperatura minimalna 8-7 st. C. Temperatur maksymalna 12-13 st. C. Spadek ciśnienia .
•Wtorek
Do południa sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, 'po południu większe przejaśnienia. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany 4-9 mis. Temperatura minimalna 8-7 st. C. Temperatura
maksymalna 14-16 st. C. Wahania ciśnienia.

•Piątek

•Czwartek
Sporo chmur, lokalne możliwy przelotny deszcz. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany 3-7 mis. Temperatura minimalna 14-12
st. C. Temperatura maksymalna 14-16 st. C. Wahania ciśnienia .

pod

kształtować się będzie
wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Napływać
będzie chłodniejsze powietrze z zachodu.

w nadchodzących dniach pogoda

Ogólny opis pogody:

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza 6~12.09.2001 r.

Greg Bailey, Louis Piche. Emisja: piątek, 7

w show-biznesie

reż.

września,

„. „

www

Choć powiada się, że w świecie show- choć jesteśmy bardzo różne. Jedynie pobiznesu nie ma miejsca na sentyipenty czucie humoru mamy podobne. Lubię
i tak zwane uczucia wyższe, istnieją w Agacie to, że nie jest zawistna i to, że ma
przypadki, które zaprzeczają tej regu- w sobie mnóstwo szaleństwa. Choć więk
le . Okazuje się, że przyjaźń między szość ludzi uważa ją za osobę pewną sieniektórymi gwiazdami przetrwała próbę bie i przebojową, ja wiem, że w rzeczywiczasu. Mimo upływu lat, wciąż nie mają stości jest wrażliwa i delikatna. Jesteśmy
siebie dość i nigdy ze sobą się nie nu- w stosunku do siebie szczere. Jeśli któraś
z nas założy coś okropnego, dniga zaraz
dzą. Oto przykłady:
jej o tym powie. Rzadko odwiedzają się
Paulina Smaszcz
w swych domach, ale często do siebie dzwo- Kurzajewska i Agata Młynarska nią.
- Poznałyśmy się kilka lat temu w teleKatarzyna Butowtt
wizji - wspomina Paulina Smaszczi
Elżbieta Zającówna
-Kurzajewska. - Ja by/am wtedy prezenterką w „ Jedynce ", a Agata w „ Dwójce".
Znają się od I O lat. Poznały się u JaOna pierwsza wyciągnęła do mnie rękę. nusza Józefowicza, który robił w tym
Nauczyła mnie wielu rzeczy o telewizji,
czasie choreograficzne pokazy mody.
radziła, czym się nie przejmować albo cze- Kiedy wyjeżdżały w trasy po Polsce,
go unikać. Wolne chwile na dyżurach spę mieszkały w jednym P.okoju. Kiedy pradzałyśmy _razem. Zaprzyjaźniłyśmy się,
cowały razem, nigdy nie rywalizowały.

życiową koleżanki.

dok. na st1: 5

Magda Olszewska
i Bożena Targosz
Poznały się ponad osiem lat ternu. Pracowały wtedy w „Teleexpressie". Od razu
poczuły do siebie sympatię. Początkowo
rozmawiały tylko o. pracy, z czasem ich
rozmowy były coraz dłużŚze i bardziej
szczere. Bożena Targosz ceni w swej przyjaciółce ambicję i chęć zdobywania nowych doświadczeń, Magda Olszewska natomiast podziwia niesamowitą mądrość

Nie są o siebie zazdrosne. - „Zając"jest
bardzo naturalna - mówi o przyjaciółce
Katarzyna Butowtt. - Nie jest chorp na
gwiazdorstwo. Nigdy się na niej nie zawiodłam. Choć jesteśmy bardzo zajęte,
parę razy w tygodniu znajdujemy czas,
żeby pogadać. Jeśli nie możemy się spotkać, godzinami wisimy na telefonach.

PAPUZKl·NIEROZtĄCZKI

•

Przyjaźń

„Lulu Show" - serial animowany prod. USA TVP 1, godz. 8.45.

swą

września,

pobliżu

dostrzega

--~

którą

i wycieńczoną: kobietę,
zabiera ...

przestraszoną

W

zwęglone zwłoki.

W samym środku
pustynnych terenów
Kalifornii przypadkowy
kierowca odnajduje
spalony doszczętnie
samochód, a w nim

PRÓBA
UCZUĆ

12 września, środa,
godz. 22.30; TVP 2;

Kontynuacja wątku z
poprzedniego odcinka,
w którym Harman Rabb
wyrusza z tajną misją
do Rosji, gdzie spotyka
przyrodniego brata.

J.A.G. WOJSKOWE
BIURO ŚLEDCZE

11 września,
' wtorek,
godz. 20.10; TVP1;

inwalidką.

Niewidoma Shelley jest.
Ma bezwład
ne ręce, nogi. Nie może
się samodzielnie
poruszać, ale może
odżywiać się samodzielnie. Opiekę nad nią
sprawuje Dion, z którym
zaszła w ciążę.

MIEJ OCZY SZEROKO
OTWARTE:
NIESAMOWITE
MACIERZYŃSTWO

godz. 20.10; TVP1;

poniedziełek,

10

niegdyś porwał z klasztoru, Don Juan podróżuje w towarzystwie
Sganarela przez andaluzyjskie bezdroża.

ukochaną Elwirę, którą

Porzuciwszy

DON JUAN

9 września,
niedziela
godz. 23.35; TVP2;

siłą. Zawiązuje się

dział.

17.50
18.22
18.30
18.50
18.55
1915

Film powstały na podstawie eseistycznej prozy
Zbigniewa Herberta zawartej w tomie ,Barbarzyńca
w ogrodzie' i twórczości
·poetyckiej ostatnich lat
życia artysty.
Wybory 2001
Dwójkomania
Panorama
Sport- telegram
Pogoda
997 - magazyn
kryminalny
20.00
20.50
21.00
21.20
2117
21.40

Program lokalny
Pogoda
Panorama
Dwójkomania
Jeden z dziesięciu
-teleturniej
Ogród Barbarzyńcy
Poeta Doctus
-film dokumentalny

12.25 Horyzonty
12.45 Klan
-telenowela TVP
13.10 Studio sport
- Tour de Pologne
1315 ZUS radzi
13.35 Telezakupy
13.50 Program
publicystyczny
14.20 Ryzyk fizyk
14.40 Niepodobni
15.00 Wiadomości
15.10 Studio sport
- Tour de Pologne
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania
-telenowela TVP
Interes, jaki miał zrobić
Zbigniew oddając jubilerowi z Hrubielowa naczynia
liturgiczne do złocenia,
okazuje się inwestycją
chybioną. Zirytowany proboszcz, by ochłonąć, idzie
na cmentarz pomodlić się
przy grobie Leny. Wkrótce przychodzi tam Anna.
Z żalem zwierza się księ
dzu, że nie dane jej było
poznać bliżej matki. Prosi
go, by jej o niej opowie-

informa~ny

12.10 Agrobiznes
-rolniczy program

.C zwartek
ff[V[PD
6.00 Kawa czy herbata
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Kawa czy herbata
8.45 Pippi
-serial animowany
Pippi przybywa statkiem
do miasteczka. Na swoim
dużym, łaciatym koniu
udaje się do willi ,Śmiesz
notka', gdzie zamierza zamieszkać. Dom jest zaniedbany i musi włożyć wiele
wysiłku, by znów stał się
przytulny. Wkrótce rudowłosa dziewczynka z charakterystycznymi sterczą
cymi kucykami poznaje
rodzeństwo z sąsiedztwa Tommy'ego i Annikę. Dzieci są zachwycone niezwyImponuje im
kłą sąsiadką.

swoją odwagą, pomysło

i
nimi prawdziwa

wością
między
przyjażń.

9.10 Dzieci
dzieciom
9.25 Gimnastyka
9.30 A.„Psik!
10.00 Okruchy życia
-film fab. prod. USA
11.30 Telezakupy
11.45 Dzień jak
co dzień
12.00 Wiadomości

TVP8

pieczeństwa przeniosła się

7.20 Lopaka i jego
przyjaciel delfin
- seńal animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
15.00 Filmfabulamy
16.00 Panorama
16.10 Program lokalny
16.20 Doktor
z alpejskiej wioski
W szkole w Sonnenstein
pojawia się nowa nauczycielka, młoda i ładna Laura Sterneck, która przyjechała do alpejskiej wioski,
by tu zapomnieć o swym
burzliwym związku z Brunem. Jednak porywczy i
niezrównoważony kochanek odnajduje ją niebawem
i próbuje nakłonić do powrotu do Wiednia. Kiedy
Bruno nie ustaje w brutalnych pogróżkach, a nawet
posuwa się do rękoczynów,
doktor Burgner proponuje
jej, by dla własnego bez-

Yb.srrJ

na pewien czas do jego
domu.
17.10 Dwójkomania
17.20 Polaków portret

-':

QiAN"41U.

8.30 Skoki narciarskie 10.00
Magazyn sportów motorowych 10.30 Motocross 11.30
Kolarstwo górskie 12.00
Piłka nożna 14.00 Tenis
16.45 Tenis (live): turniej
US OPEN 19.00 Piłka noż
na: eliminacje mistrzostw
świata 2002 21.00 Boks:
walki zawodowców 23.00
Wiadomości 23.15 Żeglar
stwo 23.45 Skoki narciarskie: letnia seria Grand Prix
FIS, Sapporo 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

l.IJiiil~-nfir
--... „,..*

... „...

9.00 Turbo 9.25 Niebezpieczne kontakty 9.55 Pola
bitew 10.50 Wyczarowane
z drewna 11.15 Święto smakoszy 11.45 Waran z Komodo 12.40 Zaginione skarby
starożytności 13.30 Super
konstrukĆje 14.25 Budynki, mosty i tunele 15.15
Stigmata 16.10 Święto smakoszy - droga 66 16.35 Ło
dzie marzeń 17.05 Węd
karskie przygody Rexa Hunta 17.30 Podróżnicy w czasie 18.00 Walka z nienawiścią 19.00 Hutan - dzikie
życie w· malajskich lasach
tropikalnych 19.30 Przygody
na błękitnej rafie 20.00 Turbo 20 .30 Niebezpieczne
kontakty 21.00 Czarne muzeum 21.30 Medycyna są
dowa 22.00 Amerykańscy
prawnicy 23.00 Detektywi
sądowi O.OO Poia bitew:
Mandżuria 1.00 Wyprawy
w czasie: Malton 2.00 Narzędzia wojny 3.00 Zakoń
czenie programu

o3!verv
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TV

7 .OO Rycerze królestwa
owadów - serial animowany dla dzieci 7.30 Maggie i
przyjaciele 8.00 Telewizyjny numer warszawski 8.20
Architektura Warszawy 8.30
Za wszelką cenę 9.30 Fraglesy 10.00 Spółka rodzinna 10.30 Bywaj zdrów 10.45
Teiekurier 11.15 Lincoln serial 12.00 Szczęśliwej podróży 12.25 Od Pucybuta
do ... 12.50 Zwierzęta z bliska 13.35 Familiada 14.00
Tour de Pologne 14.45 Taj~mnicza kobieta 15.25 Wiadomości 15.30 Architektura Warszawy 15.40 Kurier
Mazowiecki 16.00 Dzieje
Warszawy 16.10 Rozmowa dnia 16.30 Lessie - serial fabularny 17 .OO Kocie
przygody 17 .15 Gość
WOT 17.30 Studio reportaŻU 17.45 5 minut o 17.50
Gość z Mazowsza 18.00
Kurier Warszawski 18.20
Muzyka łączy pokolenia
18.40 Tele motor sport
19.00 Sinatra - film fabularny 19.50 Od Pucybuta
do„. 20.15 ZUS radzi 20.35
Telekurier 21.00 Parada
humoru 21.30 Kurier 21.45
Rozmowa dnia 22.00 To
jest temat 22.15 Medaliści olimpiad 22.30 Las na- film fab. 0.05
programu

WOT

ŁOWI CZ
ZAPRASZA

TELEWIZJA

Zakończenie

miętności

7 .OO Rycerze królestwa owadów - serial animowany dla
dzieci 7.30 Maggie i przyjaciele 8.00 Letnie wspomnienia 8.30 Za wszelką
cenę 9.30 Fraglesy 10.00
Serial fabularny 10.30 Bywaj zdrów 10.45 Teiekurier
11.15 Kino w południe Lincoln 12.00 Szczęśliwej
podróży 12.25 Od pucybuta
do ... 12.50 Zwierzęta z bliska 13.35 Famitiada 14.00
Tour de Pologne 14.45 Tajemnicza kobieta 15.40
Szwajcaria - Alpejska kraina marzeń 16.10 Dzieje
wiedeńskiej Polonii 16.30
Lessie - serial fabularny
17 .OO Kocie przygody serial animowany 17.15
Papierowy teatrzyk - program dla dzieci 17.30 Reporterzy 3 przedstawiają
18.00 ŁWD 18.20 Muzyczne mieszadło 19.00 Kino
wieczorne: Sinatra 19.50
Od pucybuta do ... - magazyn publicystyczno·edukacyjny 20.15 ZUS radzi - program informacyjny 20.35 Telekurier 21.00 Parada humoru 21.30 ŁWD 22.00 To
jest temat - cykl reportażu
22.15 Medaliści olimpiad reportaż 22.50 Kino mocne - Las namiętności - film
fabularny O.OO Program na
jutro

Łódź

„Plebania" - serial prod. TVP- reż. Ryszard Brylski, wyk. Włodzi
mierz Matuszak, Bogdan Brzyski, Katarzyna Łaniewska, Karolina
Muszalak i inni. Emisja: czwartek, 6 września, TVP 1, godz. 17. 35.

6 września 2001 r.

łują reakcję odwrotną.

18.05 Zaginiony świat
- serial prod. USA
19.00 Wieczorynka:
Mały Pingwin
Pik-Pok
19.15 WyboryPolaków
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Ekstradycja 2
- serial TVP
Halski zaczyna współpra
cować z Piłatowem. Dzięki
pomocy pana Henia i ekspertki współpracującej z
Kulskim ustala, że w interesy z Iwanowem zamieszani są czołowi polscy
politycy. Olgierd postanawia ujawnić wyniki swego
dochodzenia prasie. Jednak jego rewelacje wywo-

Wiadomości

21.15 Zawszepo21-szej
21.50 Studio Wyborcze
JeciYnki
22.45 Monitor
23.05 Sportowy flesz
23.10 Studio sport
-kronika Tour de Pologne
2315 Pegaz
23.55 Władca życzeń
- film fab. prod. USA
1.20 Zakończenie
programu

22.15 Z Archiwum X
-serial prod. USA
Mulder wyrusza z misją
odszukania zaginionego
brytyjskiego statku na
Atlantyku. Kiedy wyprawa
dociera do Trójkąta Bermudzkiego, statek wraz z
załogą cofa się w czasie.
23.05 Klincz
- film fab. prod. USA
Stretch, Spoon i Cookie
mieszkają razem w Nowym
Jorku i próbują szczęścia
w podrzędnym klubie: Spe-

on gra na gitarze basowej,
Stretch na keyboardzie, a
Cookie, dziewczyna Spoona - śpiewa. Wszyscy
troje zażywają heroinę. W
sylwestrową noc Cookie
zapada w śpiączkę wskutek przedawkowania. Spoon i Stretch zanoszą ją do
szpitala ...
0.35 Kolumbowie
w kolorze Feldgrau
1.20 Zakończenie
programu

15

12.30
13.30
14.25

QrF>@~&,'ii'
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
·serial animo.vany
15.00

dwadzieścia

Życiowa szansa
Zerwane więzi
13 posterunek
- seńal komediowy
PowerRangers
- serial dla młodzieży
Informacje
Pokemon
-serial animowany
Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy
MacGyver
- film prod. USA
Cud miłości
-telenowela
'Informacje
Sport
Prognoza pogody
Program wyborczy

Dziki księżyc
- telenowela

Dla

nowy

ŁOWICZANIN

z Głowna i Str}tkowa

i ducha

; Wi~Ci

ciała

nocy w sobotę. W tym czasie nale-

wieczór i trwa niemal do późnej

SZABASOWE SMAKOtYKI

W kuchni żydwskiej znaleźć mo-

nieź gotowania. Przyrządzane od-

ży poniechać wszelkich prac, rów-

żerny smaki i aromaty niemalże z

całego świata (między innymi bał-

powiednio wcześniej świąteczne po-

kańskie nadziewane warzywa, wio-

skie przyprawy,jagnięcinę z Bliskie-

może zabraknąć chałki, wina i ryby

małym płomyku. Wśród nich nie

przejęte potrawy, jak i zwyczaje ku-

i podaje z chrzanem lub ćwikłą. Obo-

po żydowsku- formuje sięją w kulki

trawy odgrzewa się wyłącznie na

liname Żydzi oczywiście modyfi-

go Wschodu czy gulasz i strudel ro-

kowali, a niektórym daniom nadali

dem z Austro-Węgier). Zarówno

wspomnień

20.00 Adam i Ewa
- serial obyczajowy
20.30 Mecz
Ligi Mistrzów
21.30 Losowanie
LOTTO
22.35 Świat według
Kiepskich
-serial komediowy
23.20 lnforamcje
i biznes informacje
Prognoza pogody
Polityczne grafiiti
Skrót Ligi Mistrzów
We władzy

zapiekanka z białej fasoli , cebuli,

wiązkowy jest także czulent, czyli

23.35
23.40
23.55
1.00

własne piętno. W ten sposób powstał

ziemniaków (ewentualnie kaszy gry-

drobiu towarzyszy kugiel (makaron

czeń.Koszema sztuka kulinarna·pel-

karp po żydowsku i żydowska pie-

albo ryż z rodzynkami). Zwięcze-

szponder lub mostek. Potrawom z

sa z mlekiem, nie może jeść wieprzo-

niem szabasu jest cymes. To danie,

czanej), której smak nadaje wołowy

winy, skorupiaków i niektórych ryb.

w konsystencji przypominające

najestnakazów i zakazów. Ortodok-

częściej wołowiny, jagnięciny i dro-

marchwi, ziemniaków, miodu, suszo-

pudding, przygotowuje się z tartej

(PAI)

nych śliwek i tłuszczu kurzego.

Cotygodniowym świętem w reli-

,

wyrażnie zależy na Teresie.
21.35 Rebelianci - serial
przygodowy prod. USA
22.30 TVN Fakty 22.40
Nocne rozmowy w toku talk show 23.40 Big Brother - Extra 0.25 Koncert
Depeche Mode cz. i I 1.15
IKEA - dom pełen pomysłów 1.45 Big Brother Nocą
- program rozrywkowy do
rana

wdzięczna Jaśkowi, że

ją zmobilizował. Jaśkowi

Jest

wy prod. polskiej . Za namową Jaśka Teresa decduje się wyjazd do Warszawy, aby zrobić makijaż
s\awnej osobie . Pomimo
ogromnej tremy świetnie
z zadania.

- serial animowany dla dzieci 13.05 Myszorki na prerii
- serial. animowany dla dzieci 13.30 Farma pełna strachów - serial animowany
dla dzieci 13.55 Świat Bobby'ego - serial animowany
dla dzieci 14.20 Beverly
Hills - serial obyczajowy
prod. USA 15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN
Fakty 16.15 Pogoda 16.25
Virginia - telenowela meksykańska 17.15 Big Brother - w cztery oczy 18.00
Rozmowy w toku - talk
show 19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Big Brother 20.45 Miasteczko - serial obyczaje·

wywiązuje się

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela meksykańska 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miło
ści - telenowela meksykańska 7.50 Guziczek - serial animowany dla dzieci
8.15 Myszorki na prerii serial animowany dla dzieci 8.40 Farma pełna strachów - serial dla dzieci 9.05
Świat Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother 11.15 Rozmowy w toku
- talk show 12.10 Na ratunek - serial fabularno-dokumentalny 12.40 Guziczek

.Dziecko 2000" z genetycznego materiału jej synka.
Kim więc są jego rodzice?
21.50 Dziennik 22.02 Informacje sportowe 22.05
Program publicystyczny
22.15 Kojak 23.15 Gladiatorzy O.OO Oko za oko film akcji USA; Sean Cane
musi zrezygnować z policyjnej odznaki, gdy jego
partner ginie w akcji przeciw chińskim przemytnikom
narkotyków. Może teraz
mścić się na własny rachunek. 2.00 Spotkajmy
się 2.30 Muzyczne listy
3.00 Strefa P 3.35 Zakoń
czenie programu

D

niak 13.50 TV4 kropka pl
14.20 Muzyczny VIP 14.55
Muzyczne listy 15.45 Kosmokoty - serial dla dzieci
16.15 Dungeons and Dragons 16.45 Gladiatorzy reality show 17.30 Dziennik 17.45 Program publicystyczny 18.00 Na Połu
dnie - serial' sensacyjny
19.00 Gladiatorzy - reality
show 20.00 Eksperyment
'. thriller USA; Rok 2008.
W wypadku ginie 8-letni
chłopiec. Rozpacz matki
jest tym większa, że wie
o istnieniu identycznęgo
którego klinika
jako

położnicza wyhodowała

chłopca ,

6.00 Muzyczny VIP - magazyn ciekawostek 6.35 KlNOmaniak 7.05 Muzyczne
listy - magazyn muzyczny
7.50 Eek!stravaganza serial animowany 8.20
Dungeons and Dragons serial dla dzieci 8.50 Program publicystyczny 9.20
Gladiatorzy - reality show
10.20 Na granicy prawa serial sensacyjny 11.20
Podwójna gra - przygodowy serial akcji 12.20 Star
Trek: Voyager - serial fantastyczny 13.20 KINOma-

•

poczynku. Zaczyna się w piątkowy

gii żydowskiej jest szabas - dzień od-

biu) obowiązkowo usuwa z niego krew.

Przed przyrządzeniem mięsa (naj-

syjny Żyd nie powinien łączyć mię

-film prod. HongKong
2.50 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie

z widzami

18.00 Bill Cosby Show
-serial komediowy
19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
20.00 Wydarzenia
20.30 Zdarzyło się jutro
- film sensacyjny
21.30 Lot numer 174
-film katastroficzny
23.10 Wydarzenia
23.20 Komentarz dnia
23.30 HumoryWaldemara

O.OO Biznes Info
0.10 Lot 174
- film katastroficzny
2.40 Zakończenie

8.00 Tramwaj zwany pożą
daniem - dranat USA 10.00
Opowieść Harley'a - film
obyczajowy prod. polskiej
11.35 Pieniądze albo miłość - komedia prod. USĄ
13.10 Ava Gardner - film
dokumentalny 13.40 Niebo i ziemia - film historyczny prod . japońskiej 15.25
Howard Hawks, największy
amerykański artysta - film
dokumentalny 16.25 W
zwierciadle złotego oka film obyczajowy prod. USA
18.1 O Heat Electric - film
krótkometrażowy
18 .20
Rozwodów nie będzie - film
nowelowy prod. polskiej,
reż . Jerzy Stefan Stawiń
ski 20.00 Jesteś już męż
czyzną - komediodramat
prod. USA 21.35 Universal Solider - film sciencefiction 23.20 Letnia opowieść - film obyczajowy
prod . angielskiej 1.05 Zakończenie programu

ale k.lńo.'
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Ogińskiego

11.15 Remington Steele
12.10 Telesklep
13.15 Ulica zakochanych
-telenowela
14.15 M Kwadrat
14.45 Bill Cosby Show
15.15 Karolina
i przyjaciele
15.45 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
16.05 Był sobie człowiek
-serial animowany
16.35 Domek na prerii
-serial przygodowy
17.30 Studio wyborcze
17.55 Humory
Waldemara

programu

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35
Teleshoping 10.10 Trzy razy
Zofia - telenowela 11.00
Perła - telenowela 11.45
Śmiej się razem z nami
12.15 Teleshopping 13.15
Nie z tego świata - serial
komediowy 13.45 Czy boisz się ciemności? - serial
dla młodzieży 14.45 Trzy
razy Zofia 15.35 Odjazdowe kreskówki 18.00 Czy boisz się ciemności? 18.30
żar tropików - serial sensacyjny 19.30 Nie z tego
świ ata - serial komediowy
20.00 Skradziona miłość- film
obyczajowy 21.40 52 minuty: Ojciec chrzestny z Medellin - reportaż 22.45 Mroczna przeszłość - film obyczajowy 0.20 Żar tropików serial sensacyjny 1.15 Skradziona młodość - film obyczajowy 2.40 Mroczna przeszłość - film obyczajowy
prod. USA4.00 Teleshopping

crLiL

Ogińskiego

18.30
18.50
18.50
18.55
19.00

17.35

16.45

16.15

15.30
15.45

115 Batman

-serial przygodowy
Zawód szpieg
- film prod. USA
Cud miłości
-telenowela
Po prostu miłość
- serial obyczajowy
Adam i Ewa
-serial obyczajowy
Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy

księżniczka

lat później
-serial animowany
7.50 Xena, wojownicza

8.45
9.40
10.35
11.30
12.00

r©

~1"\

człowiek:

6.40 Film dokumentalny
7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
8.35 Kacper i przyjaciele
- serial animowany
9.00 Był sobie
Pax Romana
- serial animowany
9.30 Domek
na prerii
-serial przygodowy
10.20 Dotyk anioła
-serial obyczajowy

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.40 Klan 9.05
Bajeczki Jedyneczki 9.15
Dzieło-arcydzieło 9.30 Awantura o Basię 9.55 Sukces
• 10.25 Zakazana miałość 10.45
Od A do Z 11.05 Pegaz 11.35
Ludzie listy piszą 12.00 Wiadomości 12.1 O Dary i ludzie
12.25 Wieści polonijne 12.40
Dobre książki 13.10Klan13.35
Studio wyborcze Jedynki 14.30
Skansenowe lata 14.40 Zamki
i Pałace Śląska 15.00 Wiadomości 15.1 O Podróże kulinarne 15.35 Jestem 16.20
Rzeczy 16.25 Raj 17.00 1eleexpres 17.20 Gość Jedynki
17.35 Bajeczki Jedyneczki
17.50 Noddy 18.20 Telezakupy 18.35 Klan 19.00 Dziennik telewizyjny 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Sto koni do stu brzegów 21.55 Od A do Z 22.10
Forum Polonijne 22.30 Panorama 22.50 Sport 23.00
Ogród sztuk 23.25 Raport
0.10 Powtórl<i

·

Pogoda
Kawa czy herbata
Bajarz
-serial animowany

Wiadomości

Kawa czy herbata

13.55 Opowieści według
EnidBlyton
- seńal prod. angielskiej
1415 Ale heca
15.00 Jagielski na bis
16.00 Panorama
16.10 Doktor z alpejskiej
wioski-serial
prod. niemiecko
- austńacko -wloskiej
17.00 Programy
Komitetów
Wyborczych
18.05 Program
lokalny
1812 Pogoda
18.30 Panorama

13.00
13.10

1200

11.35

10.00

9.00

8.30

8.00

7.50

przyjaciel delfin
-serial animowany
Studio urody
Program lokalny
Bar Atlantic
.seriallVP
Kabaret
na festiwalu
Rzeka kłamstwa
- serial prod.1VP
Ocean tajemnic
-serial dok.
prod. angielskiej
Kocham cię życie
- koncert o godność
starego człowieka
Panorama
Ich pięcioro
-serial prod. USA

710 Lepaka i jego

TVP8

9.1Ó Skąd się
wzięło proso?
9.35 Gimnastyka:
Joga
9.40 Ajajestem
10.00 J.A.G Wojskowe
Biuro Śledcze
-serial prod. USA
10.50 Telezakupy
11.10 Przewodnik
po biznesie
11.40 Język angielski
dla średnio·
zaawansowanych
1200 Wiadomości
1210 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
12.20 Kontrasty- świat,
ludzie, pieniądze
1215 Samo życie
1245 Klan
-telenowela 1VP
13.10 Medycyna 2001
13.30 Telezakupy
13.50 U siebie
14.15 Kwadrans na kawę
14.35 Bocznymi drogami
15.00 Wiadomości
15.10 Rewizja

6.00
8.00
8.12
8.15
8.45

f"fJVIPD

Środa

18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19.30 Sto lat Filharmonii
20.00 Wybory
parlamentarne 2001
20.50 Dwójkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport- telegram
2117 Pogoda
21.35 Polska bez fikcji:
Dziad domniemany
-film dokumentalny
22.30 Próba uczuć
-film fab. prod. USA
W samym śiodku pustynnych terenów Kalifornii
przypadkowy kierowca odnajduje spalony doszczęt
nie samochód, a w nim
zwęglone zwłoki. W pobliżu
dostrzega przestraszoną i
wycieńczoną kobietę, którą zabiera do szpitala.
Rany, na szczęście, okazują się niegroźne . Po
udzieleniu jej pierwszej pomocy, Terri Hansen (Mary
zostaje
McDonnell}
umieszczona w motelu,
gdzie ma pozostać do zakończenia śledztwa. Zdesperowaną kobietą opiekuje się adwokat Ross Bishop (Sam Elliott). okazujący jej dużo ciepła i zrozumienia.

1.10 Zakończenie
programu

przegląd piłkarski

Władcy Majów
-serial dok. prod. USA
Przez wieki opuszczone
siedziby Majów kryła gę
stwina środkowoamerykań
skiego lasu deszczowego.
Dopiero w dziewiętnastym
stuleciu podróżnicy na·
tknęli się w dżungli na ruiny wspaniałych świątyń,
piramid i pałaców. Najła
twiej dostępnym ze wszystkich miast zaginionego ludu
jest Palenque w stanie
Chiapas, w dorzeczu meksykańskiej rzeki Usumacin·
ta. Turyści z całego świata
podziwiają grobowiec boskiego władcy odnaleziony
w krypcie Świątyni Inskrypcji w 1952 roku.
0.50 Europejski

O.OO

· nego dnia do sąsiednego
nadzwyczajna
domu wprowadza się jego
15.40 Klasa na obcasach
rówieśnik Kevin Dillon, wy-seriallVP
chowywany tylko przez
16.10 Moda na sukces
matkę. Kevin jest niezwy-serial prod. USA
kle inteligentny, tryska hu16.35 XXVI Festiwal
morem i radością życia,
Polskich
Filmów Fabularnych choć wydawałoby się, że
nie ma wielu powodów do
Gdynia2001
radości: poważna choroba
17.00 Teleexpress
kości sprawiła, że chłopiec
17.20 Gość Jedynki
jest kaleką i nie rośnie jak
17.35 Klan
inni w jego wieku.
-telenowela 1VP ·
21.55 60 Zjazd
18.05 Pogromcy
Towarzystwa
Komitetów
Chirurgów
Wyborczych
Polskich
19.00 Wieczorynka:
22.10 Program
Madeline
publicystyczny
19.30 Wiadomości
22.45 Monitor
19.56 Sport
Wiadomości
20.01 Pogoda
23.00 Sportowy flesz
20.10 Okruchyżycia:
23.05 XXV1 Festiwal
Potęga przyjaźni
Polskich
· film fab. prod. USA,
Filmów Fabularnych
reż. Peter Chełson,
Gdynia2001
wfr,. Sharon Stone,
23.15 Czas na „.
Kieran Culkin
kontrowersyjny
Cincinnati. Duży, ciężka
dokument
wy, opóźniony umysłowo
0.40 Gorąco polecam:
13-latek Maxwell Kane
Chińska Szkatułka
mieszka z dziadkami od
-film fab.
czasu, gdy jego ojciec,
prod. amerykańsko
Kenny, trafił do więzienia
-francusko ·japońskiej
za zabójstwo matki. Chło
230 Zakończenie
piec ma kłopoty w nauce,
programu
ledwo czyta i pisze. Pew-

TV

Łódź

WOT

14

9.00 Pogromcy korków 9.25
Niebezpieczne kontakty
9.55 Legendy historii: Kleopatra 10.50 Łodzie marzeń 11.15 Zielona wioska
11.45 Miasto mrówek 12.40
Słoneczny Faraon 13.30
Znikający świat 14.25 Wielka rzecz: Morze 15.15 Test
wytrzymałości: Uderzenie
16.1 O Zielona wioska 16.35
Na ratunek ogrodom: Tajemnicze ogrody 17 .05
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Podróżnicy w
czasie 18.00 Zaginione
skarby starożytności 19.00
Zwariowana natura 20.00
Pogromcy korków 20.30
Shark Gordon 21.00 Super
konstrukcje: Zawracanie
rzeki Snowy 22.00 Samochody opancerzone 23.00
Zwierzęce mumie O.OO Piloci testowi: Nocne loty
1.00 Wyprawy w czasie
2.00 Liniowce: Okręty wojenne 3.00 Zakończenie
programu

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Zuzia i jej przyjaciele 7.OO Zuzia i jej przyjaciele
- serial kukiełkowy 7.30 7.30 Babar - serial animoBabar - serial animowany wany 8.00 Telewizyjny nu8.00 Na fali 8.30 Za wszel- mer warszawski ą.20 Architektura Warszawy 8.30 Za
ką cenę 9.30 Fraglesy serial lalkowy 10.00 Pokój wszelką cenę 9.30 Fragle107 - serial fabularny sy - serial lalkowy 10.00
10.30 Bliżej pr,awa - pro- Pokój 107 ·serial fab. 10.30
gram poradnikowy 10.45 Bliżej prawa - program poTelekurier 11.15 Serial fa- radnikowy 10.45 Telekurier
bularny 12.00 Program 11.15 Serial fabularny 12.00
ekumeniczny - ten sam Program ekumeniczny - Ten
duch 12.15 Uśmiechnij się sam duch 12.15 Uśmiech
- teraz - potem, kabaret nij się_ - teraz - potem, kanieroby 13.00 W poszuki- baret nieroby 13.00 W
waniu francuskich przy- poszukiwaniu francuskich
smaków 13.30 Kwartet - przysmaków 13.30 Kwartet
magazyn regionów czwórki - magazyn regionów czwórwyszehradzkiej 14.00 Ta- ki wyszehradzkiej 14.00 Tajemnicza· kobieta 15.35 W jemnicza kobieta 15.30 Wiaposzukiwaniu zaginionych domości kuriera 15.35 Roskarbów 16,00 Ayrton Sen- zmowa dnia 15.50 Dzieje
na 16.30 Za głosem serca Warszawy 16.00 Architek17.00 Studio komitetów tyra Warszawy 16.10 Kuwyborczych 18.05 Łódzkie rier 16.30 Za głosem serWiadomości Dnia 18.20
ca 17.00 Studio wyborcze
Przechowalnia 19.00 Mi- 18.00 Kurier 18.25 Gość
strzostwa Europy Siatka- WOT 18.33 Komunikaty i
rzy 20.35 Telekurier 21.00 ogłoszenia 18.35 PsychiaParad Humoru - angielski tria bez lęku 19.00 Mistrzo,..„ ....„*
serial komediowy 21.30 stwa Europy Siatkarzy
/llli1!JSPllK!
20.35 Telekurier 21.00 PaŁWD 22.00 To jest temat ~--,..
cykl reportażu 22.15 Bliżej rad Humoru 21.45 Rozmo8.30 Siatkówka 9.30 Kolar- prawa 22.30 f'!rogram eku- wa dnia 22.00 To jest testwo 10.30 Skoki narciarskie meniczny - ten sam duch mat 22.15 Bliżej prawa 22.30
12.00 Magazyn m'otorowy 22.50 Country nocą 23.15 Program ekumeniczny 22.50
12.30 Jeździectwo: Zawo- Kino mocne 0.45 Program Country nocą 23.15 Film
dy Pucharu Narodów 13.30 na jutro
fabularny O.SO Zakoliczenie
Kolarstwo 17.30 Skoki do
wody ze skał 18.00 Siatkówka 21.00 Super Racing
Weekend 21.30 Magazyn
sportów motorowych 22.00
żeglarstwo 23.00 Wiadomości 23.15 Golf 0.15 Magazyn motorowy 0.45 Wyścigi ciężarówek 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

~.~'!r!
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herbata 8.40 Złotopolscy
9.05 Kuchnia wróżki 9.30
Noddy 10.00 Seans 11.20
Wieczór z Jagielskim 12.00
Wiadomości 12.10 Ogród
sztuk 12.30 Sekrety zdrowia
12.40 Kwadrans na kawę
13.00 Złotopolscy 13.25
Koncert z okazji otwarcia X
Światowych Igrzysk Polonijnych 13.25 Koncert 14.25
Święta Góra 14.40 Białoru
ska szkoła 15.00 Wiadomości 15.10 Sport 17.00 Teleexpres 17.20 Gość Jedynki
17.30 Kuchnia wróżki 17.50
Gwiezdny pirat 18.20 Telezakupy 18.35 Złotopolscy
19.00 Polskie smaki 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Eliminacje do
mistrzostw świata w piłce
nożnej 21.35 Szalom na szerokiej 22.30 Panorama 22.50
Sport 23.00 Studio wyborcze 23.50 Wybory Polaków
O.OO Ze sztuką na ty

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.15 Kawa czy

6.40 Ulica zakochanych
-telenowela
7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Karolina
I przyjaciele
·serial animowany
8.35 Kacper i przyjaciele
- serial animowany
9.00 Był sobie dłowiek
·serial animowany
9.30 Domek na prerii
·serial przygodowy
10.20 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
11.15 Zdarzyło się jutro
-seńal prod. USA
1210 Telesklep

*·~Lili

1@

13.30 Disco Polo Live

żądza pieniądza

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-serial anirTIOłlany
715 PowerRangers
-seńal dla mlodzieży
7.50 MacGyver
- serial prod. USA
8.45 Rozbitkowie
- seńal przygodowy
9.40 Cud miłości
·telenowela
10.35 Po prostu miłość
·serial obyczajowy
11.30 Adam i Ewa
-serial oiJYczajowy
1200 Czułość i kłamstwa
· serial obyczajowy
12.30 Chciwość, czyli

0

3

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35Teleshopping 10.10 Trzy razy
Zofia - telenowela 11.00 Perła - telenowela 11.45 Śmiej
się razem z nami - program rozrywkowy 12.15 Teleshopping 13.15 Nie z tego
świata - serial komediowy
13.45 Czy boisz się ciemności - serial dla młodzie
ży 14.15 Gra w przeboje teleturniej 14.45 Trzy razy
Zofia - telenowela 15.40
Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla. dzieci
18.00 Czy boisz się ciemności - serial dla młodzieży
18.30 Żar tropików - serial
sensacyjny 19.30 Nie z tego
świata - serial komediowy
20.00 W blasku chwały film sensacyjny prod. USA
21.40 Pięć godzin strachu thriller 23.30 Żar tropików
0.25 W blasku chwały 1.55
Pięć godzin strachu 3.25
Teleshopping

Ci.'lLic'

14.45 Bill Cosby Show
-sena! komediowy
15.15 Karolina
i przyjaciele
·serial animowany
15.45 Kacper i przyjaciele
· seńal animowany
16.05 Był sobie człowiek
-serial animowany
16.35 Domek na prerii
-seńal przygodowy
17.30 Studio wyborcze
17.55 M Kwadrat
18.30 Bill Cosby Show

9gińskiego

13.15 Remington Steele
· seńal sensacyjny
14.15 Humory
Waldemara

18.55
19.05

18.30

17.40

- seńal przygodowy
Cud miłości
-telenowela
Informacje
+Publicystyka
Sport
Dziki księżyc

księżniczka

-serial animowany
15.30 lnfonnacje
15.50 Pokemon
- seńal animowany
16.15 Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy
16.45 Xena, wojownicza

dwadzieścia
lat później

1415 ŚWiatwedług
Kiepskich
• serial komediowy
15.00 Batman

8.00 Dama z portretu - film
biograficzny prod. ukraiń
skiej 9.25 Film krótkometrażowy: Nuda 9.35 Dokument: Howard Hawks, największy amerykański artysta 10.35 Historia Helen
Morgan - film obyczajowy
12.30 Film krótkometrażo
wy: Adam 12.40 Tramwaj
zwany pożądaniem - dramat prod. USA 14.40 Krew
z grobowca mumii - film
grozy prod. ukraińskiej
16.15 Dokument: Ava
Gardner 16.45 Kalejdoskop
- komedia 18.25 Opowieść
Harley'a - filmobyczajowy
prod. polskiej 20.00 Sublokator - film sensacyjny
21.30 Hiszpańska mucha komedia prod. Hiszpania/
Francja 23.05 Opętanie dramat prod. francuskiej,
reż. Andrzej żula'ł'ski, obsada: Isabelle Adjani, Sam
Neill i inni 1.05 Zakończe
nie programu

ł-t

ete kino!

19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
20.00 Wydarzenia
20.30 Clueless
-film obyczajowy
22.15 Szeryf
-serial sensacyjny
23.10 Wydarzenia
23.20 Komentarz dnia
-program publicystyczny
23.30 M Kwadrat- talk
show Manna i Matemy
O.OO Biznes Info
-magazyn
ekamlc.zny
O.OS Clueless
-film obyczajowy
1.40 Zakończenie
programu

20.00 Adam i Ewa
-polski serial obyczajowy
20.30 13 posterunek
-polski serial komediowy
21.05 Misja w czasie
- film prod. USA
21.30 Losowanie
LOTIO
22.00 Nagi patrol
-film prod. USA
2215 Telewizyjne
Biuro Sledcze
22.55 lnforamcje
i biznes informacje
23.15 Prognoza pogody
23.20 Polityczne grafiitl
23.35 Przyjaciele
0.05 Nic do ukrycia
-film prod. USA
1.45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

nowy
ŁOWICZANIN

6.25 Strefa P - magazyn
muzyczny 7.00 Super Vip
- magazyn 7.30 Muzyczne
listy - magazyn muzyczny
8.20 Kosmokoty - serial
animowany dla dzieci 8.45
Eek!stravaganza - serial
animowany dla dzieci 9.15
Bobby kontra wapniaki serial animowany dla dzieci 9.45 Szkoła przetrwania
- serial obyczajowy 10.45
Gorączka w mieście - serial sensacyjny 11.45 Na
południe - serial sensacyjny 12.40 Kaskaderzy z

a

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela meksykańska 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miło
ści - telenowela meksykańska 7.50 Guziczek - serial animowany dla dzieci
8.15 Silver Surfer - serial
animowany dla dzieci 8.40
Farma pełna strachów serial dla dzieci 9.0S Świat
Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 9.30 Telesklep 10.30 Big Brother
H .15 Rozmowy w toku
12.1 O Maraton uśmiechu
- program rozrywkowy

•

Hollywood - film dokumentalny prod. USA 13.40
Super Vip - magazyn ciekawostek 14.1 O Strefa P magazyn muzyczny 14.45
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 15.45 Eeklstravaganza - serial animowany 16.15 Kosmokoły - serial animowany dla dzieci
16.4"5 Przygody rodziny
Addamsów - serial komediowy 17.15 Oh, Baby - serial komediowy 17 .45
Dziennik 18.00 VIP - program publicystyczny 18.15
Różowa Pantera - serial
animowany 18.30 Sabrina
nastoletnia czarownica -

12.40 Guziczek - serial
animowany dla dzieci
13.05 Silver Surfer - serial
dla dzieci 13.30 Famia peł
na strachów - serial animowany 13.55 Świat Bobby'ego - serial animowany
14.20 Beverly Hills - serial obyczajowy 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty,
pogoda 16.20 Virginia - telenowela 17.15 Big Brother
- w cztery oczy 18.00 Rozmowy w toku 19.00 TVN
Fakty 19.25 Kropka nad i
19.45 Sport 19.50 Pogoda
20.00 Big Brother - ty wybierasz 20.30 Prawdziwe
historie: Tata nas opuścił
- film obyczajowy. Chociaż

serial komediowy 19.00 Na
poludnie - serial sensacyjny 20.00 Precedensowa
sprawa - dramat kryminalny prod. USA 22.10 Dziennik 22.22 Informacje sportowe 22.25 Program publicystyczny 22.35 Gorącz
ka w mieście - serial sensacyjny prod . USA 23.35
Szkoła przetrwania - serial
obyczajowy 0.35 Mafioso
- film kryminalny prod.
USA 2.15 Spotkajmy się program rozrywkowy 2.45
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 3.45 Muzyczny
VIP 4.20 Zakończenie programu

rozwody stały . się zjawiskiem powszechnym, są
jeszcze osoby, dla których
rozstanie z małżonkiem
może być tragedią. Do takich osób należy bohaterka filmu Linda. Kiedy dowiaduje się, że jej mąż zamierza zostawić ją dla nauczycielki swojej córki wydaje się, że jej życie legło
w gruzach. 22.45 Melrose
Place - serial obyczajowy
23.40 Urzekla mnie Twoja
historia - talk show 0.1 O Big
Brother - Extra 0.55 Sześć
stopni oddalenia - film
obyczajowy prod. USA 2.50
Big Brother Nocą - program rozrywkowy do rana

Iem i zacznie nabierać masy. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Za skłonność do otyłości odpowiada kilka genów, szczególną rolę przypisuje się temu, który stymuluje proces wydzielania insuliny. W komórkach nowego życia
znajdują się fragmenty DNA, pochodzące od obojga rodziców. Jednak ten
gen, który odpowiada za kodowanie
insuliny, pochodzi w zdecydowanej
większości przypadków od ojca. Odcinek DNA, dziedziczony po matce, z niewyjaśnionych powodów
pozostaje całkowicie bierny. Genetycy szczerze przyznają, że nie mają
pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Do
bardzo długiej listy ;zagadek związa
nych z ludzkim genomem dołączyła
więc jeszcze jedna.
Jeśli ojciec miał skłonności do tycia i przekazał odpowiadający za to
gen swemu potomkowi, dziecko od
najmłodszych lat będzie miało proteściowa demonstrowała poważną blemy z przemianą materii. Na
szczęście proces• ten nie jest nienadwagę, można się było spodziewać,
że po pewnym czasie również jej uchronny.
dok. na Sii'. 9
wiotka córka przestanie być motyDo takiego wniosku doszli lekarze z kliniki chorób dziecka w Paryżu. Kilka tygodni później potwierdził je zespół genetyków z amerykańskiego Baltimore.
Obie grupy naukowców przez kilka lat badały problem otyłości dzieci. Ich odkrycia stawiają na głowie
całą dotychczasową potoczną wiedzę. Większość rodziców widzi bowiem głównych winowajców wśród
dziadków, którzy nie potrafią odmówić wnukom niczego, a już zwłasz
cza słodyczy. Prawdziwym horrorem
są kochające babcie, które wciskają
najedzonemu po uszy maluchowi
,jeszcze jedną łyżeczkę za tatusia,
za mamusię, za dziadziusia„.".
Inna teoria upatrywała przyczyn
dziecięcej otyłości w dziedziczeniu
po matce. Już staropolskie przysło
wie głosi: „Chcesz wiedzieć, jaka bę
dzie twoja żona? Przyjrzyj się jej
matce, takaż będzie ona". Jeśli więc

BRZUCH DZIEDZICZYMY PO TACIE?

Genetycznie tłuści

; Wi6ŚCi z Głowna i Strykowa
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ITIVIPD
Pogoda
Kawa czy herbata
Lulu Show
- seńal animowany
prod. USI\
Tygrys Pietrek
- bajka dla dzieci
Gimnastyka:
Mamo, pobaw się

zemną

6.00 Kawa czy herbata
8.00 Wiadomości
8.12
8.15
8.45

9.10
9.35

9.40
9.55
10.45
11.00

~ulek i zwierzęta
Zycia jak muzyka
Telezakupy
Krakowskie oblicza
kultury: Złota jesień
krakowskiego
średniowiecza

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
informacyjny
12.25 Wielkie sprzątanie
12.45 Plebania
-serial TVP
13.15 Dom Muratora
13.40 Studio sport:
Tour de Pologne
13.50 Telezakupy
14.05 We are ... :
Jesteśmy Polakami
14.35 Pogotowie
czyli twórczo

twórczości

rozwiązywać

TVP8
7.20 Lopaka i jej
przyjaciel
delfin
-serial animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
9.00 Szansa
na sukces
10.00 Rzeka kłamstwa
- serial prod. TVP
11.35 Ocean Tajemnic
-serial dok.
prod. angielskiej
12.00 Artyści
dzieciom
- widowisko cyrkowe
13.00 Panorama
13.10 Program
lokalny
13.20 Ich pięcioro
-serial prod. USA
14.05 Opowieści według
Enid Blyton
-serial
prod. angielski~
14.35 Mogę wszystko
-magazyn
dla młodzieży
15.00 Serial
dla młodzieży
15.25 Zrozumieć świat
16.00 Panorama
16.10 Program lokalny

ro11'f-IN.r:mJ

problemy
15.00 Wiadomości
15.10 Studio sport:
Tour de Pologne
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania - serial TVP
18.DS Zaginiony świat
-serial prod. USA
19.00 Wieczorynka:
Fraglesy
19.30 Wiadomości
19.57 Sport
20.02 Pogoda
20.10 Akwarium,
czyli samotność
szpiega - film prod.
polsko- nierriecko
-rosyjskiej
21.05 Program

Wiadomości

21.45 Studio Wyborcze
Jedynki
22.40 Monitor
23.00 Sportowy flesz
23.05 Kronika Tour
~e Pologne
23.20 Ządze
-serial prod. USA
Bohaterem pierwszej opowieści jest mieszkający w
Anglii młody Amerykanin
James, który czuje się
zagubiony i samotny w
obcym kraju. Pewnego

16.20 Doktor
z alpejskiej wioski
- serial prod.
niemiecko -austriacko
-włoskiej

fortepiany
-teleturniej
Wybory 2001
Panorama
Sport· telegram
Prognoza pogody

Śpiewające

Dwie chłopskie rodziny:
Zimmererów i Wallerów żyją
od lat we wzajemnej nienawiści. Martha Zimmerer
rozpuszcza po oko1icy plotkę, jakoby córka Wallerów,
śliczna Sonia, rzucała czary na ludzi i zwierzęta. Podejrzenia wobec dziewczyny zdają się potwierdzać,
gdy młody alpinista udaje
się - za namową Wallerówny - na niebezpieczny górski szlak i tam ulega wypadkowi. Mieszkańcy wioski obwiniają o to Sonię,
która - zaszczuta przez
sąsiadów - przeżywa zalanerwowe.
Dwójkomania
Piknik budowlany
Program lokalny
Pogoda
Panorama
manie
17.10
17.15
17.50
18.22
18.30
18.55

20.00
21.00
21.20
21.27

po

ślubie państwo

do Pazatrzy~"'

dłużej.
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TV

7.00 Witaj Franklin - serial
animowany dla dzieci 7.30
Wyprawa na Zachód - serial animowany 8.00 Telewizyjny numer warszawski
8.20 Architektura Warszawy 8.30 Za wszelką cenę
9.30 Fraglesy 10.00 Spół
ka rodzinna 10.30 ZUS radzi 10.45 Telekurier 11.15
Zaklęty dwór - serial fab.
prod. polskiej 12.05 U siebie 12.30 Europa w zagrodzie - magazyn rolniczy
13.00 świat ogrodów - serial dokumentalny 13.35 Familiada - teleturniej 14.00
Tour de Pologne 14.45 Tajemnicza kobieta 15.25 Wiadomości 15.30 Architektura Warszawy 15.40 Kurier
Mazowiecki 16.00 Dzieje
Warszawy 16.1 O Rozmowa dnia 16.30 Dom muratora 17.15 Gość WOT
17 .30 Kurier Mazowiecki
17.45 5 minut o.„ 18.00
Kurier Warszawski 18.20
Muzyka łączy pokolenia
18.40 W-wa znana i nieznana 19.00 Splątane losy
19.50 Muzyka w filmie
20.35 Tall Ships 21.05 Parada humoru 21.30 Kurier
21.45 Rozmowa dnia 22.00
To jest temat 22.15 Autostrada 22.35 Nałóg 0.05
Zakończenie programu

WOT

ŁOWI CZ
ZAPRASZA

TELEWIZJA

7.00 Witaj Franklin - serial
animowany dla dzieci 7.30
Wyprawa na Zachód - serial animowany 8.00 Masz
święta dla chozych 8.30 Za
wszelką cenę 9.30 Fraglesy - serial lalkowy 10.00
Serial fabularny 10.30 ZUS
radzi - program informacyjny 10.45 Te le kurier magazyn reporterów 11.15
Zaklęty dwór - serial fabularny 12.05 U siebie - program etniczny 12.30 Europa w zagrodzie - magazyn rolniczy 13.00 Świat
ogrodów - serial dokumentalny 13.35 Familiada teleturniej 14.00 Tour de
Pologne 14.45 Tajemnicza
kobieta 15.35 Pałac Bucholtza 16.00 Austria - kraina gór i muzyki 16.30
Dom muratora 17.15 Telewizyjne Podróże - Meksyk
17.30 Magazyn kulturalny
18.00 ŁWD 18.20 To były
czasy - Jubileusz 45 lat
OTVP w Łodzi 19.00 Kino
Wieczorne: Splątane losy
19.50 Muzyka w filmie program rozrywkowy 20.35
Tall Ships 21.05 Parada humoru - angielski serial komediowy 21.30 ŁWD 22.00
To jest temat - cykl reportażu .;!2.15 Nałóg - horror
23.45 Program na jutro

Łódź

„Rzeka kłamstwa" - serial TVP - reż. Jan Łomnicki; wyk. Bożena
Dykiel, Joanna Trzepiecińska, Krzysztof Kolberger i inni. Emisja:
TVP 2, godz. 10.00,

~

kończenie

8.30 Piłka nożna 10.30
Magazyn sportów motorowych 11.00 Żeglarstwo
11.30 Jeździectwo 12.30
Magazyn Olimpijski 13.00
Kolarstwo górski: Zawody
pucharu świata 13.30 Skoki do wody ze skał 14.00
Tenis: Turniej US OPEN
16.45 Tenis: Turniej US
OPEN 23.00 Wiadomości
23.15 Piłka nożna: eliminacje mistrzostw świata 2002
1.15 Wiadomości 1.30 Zaprogramu

"',,.„,.. ....
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9.00 Turbo 9.25 Niebezpieczne kontakty 9.55 Piloci testowi: Kontrola 10.50
Zielona wioska 11.15 Na
ratunek ogrodom: staw 11.45
Hutan - dzikie życie w malajskich lasach tropikalnych 12.15 Przygody na
błękitnej rafie 12.40 Walka
z nienawiścią 13.30 Everest góra marzeń 14.25
Nowi odkrywcy 15.15 Legendy historii 16.10 Na
ratunek ogrodom 16.35
Wyczarowane z drewna
17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Podróżnicy w czasie 18.00
Wyprawa po złoto 19.00
Niezwykła natura 20.00
Pogromcy Korków 20.30
Niebezpieczne kontakry
21.00 Dzikie zwierzęta Botswany 22.00 Łowca krokodyli 23.00 Samotna planeta o.oo Niesamowite maszyny 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Hitler - ostatni
rozdział 3.00 Zakończenie
programu

piątek, 7września,

7 września 2001 r.

zapomnieć.

razu jego uwagę przycią
ga plakat reklamowy, na
którym widnieje urodziwa
kobieta otoczona błysz
czącymi mieczami, zapraszająca na swój widowiskowy spektakl. Zaintrygowany tajemniczą pięknością
James nie może o niej
23.55 Mroczne
dziedzictwo
-serial prod. USA
Na eleganckim przyjęciu
Alex spotyka swego dawnego kolegę, Filipa. Męż
czyzna jest nią wyraźnie
zafascynowany - chce,
żeby Alex z nim została.
Jednak dziewczyna musi
wracać do San Franćisco.
Zanim opuści przyjęcie,
przeżyje dziwną i przerażającą przygodę. Znajoma
kobieta zapyta ją, czy
chciałaby całkowicie odswoje życie i zatow jej szyi.
zęby

rriienić

pi

„,~~

„.

0.40 Noc internauty
1.10 Zakończenie

21.40 Wieczór
z Jagielskim
22.25 Piknik budowlany
23.05 Hemingway- serial
Serial ma formę rozbudowanej retrospekcji. Akcja
zaczyna się w 1961 r., na
krótko przed śmiercią pisarza, który odczuwając
odpływ sił twórczych .i kło
poty ze zdrowiem coraz
częściej myśli o samobójstwie. Wraca też myślami
do czasów, gdy dopiero
wchodził w dorosłość. Latem 1921 Ernest Hemingway, syn lekarza z Michigan, początkujący dziennikarz, żeni się ze swą ukoHeadley, panną z
rodzichaną

Tuż

porządnej, zamożnej

młodzi wyjeżdżają

ny.

tam na

ryża . Postanawiają
mać się

[I
0.40 Gala Boksu
Zawodowego
2.10 Zakończenie
program[l
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6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-serial animclNany
7.25 Power Rangers
-seria dla mbdzieży
7.50 Jezioro marzeń
-film prod. USA
8.45 Roswell:
w kręgu tajemnic
- serial prod. USA
9.40 Cud miłości
-telenowela
10.35 Cud miłości
-telenowela
11.30 Macie co chcecie
12.00 Czułość i kłamstwa
- serial prod. polskiej
12.30 Chciwość czyi!
żądza pieniądza

13.30 Idź na całość

®

!"Ul._

człowiek:

6.40 Ulica zakochanych
-telenowela
7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Ka roli na
i przyjaciele
-serial animowany
8.35 Kacper i przyjaciele
-serial animowany
9.00 Był sobie

14.30 4x4
15.00 Batman
później

dwadzieścia lat

księżniczka

-serial animowany
15.30 Informacje
15.45 Pokemon
-serial animowany
16.15 Czułość i kłamstwa
-serial prod. polskiej
16.45 Xena, wojownicza
-serial przygodowy
17.35 Cud miłości
-telenowela
Informacje
Sport
Prognoza pogody
Program wyborczy
Dziki księżYc
- telenowela
18.30
18.45
18.50
18.55
19.05

Bliźniaki

11.15 Tajemniczyelement:

Ogińskiego

-serial
sensaajny
12.10 Telesklep
13.15 Remington Steele
-serial sensacyjny
14.15 Humory
Waldemara
14.45
15.15
15.45
16.05
16.35

Bill Cosby Show
Karolina
i przyjaciele
Kacper i przyjaciele
-serial animowany
Był sobie człowiek
-serial animowany
Domek na prerii
-serial przygodowy

c::!"O...-:,/

Perykles
- serial animowany
9.30 Domek
na prerii
-serial przygodowy
10.20 Dotyk anioła
-serial obyczajowy

IV POLONIA

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Trzy razy
Zofia - telenowela 11.00
Perła - telenowela 11.45
Śmiej się razem z nami
12.15 Teleshopping 13.15
Nie z tego świąta - serial
komediowy 13.45 Czy boisz się ciemności? - serial
dla młodzieży 14.15 Gra w
przeboje - teleturniej 14.45
Trzy razy Zofia - telenowela 15.35 Odjazdowe kreskówki 18.00 Czy boisz się
ciemności? - serial dla
młodzieży 18.30 Żar tropików
- serial senscyjny 19.30 Nie
z tego świata - serial komediowy 20.00 Pokonać
siebie - film biograficzny
prod. USA 21.45 Bez śladu komedia 23.40 Żar tropików - serial sensacyjny
0.40 Pokonać siebie - film
biograficzny prod. USA 2.10
Bez śladu - komedia 3.55
Teleshopping

---

6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.40 Klan 9.05
Sówka 9.30 Zabawy językiem
polskim 1O.OO Zmiennicy 11.00
Ze sztuką na ty 12.00 Wiadomości 12.1 O Spotkania z tradyqą 12.30 Opera nr 23 12.40
Konwencje teatralne 13.1 O
Klan 13.35 Sportowy tydzień
14.25 Boże miejsce na ziemi 14.45 Katalog zabytków
15.00 Wiadomości 15.1 O Ojczyzna-polszczyzna 15.30 Bezludna wyspa 16.1 O Preludium sławy 16.35 Laszlo Tokes 17.00 Teleexpres 17.20
Gość Jedynki 17 .30 Sówka
17.55•Awantura o Basię 18.20
Telezakupy 18.35 Klan 19.00
Wieści polonijne 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.00 Sukces 20.30 Program publicystyczny 21.30
Wieczór z Jagielskim 22.1 O
Videokaseta 22.30 Panorama 22.50 Sport 23.00 Studio Wyborcze Jedynki 23.55
Zakazana miłość 0.30 Monitor wiadomości 0.45 Powtórki

Pożegnanie

20.00 Adam I Ewa
- serial prod. polskiej
20.30 Rodzina zastępcza
-serial prod. polskiej
21.00 Wywiad z wampirem
-horror prod. USA
Dzieje 200 łat związku między wyrafinowanym arystokratycznym wampirem Lestatem, a dręczonym wyrzutami sumienia Loui sem.
21.30 Losowanie LOTTO
23.20 inforamcje
i biznes informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Skrót Ligi Mistrzów
Na kaźdytemat
Muzyka na bis

23.35
23.40
23.55
1.00
2.00
5.00

programu

17.30 Studio wyborcze
17.55 M Kwadrat
18.30 Bill Cosby Show
-serial komediowy
19.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
20.00 Wydarzenia
20.30 Testament
-film sensacyjny
22.10 Nietykalni
-serial sensacyjny
23.05 Wydarzenia
23.15 Komentarz dnia
2325 M Kwadrat
23.55 Biznes Info
0.05 Testament
-film sensacyjny
1.45 Zakończenie
~
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5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela meksykańska 6.45 Telesklep 7.OO Potęga miło
ści - telenowela meksykańska 7.50 Guziczek - serial animowany dla dzieci
8.15 Myszorki na prerii serial animowany dla dzieci 8.40 Farma pełna strachów - serial dla dzieci 9.05
Świat Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother
11.15 Rozmowy w toku
12.1 O Maraton uśmiechu
12.40 Guziczek - serial animowany dla dzieci 13.05
Myszorki na prerii - serial
animowany dla dzieci
13.30 Farma pełna strachów - serial dla dzieci 13.55
Świat Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 14.20
Beverly Hills - serial obyczajowy 15.15 Milionerzy
16.00 TVN Fakty 16.15
Pogoda 16.25 Virginia - telenowela 17.15 Big Brother
- w cztery oczy 18.00 Rozmowy w toku 19.00 TVN
Fakty 19.30 Kropka nad i
19.45 Sport 19.50 Pogoda
20.00 Big Brother 20.45
Mroczna obsesja - film
sensacyjny 22.35 Na ratunek 23.05 TVN Fakty
23.15 Drew Carey Show
23.45 Big Brother Extra
1.30 Superwizjer 2.00 Big
Brother Nocą

a

°°

6.00 Strefa P 6.35 Supergol 7.05 Muzyczne listy
ale kJnu!
7.50 Eek!stravaganza 8.20
8.00 Jego najlepszy numer
Dungeons and Dragons .
- komedia prod. USA 9.30
Dokument: Marlena Die- serial dla dzieci 8.50 Protrich 10.00 Ostatni świa- gram publicystyczny 9.20
dek - film sensacyjny pr~d. Gladiatorzy 10.20 Na Popolskiej 11.25 Film krótko- ludnie 11.20 Podwójna gra
- serial akcji 12.20 Star
metrażowy: Trema 11.40
Blaszany bębenek - film Trek: Voyager 13.20 Suobyczajowy prod. niemiec- pergol 13.50 Mistrzostwa
ko-polskiej 14.00 Kolory świata w rajdach samochokochania - film biograficz- dowych 14.20 Strefa P
ny prod. polskiej 15.45 Ku- 14.45 Muzyczne listy 15.45
glarze - film obyczajowy Eek!stravaganza 16.15 Dunprod . USA 17.30 Doku- geons and Dragons 16.45
meni: Mumia - legenda Gladiatorzy - reality show
kina 18.20 Męska sprawa - 17.30 Dziennik 17.45 Profilm kryminalny prod. tran- gram publicystyczny 18.00
cuskiej 20.00 Skradziona Na granicy prawa · ser.ial
kolekcja - komedia prod. sensacyJny 19.00 Gladiapolskiej. reż. Jan Batory, '.orzy _2 ·0 BieMg po szmaI ,
sena 1 20.30 ecz 21.30
obsada: Izabella Dziarska,
Dziennik 21 .45 Mecz 22 .45
Jerzy Jogałła 21.25 ZabójFamily Guy 2 23 .15 Glastwo chińskiego bukmachera - film obyczajowy diatorzy o.oo Zbrodnicza
prod. USA 23.10 Pamięć . namiętność 1.45 Spotkajabsolutna , film science- my się 2.15 Muzyczne lifiction prod. USA 1.00 Za- sty 3.15 Muzyczny VIP 3.50
Zakończenie programu
kończenie programu
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Głowna i Strykowa

nowy

z

SZKOtA
PODRYWANIA

To najprostszy sposób, by zostać uznanym co
najwyżej za kandydata na agenta tajnej policji, a
nie na osobę, z którą warto się umówić na randkę. Najlepsze efekty przynoszą spojrzenia przelotne, trwające nie więcej niż 2 sekundy. Gdy
podczas spotkania dyslcretnie po'wtórzy sięje kilka
razy, sukces będzie murowany. Nic bowiem bardziej nie zaintryguje obiektn zalotów, niż takie
wzrokowe niedopowiedzenie.

*

*

Głos - to narzędzie jest ważne przede wszystkim dla panów, którzy nigdy nie powinni zapominać, że kobiety lubią nie tylko mówić, ale i
słuchać. Oczywiście nie można damy zagadać na
śmierć. Trzeba natomiast dążyć do tego, by swoim głosem dopasowywać się do stanu emocjonalnego partnerki. Jeśli ona mówi szybko i głośno mężczyzna robi to samo, gdy kobieta zaczyna
szeptać - również on ścisza głos. Takie dostrojenie sprawi, że kobieta będzie swym rozmówcą
oczarowana. Truizmem wydaje się przypomnienie, że najciekawszym tematem rozmowy jest
dla kobiety ona sama.

Postawa, gestykulacja - warto oczywiście pomyśleć o zachowaniu sportowej sylwetki. Ale to
nie wszystko. Wystarczy kilka tricków, by nawet
osoba z defektami urody wydała się bardziej atrakcyjna. Kobieta splatająca ręce za piecami, bardziej eksponuje swój biust, co działa na każdego
mężczyznę. Oparcie dłoni na biodrach - uwydatnia talię. Mężczyzna stojący stabilnie na dwóch
nogach., unikający nieustannego przestępowania
- sprawia wrażenie silnego i pewnego siebie.

. .
. *
.
.
.
Miejsce podrywama - tu me niaJedneJ sztywnej reguły. Warto jednak wybierać teren, na którym dana osoba czuje się najpewniej. Znawca filmów może zagadać podobającą mu się dziewczynę przed kinem, student - na uczelni, pracownik
fizyczny-przed witrynąsklepowąitp. Ważne by
było to miejsce, o którym coś się wie. Dzięki
temu podrywacz pozbywa się stresu wywołanego
lękiem przed „zapomnieniem języka w gębie" i
może skoncentrować się na wykorzystaniu omówionych powyżej sztuczek z oczami, głosem i
gestami .

*

Temat pierwszych rozmów-ogólna rada brzmi:
„Jeśli nie wykonujesz zawodu, który jest powszechnie pożądany, nie rozmawiaj o pracy".
Aktor, modelka, dziennikarz, wokalista zespołu
rockowego, właściciel dużej firmy - zrobi wraże
nie właśnie swoim fachem. Trudno jednak, by
uwagę partnerki (partnera) przykuła opowieść o
· 'k h . ·
d
h ·k
d
taJm ac zyc1a zawo_ owego mec. am a, urz~ ~
mka czy eksped1ent_h Dlatego iepieJrnzmawiac
o. sw01m hobby 1 mecodztennych zamteres_o':"'a-

mach, w razie potrzeby umtejętme Je ubarwtaJąC.
Niechpodrywana(podrywany)wie,żejesteśosobą nietnzinkową, z którą można przeżyć coś niezwykłego! (PAI)
Kamil Patyk

Pogoda
Kawa czy herbata
Stinky i Jake
- serial animowany

Wiadomości

Kawa czy herbata

~

którą zabrał do Los Angeles. Charlie jest zaskoczony wiadomością, że Grace nie chce mieć dzieci.
Julia musi zdecydować,
ozy pomagać Griffinowi w

młodszą siostrą Claudią,

13.00 Panorama
13.10 Ich pięcioro
- serial prod. USA
Bailey znowu się upija. Nie
jest w stanie opiekować się

~

~,,.

,.

7.20 Lopka i jego
przyjaciel delfin
- seńal animowany
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
a30 Bal Atlantic
- serial prod. polskiej
9.05 Kabaret
na festiwalu
- show kabaretowy
9.55 Ziemia
·ostatnie starcie
-serial prod. USA
11.10 Lucy Sullivan
- serial prod. angielskiej
12.00 Kocham cię życie koncert o godność
starego człowieka

m8

kulturalnych
15.40 Klasa na obcasach
-serial TVP

wydarzeń

9.10 Dźwiękogra
9.20 Gimnastyka
buzi i języka
- seńal prod. USA
915 APsik
10.00 Hbrnblower
-serial prod. angielskiej
10.50 Telezakupy
11,10 Perypetie
zezdowiem
1:1.40 Ups and Downs
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
informacyjny
12.20 12.20 do Unii
12.45 Klan
-telenowela TVP
1l15 Dom muratora
13.35 Telezakupy
13.50 Kulisy wojska
1415 Katalog zabytków
14.35 Pomorskie pejzaże
historyczne
15.00 Wiadomości
15.10 Archiwum polskich

6.00
8.00
8.12
a 15
8.45

[TfVIPD

'

Alfred Steiger, jeden z
mieszkańców Sonoenstein, nie może się uważać za
wybrańca losu. Wskutek
wypadku został kaleką,
jego stado ma być zlicytowane, gdyż Steiger tonie w długach, a w dodatku
jego młoda żona Annemarie zdradza go z przystojnym parobkiem Aldo. Niespodziewanie w wiosce pojawia się, po 20 latach nieobecności, brat Alfreda Josza, do którego mężczy
zna żywi zapiekłą urazę
jeszcze z czasów młodo
ści. Kiedy ktoś podpala
gospodarstwo
Alfreda,
Annemarie i jej kochanek
oskarżają o ten czyn Jo1szę, ale ten ma niezbite

-seńal

realizacji marzeń.
13.55 Opowieści według
Enld Blyton
-serjal prod. angielskiej
14.25 Kręcioła
14.45 Krzyżówka
13-latków
15.10 Ojczyzna
• polszczyzna
15.30 Złotopolscy
- telenowela TVP
16.00 Panorama
16.10 Doktor
z alpejskiej wioski

o

w szpitalu. Podejrzewają,
to Kobra dał jej narkotyki. Tymczasem matka
rzekomego winowajcy nie
dotrzymuje terminu oddania artykułu. Częsta nieobecność męża w domu
skłania ją do przypuszczeń,
że znalazł sobie inną kobietę. Załamana, coraz
częściej sięga po butelkę.
Kobra, chcąc uchronić
matkę od rieprzyjemności
w redakcji, prosi pomoc
Oliwkę, lecz ta odmawia.
Piotr odwiedza Agę w szpitalu. Wizyta nie kończy się
miło. Aga zrywa z nim. Oliwka, nękana wyrzutami sumienia, zmienia zdanie i
pisze artykuł dla [!latki
Kobry.
16.10 Moda na sukces
- serial prod. USA
16.35 XXV1 Festiwal
Polskich Filmów
Fabularnych
Gdynia2001
17.00 Teleexpress
17.20 GośćJedynki
17.35 Klan
- telenowela TVP
18.05 Programy
Komitetów
Wyborczych

że

Koleżanki tdwiedzają Agę

ł

września

1.45 Zakończenie
programu

0.55

alibi.
17.00 Programy
Komitetów
Wyborczych
18.05 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.30 Ogród sztuk
20.00 Wybory
parlamentarne 2001
21.00 Panorama
21.20 Sport- telegram
2117 Pogoda
21.35 Magazyn Ekspresu
Reporterów
23.05 ·Wieczórfilmowy
Kocham Kino:
Widmo wolności

22.45 Sportowy flesz
22.55 XXVI Festiwal
Polskich Fil mów
Fabularnych
Gdynia2001
23.05 Serce w rozterce
-film fab. prod. USA
0.35 Zakończenie
programu

Wiadomości

12

Zakończenie prf gramu

8.30 Kolarstwo 9.30 Tenis:
Najważniejsze wydarzenia
całego turnieju 11.30 Magazyn Watts 12.00 Piłka
nożna 13.30 Lekka atletyka: Finałowe zawody cyklu
IAAF 15.00 Kolarstwo 17.30
Sporty ekstremalne 18.00
Magazyn motorowy 18.30
Siatkówka 21.00 Boks:
Walki zawodowców 23.00
Wiadomości 23.15 Wyścigi
ciężarówek: Zawody Pucharu Europy 0.45 Kolarstwo 1.15 Wiadomości 1.30

*.-,,.**

móDmn
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9.00 Pogromcy korków 9.25
Niebezpieczne kontakty
9.55 Niesamowite maszyny 10.50 Nowi odkrywcy:
Ostatnie lasy Andów 11.45
Oblicza natury: Świat pająków 12.40 Jurassica:
Narodziny gigantów 13.30
Samotna planeta: Sydney
14.25 Droga Mandeli ku
wolności 16.10 Wyczarowane z drewna: Łódeczka
16.35 Święto smakoszy droga 66 17.05 Wędkar
skie przygody Rexa Hunta
17.30 Podróżnicy w czasie
18.00 Słoneczny Faraon
19.00 Miasto mrówek
20.00 Pogromcy korków
20.30 Niebezpieczne kontakty 21.00 Biała siła: Ścież
ka terroru 22.00 Wielka
rzecz: Morze 23.00 Test
wytrzymałości: Uderzenie
O.OO Nazizm - ostrzeżenie
z przeszłości 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Pola bitew 3.00 Zakończenie programu

~~~

Łódź

WOT

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Anatol - serial animo- 7.00 Anatol - serial animowany dla dzieci 7.30 Straż- wany dla dzieci 7.30 Straż
nicy dobrej nowiny - serial nicy dobrej nowiny - serial
animowany dla dzieci 8.00 animowany dla dzieci 8.00
Telewizyjne podróże 8.30 Telewizyjny Kurier MazoZa wszelką cenę - serial wiecki 8.?0 Architektura
fabularny 9.30 Fraglesy - Warszawy 8.30 Za wszelką
serial lalkowy 10.00 Pokój cenę 9.30 Fraglesy 10.00
107 - serial 10.30 ZUS ra- Pokój 107 - serial 10.30
dzi - program informacyj- ZUS radzi 10.45 Telekurier
ny 10.45 Telekurier 11.15 11.15 Serial fabularny 12.15
Serial fabularny 12.15 Koncert 3 w 3 13.00 ZagiKoncert 3 w 3 13.00 Zagi- nione miasta świata arabnione miasta świata arab- skiego - film dokumentalskiego - film dokumental- ny 14.00 Tajemnicza kobieta
ny 14.00 Tajemnicza kobie- 15.30 Wiadomości 15.35
ta - serial fabularny 15.35 Rozmowa dnia 15.50 DziePiastowskie ścieżki 15.50 je Warszawy 16.00 ArchitekAustria - krina gór i muzyki tura Warszawy 16.15 Tele
16.30 Kino familijne: Przy- motor sport 16.30 Kino fajaciele zwierząt - serial fa- milijne: Przyjaciele zwierząt
bularny 17.00 OTV - Stu- - serial fabularn~ 17.00
dio Komitetów Wybor- Studio Wyborcze 18.00
czych 18.05 ŁWD 18.20 Kurier Warszawski 18.25
To były czasy - Jubileusz - , Gość WOT 18.40 Album
45 lat OTVP w Łodzi 19.00 Mazowsza 19.00 Super liga
Super liga tenisa stołowe- tenisa stołowego 20.35 Tego 20.35 Telekurier 21.00 lekurier 21.00 Parada huParada humoru - angielski moru - angielski serial koserial komediowy 21.30 mediowy 21.30 Kurier
Łódzkie Wiadomości Dnia
21.45 Rozmowa dnia 22.00
22.00 To jest temat - cykl To jest temat - cykl reporreportażu 22.15 Gułag taży 22.15 Gułag - serial
serial dokumentalny 23.15 dokumentalny 23.15 CybeCyberix - magazyn inter- rix - magazyn internetowy
netowy 23.25 Filmy Luisa 23.25 Filmy Luisa BunuBunuela - El Bruto 0.55 ela - El Bruto 0.55 Zakończenie programu
Program na jutro

TV

James El/iott, Catherine Bell, Patrick Labyorteaux i inni. Emisja:
wtorek, 11 września, TVP 1, godz. 20.10.

„JA. G - Wojskowe Biuro Śledcze" - serial prod. USA - wyk. David

2001 r.

19.00 Wieczorynka:
W jeżynowym
grodzie
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.02 Pogoda
20.10 J.A.GWojskowe
Biuro Śledcze
- serial prod. USA
Kontynuacja wątku z poprzedniego odcinka, w
którym Harmon Rabb wyrusza z tajną misją do
Rosji , gdzie spotyka przyrodniego brata. Wkrótce
Siergiej zostaje aresztowany i skazany na śmierć.
Harm postanawia odwołać
się od wyroku. Niespodziewanie z pomocą przybywa
Mac.
21.00 Sercezwęgla
- telenowela dok.
21.35 Studio Wyborcze
Jedynki
22.30 Monitor

11
fPl©JWffe\Tr

Film dokumentalny
Biznes Info
Telesklep
Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
Kacper I przyjaciele
- serial animowany
Był sobie człowiek
- serial animowany
Domek na prerii
- serial przygodowy
Dotyk anioła
- serial obyczajowy
Remington Steele
- serial sensacyjny
Telesklep
Remington Steele
- serial sensacyjny

6.00 Kawa Cl:/ herllata 8.00
Wiadomości 8.40 Złotopol
scy 9.05 Spacery z dziadkiem 9.30 Gwiezdny pirat
10.00 Młody las 11.10 Dziennik telewizyjny 11.25 Małe
ojczyzny 12.00 Wiadomości
12.1 O Gościniec 12.40
Klechdy i bajania 13.10 Zło
topolscy 13.35 Studio wyborcze Jedynki 14.25 Rodowody 14.45 Ginące zawody
15.00 Wiadomości 15.1 O
Studio sport 17 .OO Teleexpres 17.20 Gość Jedynki
17.35 Spacery z dziadkiem
17.55 Ale heca 18.20 Telezakupy 18.35 Złotopolscy
19.00 Wieści polonijne 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Plebania 20.25
Arystokrata sztuki 20.55 Hity
satelity 21.10 Kabaret Starszych Panów 22.30 Panorama 22.50 Sport 23.00 Studio Wyborcze Jednyki 23.50
Porozmawiajmy 0.40 Monitor Wiadomości 1.05 Wieści polonijne

TV POLONIA

12.10
13.15

11.15

10.20

9.30

9.00

8.35

6.40
7.30
7.35
8.05

ft.i

f@

-serial przygodowy
8.45 Misja w czasie
-serial prod. USA
9.40 Cud miłości
-telenowela
10.35 Po prostu miłość
-serial obyczajowy
11.30 Adam i Ewa
-serial obyczajowy
12.00 Czułość i kłamstwa
- serial obyczajowy
1

księżniczka

lat później
- serial animowany
7.50 Xenawojownicza

dwadzieścia

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-seńal anilrowany
715 Batman

0

5

Disco Relax
Ręce, które leczą
Power Ranger
-serial dla mlodzieży
lnfonnacje
Pokemon
-serial animowany
dladzied
Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy
Jezioro marzeń
- film p~. USA
Cud miłości
-telenowel1
lnfonnacje
+Publicystyka
Sport
Dziki księżyc
- telenowela
Życiowa szansa

Życiowa szansa

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35 Teleshopping 10.10 Trzy razy
Zofia - telenowela 11.00
Perła - telenowela 11.45
Śmiej się razem z nami program rozrywkowy 12.15
Teleshopping 13.15 Nie z
tego świata - serial komediowy 13.45 Czy boisz się
ciemności - serial dla mło
dzieży 14.15 Gra w przeboje - releturniej 14.45 Trzy
razy Zofia - telenowela
15.40 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla
dzieci 18.00 Czy boisz się
ciemności - serial dla mło
dzieży 18.30 Żar tropików serial sensacyjny 19.30
Nie z tego świata - serial
komediowy 20.00 Z wizytą
u Króla Artura - film przygodowy 21.45 Studenckie
wakacje - komedia 23.30
Żar tropików 0.25 Oblicza
strachu 2.00 Studenckie
wakacje 3.35 Teleshoppiig

-serial komediowy

Show

14.15 M Kwadrat
14.45 Bill Cosby Show
- serial komediowy
15.15 Karolina
i przyjaciele
- serial animowany
15.45 Kacper i przyjaciele
- serial animowany
16.05 Był sobie człowiek
- serial animowany
16.35 Domek na prerii
- serial przygodowy
17.30 Studio wyborcze
-magazyn
publicystyczny
17.55 Talkshow
18.30 Bill Cosby

20.00

18.55
19.05

18.35

17.40

16.45

16.15

15.30
15.50

12.30
13.30
14.30
15.00

Muzyka

Dotyk anioła
- serial obyczajowy
Wydarzenia
Tajemniczy
element
- serial sensacyjny
prod.USA
Otwarte studio
-program
publicystyczny
Talk show
Wydarzenia
Komentarz dnia
Allo, allo
- serial komediowy
Noce i dnie
- dramat społeczny

kJno!

mu

8.00 W zwierciadle złotego
oka - serial obyczajowy
9.45 Chudy i inni - serial
obyczajowy 11.20 Mumia film grozy 12.50 Zabójstwo
chińskiego bukmachera film obyczajowy 14.40 Rozwodów nie będzie - film
nowelowy prod. polskiej
16.20 Dokument: Marlena
Dietrich 16.50 Letnia opowieść - film obyczajowy
18.25 Pieniądze albo miłość - komedia prod. USA
20.00 Ostatni świadek - film
sensacyjny 21.25 Niebo nad
Berlinem - film obyczajowy 23.30 Wariatka - film
obyczajowy prod. USA,
reż,. Martin Ritt, Barbara
Streisad 1.25 Złodzieje dramat prod. francuskiej,
reż. Andre Techine, obsada: Catherine Deneuve,
Daniel Auteuil, Lawrence
Cole, Benoit Magimel i inni
3.20 Zakończenie progra-

ałe

k0

2.00 Zakończenie
programu

23.50

22.30
23.00
23.10
23.20

21.30

20.00
20.30

19.00

na bis
5.00 Pożegnanie

2.10
3.10

23.10
23.15
23.30
025

22.50

21.30

Lee Marvin, Andrew
Stevens, Carl Weathers
iinni
Losowanie
LOTTO
lnforamcje
i biznes Informacje
Prognoza pogody
Polityczne grafiiti
AllyMcBeal
Terror na tamie
- film prod. kanadyjskiej
Playboy

~ Charles Br\Jnson,

21.00 Śmiertelne
polowanie
- film prod. USA,
reż. Peter Hunt,

~

•

Shirley

zaczęłam

inaczej pojmować
-Za jej sprawą .
uwierzyłam w przeznaczenie i w to, że nic w życiu
nie dzieje się w sposób przypadkowy. P1zyjażnimy
się od lat i ufamy sobie całkowicie. Nie zazdrościmy
sobie sukcesÓH( wręcz przecil vnie - cieszymy się z nich.

Dzięki

świat-powiada Barbra Streisand.

-

Barbra Streisand i Shirley MacLaine

Ich przyjaźń rozpoczęła się jeszcze w szkole
teatralnej. Mówiono o nich papużki-nierozłącz
ki, bo wszędzie chodziły razem. Studencka przyjaźń przetrwała próbę czasu. Dziś lubią przy kawie powspominać stare czasy. Mogą gadać godzinami i nigdy się ze sobą nie nudzą.

Laura Łącz i Tatiana Sosna-Sarno

- Ona nigdy nie zdradziła żadnej mojej tajemnicy. Ufam jej bezgranicznie. C~oć obie jesteśmy
aktorkami, nie ma między nami 1ywalizacji.

Winona kupuje Gwyneth płyty Spice Girls, bo
ta wstydzi się, że sh1cha muzyki tego zespołu.

- Winona jest moją powierniczką i dobrym
duchem - twierdzi Gwyneth. - Zawsze potrafi mnie
rozbawić. Pożyczamy sobie książki, razem chodzimy do kina.

Gwyneth Paltrow i Winona Ryder

go o przyjaciółce do innych.

Poznały się w czasach, gdy Maria Nurowska
miała już na swoim koncie kilka książek, a jej
koleżanka dopiero startowała w roli pisarki. Znają
się dobrze, rozumieją w pól słowa i lubią, choć są
zupełnie różne. Mówią sobie kąśliwe rzeczy, ale
nigdy żadna z nich nigdy nie powiedziała pic złe

Krystyna Kofta i Maria Nurowska

PAPUZKl·NIEROZtĄCZKI

i Strykowa

ŁOWICZANIN

Głowna

nowy

z
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SZKOtA PODRYWANIA

Oczy, gesty,

6.25 Muzyczny VIP 7.OO A
ku ku 7.30 Muzyczne listy
- magazyn muzyczny 8.20
Kosmokoty - serial anim. Byłam pienvszą czytelniczką i recenzentkąjej książki
8.45 Eek!strawaganza - se- „Na krawędzi". Ona natomiast namówiła mnie, że
rial anim. 9.15 Bobby kon- bym wyprodukowała, wyreżyserowała zagrała głów
tra wapniaki - serial animo- ną rolę w filmie „Miłość ma dwie twwze". Zawsze
wany dla dzieci 9.45 Szko- biorę sobie jej rady do serca. Cieszę się też, że Shirley
ła przetrwania - serial obyi mój mąż James bardzo się polubili. To dla mnie
czajowy 10.45 Gorączka w ważne. (PAI)
Magda May
mieście - serial sensacyjny
11.45 Na południe - serial
sensacyjny 12.40 Kaskadesłowa
rzy z Hollywood - film dokumentalny 13.40 A ku ku
- program rozrywkowy 14.1 O
M~zyczny VIP 14.45 MuWe Włoszech prawdziwą furorę robią kursy
zyczne listy 15.45 Eek!stra- sztuki
uwodzenia. Ich organizatorzy nie mogą się
vaganza - serial animowaopędzić od kandydatów. Wykładowcami są psyny 16.15, Kosmokoły - sechologowie, specjaliści od reklamy, aktorzy. Peł
rial animowany dla dzieci
ne szkolenie trwa 12 godzin. Niecierpliwym ofe16.45 Jak Pan może, paruje się kursy przyspieszone - po sześć godzin w
nie doktorze - serial komesoboty i niedziele.
diowy 17.15 Oh, Baby
Relłorterzy dziennika „Corriere della Serra"
17.45 Dziennik 18.00 Euudali się na zajęcia, a zdobytą wiedzą podzielili się
ropejski Ring - program
publicystyczny 18.15 Ró- z czytelnikami. Jak sami zastrzegają, usłyszeli
rzeczy na pozór oczywiste, ale podane w taki
żowa Pantera - serial animowany 18.30 Sabrina na- sposób, że czasu spędzonego w sali wykładowej
stoletnia czarownica - se- nie mogą uznać za stracony. Ponieważ w Polsce
rial komediowy 19.00 Na szkół podrywania i uwodzenia jestcze nie ma,
prez,entujemy krótki bryk z włoskich lekcji.
południe - serial sens. 20.00
Oczy - ich rola jest trudna do przecenienia,
Przyrodnia siostra - dramat 21.50 Dziennik 22.02 są bowiem naprawdę zwierciadłem duszy. Jednak
Informacje sportowe 22.05 dobry uwodziciel musi nad nimi panować, bezgraProgril:m publicystyczny 22.15 niczny zachwyt i cielęce wpatrywanie się w obiekt
Komisarz Rex 23.15 Szko- westchnień nie prowadzi do niczego. Podobnie
jak - zalecane czasem w naszych poradnikach
ła przetrwania 0.15 O cz:fm
sztuki nawiązywania kontaktów - uważne wpamówią gwiazdy 1.15 Film
dok. 2.15 Spotkajmy się trywanie się w twarz rozmówcy.
2.45 Muzyczne listy
dok. na st1: 13

lll

•
5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia 6.45 Telesklep 7.00 Potęga miłości
7 .50 Guziczek 8.15 Silver
Surfer - serial anim. 8.40
Farma pełna strachów serial dla dzieci 9.05 Świat
Bobb'ego - serial anim. 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother 11.15 Rozmowy w toku
12.10 Urzekła mnie Twoja
historia 12.40Guziczek13.05
Silver Surfer - serial dla
dzieci 13.30 Farma pełna
strachów-serial anim. 13.55
świat Bobby'ego 14.20 Beverly Hills 15.15 Milionerzy 16.00 TVN Fakty 16.20
Virginia - telenowela 17.15
Big Brother 18.00 Rozmowy w toku 19.00 TVN Fakty 19.30 Kropka nad i 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
Big Brother - ty wybierasz
20.45 Terminator - film akcji 22.55 Rodzina Soprano
- serial obycz. 23.50 Big
Brother 0.35 Przeklęty księ
życ 2.00 Nocny mściciel
3.30 Big Brother Nocą

dok. ze str. I

; Wi6ŚCi

'S obota
[T[V[PD

Czarnoksiężnika

Pogoda
Dom

Wiadomości

6.30 Wszystko o działce
i ogrodzie
Agrolinia
7.00
8.00
8.12
8.15

-serial prod. angielskiej
8.45 Ziarno
-program redakcji
katofidOCh
9.10 5-10·15
-program
dla dzieci i młodzieży
9.40 Walt Disney
p1Zedstawla:
Sabrina;
Kochanie
zmniejszyłem

świata

dzieciaki
11.00 Zwierzęta

KAC

Studio sport
Lista przebojów

Wiadomości

11.30 Bezpieczna
Jedynka
11.50 Programedukacyjny
12.20 Zabawy językiem
polskim
- teleturniej językowy
12.50
13.05
13.20
13.55

14.20

·komiczna
audycja cykliczna
Studio sport:
Tour de Pologne

TVP8
dla niepełrosprlffln

7.00 Echa tygodnia
7.30 Spróbujmy razem
-magazyn
8.00
8.30
9.35

10.00
10.35

11.15
-seńal anim

Program lokalny
Studio Komitetów
Wyborczych
Doogle Howser,
lekarz medycyny
- serial prod. USA
Studio Komitetów
Wyborczych
30 toni
- lista, lista
przebtjów
Kino bez rodziców:
Jetsonowle

Michała

prod.USA
11.40 Kino bez rodziców :
Tajna misja
12.20 Przygody pana
-serial TVP
13.00 Śpiewające
fortepiany
14.00 Familiada
14.30 Złotopolscy
Eleonora przestała rozu mieć , co ta k naprawd ę
dzieje się w ich domu. Dlaczego Wiesiek i Marta codziennie tańczą i szal ej ą
akurat w poście , zamiast
myśleć co będzi e z maJohnem. Biernacki nie
łym

przygotują

.wizytówkę "

16.15 Słodkie zmartwienia
-serial prod. USA
Nauczyciel literatury, pan
Hall, i nauczycielka historii , panna Geist, od niedawna zaręczeni, proponują swoim uczniom nową
formę zajęć interdyscyplinarnych. Dziewczęta i chło
pcy mają być podzieleni
na dwuosobowe zespoły.
Każdy zespół ma zaprezentować w ciekawej formie informacje na temat
jakiegoś kraju, jego historii , kultury, osiągnięć gospodarczych i sportowych,
charakterystycznych cech
i osobliwośc i. Przedsię
biorcza Cher od razu
oznajmia, że ona i Dionne
Włoch , ale okazuje się, że
tym razem zarówno skład
zespołów , jak i przypadające każdemu tematy zostaną wybrane losowo.
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Plebania
-serial TVP
18.05 Studio
Komitetów
Wyborczych
19.00 Wieczorynka:

Tęczowe rybki

wJaworze

potrafi sobie poradzić z
działaniem Jubczykowego
e~ksiru'. Podobają mu się
wszystkie kobiety w Złoto
policach. Kleczkowska, Kę~
sikowa, Julia, a nawet agrowczasowiczka.
15.00 Pożegnanie lata
17.05 Wszystko o rasach
-serial prod. angielskiej
17.30 Jazda
kulturalna
18.00 Program
lokalny
18.23 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Alternatywy 4
- serial TVP
Bawiący w mieszkaniu
Winnickiego Anioł odbiera
telefon i dzi ęk i temu dowiaduje się, że wkrótce
przyjedzie do Warszawy
światowa delegacja burmistrzów dzielnic. Prominent
ma wytypować blok, który
goście odwiedzą. Korzystając z okazji Stanisław
Anioł bez wahania wskazuje .swój" blok przy Alternatywy 4. Dla lokatorów jest
to jedyna szansa, aby zaszkodzić zn ienawidzonemu
gospodarzowi domu. Delegacja' zastaje ruderę,
'•

"~
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8.30 Kolarstwo góskie 9.00
Tenis 11.00 Skoki narciarskie
12.45 Magazyn Watts 13.00
Tenis: Najważn iejsze wydarzenia dotychczasowych spotkań 13.30 Motocyklowe
mistrzostwa świata 17 .30
Tenis: Najważniejsze wydarzenia dotychczasowych
spotkań 18.00 Tenis: Spotkania półfinałowe turnieju
mężczyzn 22.00 Super racing Weekend 23 .30 Wiadomości 23 .45 Kolarstwo
0.45 Motocyklowe mistrzostwa świata 1.45 Wiadomości 2.00 Zakończen i e programu

TV

Łódź

WOT

6

7 .OO Waldo wspaniały serial animowany dla dzieci 7.30 Tommy i Oscar serial animowany dla dzieci 8.00 Telewizyjny numer
warszawski 8.05 Telewizyjny kurier mazowiecki 8.20
Architektura Warszawy 8.30
Studio wyborcze 9.35 Czterej pancerni i pies - serial
fabularny prod. polskiej 10.30
Studio wyborcze 11.05 Folklor i Jazz 11 .30 Koczownicy z mórz południowych serial dokumentalny prod.
angielskiej 12.30 Skarbiec
12.55 Meksyk i Karaiby •
serial dokumentalny 13.20
Zaproszenie 13.40 Urodzone na wolności - serial dokument!llny 14.30 Mała Meg,
duża Meg 14.55 Tajemnica Sagali 15.25 Koncert 3
w 3 16.1 O Szczęśliwej podróży 16.30 I Festiwal karpacki w lwaniczu Zdroju
17.00 Z archiwum kuriera
17 .1 O Koncert WOT 18.00
Telewizyjny kurie Warszawski i Pogoda 18.20 Są takle miejsca 18.40 Saga
Rodów 19.00 Mistrzostwa
Europy siatkarzy 20.40 Telekurier Bis 21.00 Dzieje
Warszawy 21.30 Wiadomości kuriera 21 .40 Dzieje Warszawy 22.00 Swingers 23.35 Recital poetycki 0.10 Zakończenie

ZAPRASZA
J - - -- -- -- j

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7:00 Waldo wspaniały 9.00 Pogromcy korków 9.25 serial animowany dla dzieNiebezpieczne kontakty ci 7.30 Tommy i Oscar 9.55 Brygada N, EP 11 serial animowany dla dzie10.50 Święto smakoszy - ci 8.1O Czarodziejska poddroga 66 11.15 Łodzie ma- róż 8.30 Studio komitetów
rzeń 11.45 Niezwykła nawyborczych 9.35 Czterej
tura: Ameryka Północna pancerni i pies - serial
12.40 Wyprawa po złoto: fabularny prod. polskiej 10.30
Kalifornia 13.30 Wielka Studio komitetów wyborrzecz: Ziemia 14.25 Paso- czych 11.05 Folklor i Jazz
żyty bliskie naszemu ciału
11.30 Koczownicy z mórz
15.15 Alternatywa 16.1 O południowych • serial doZaginione skarby starożyt kumentalny prod. anglel-.
ności 17 .05 Narządzia wojskiej 12.30 Skarbiec 12.55
ny: Zapomniana służba Meksyk i Karaiby - serial
18.00 Pola bitew: Mandżu
dokumentalny 13.20 Zaproria 19.00 Nazizn - ostrzeszenie 13.4(1. Urodzone na
żenie z przeszłości 20.00
wolności - serial dokumenBudynki , mosty i tunele
talny 14.30 Mała Meg ,
21 .00 Super konstrukcje
duża Meg 15.00 Tajemni22 .00 Tropem mordercy
ca Sagali 15.25 Koncert 3
23 .00 Detektywi sądowi
O.OO Akta FBI: Zniknięci e w 3 16.1 O Szczęśliwej podMelissy Brannen 1.00 Me- róży 16.30 I Festiwal kardycyna sądowa 2.00 Ura- packi w lwaniczu Zdroju
zówka 3.00 Zakończenie 17.00 Mój świat 17.30 Papierowy teatrzyk 17 .45 Katoprogramu
licki tygodnik informacyj„,„
ny 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.30 Maga..._..,,.„*
zyn kulturalny 19.00 Mistrzostwa Europy siatka·
rzy 20.35 Telekurier Bis
21.00 Kawiarenka Trójki
22.00 Swingers - film fabularny 23.35 Recital poetycki 0.05 Program na jutro

~~"!r!
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19.30 Wiadomości
19.52 Sport
19.58 Pogoda
20.05 Czas patriotów
- dramat sensacyjny
prod.USA
Jack Ryan nie współpra
cuje już z CIA. Porzucił
niebezpieczne zajęcie, poświęcając się pracy pedagogicznej. Wykłada historię marynarki wojennej w
wojskowej uczelni w Annapolis.

22.25 Kronika
Tour
de Pologne
22.40 Studio sport:
Grand
Prix Polski
na żużlu
23.30 Wlęż
-film sensacyjny
prod.USA
1.20 Zakończenie
programu

~

przygotowaną na wzór pijackiej meliny - lokatorzy
udają żebraków , pijaków,
degeneratów, nożowników.
20.20 Pożegnanie lata
w Jaworu
Słowo na niedzielę
Panorama
Sport· telegram
Prognoza pogody
Droga nr 9
·film fab. prod. USA

20.50
21.00
21.20
2117
21.40

'1

'!

. „._;.~~
. ...
~··.·:t. ~
k, :\ -

mężczyznę,

2315 Jak upolować

mieście

czyli seks
w wielkim
-serial prod. USA
O.OO Maszyna - film fab.
prod. francuskiej

1.30 Zakończenie
~programu

11
0-WJ@l!...®~'ii'
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Pokemon
-seiial animowany
715 Power Rangers
7.50 Jezioro marzeń
- film prod. USA
8.45 Asyzklasy
-film prod.USA
9.40 Cud miłości
-telenowela
10.35 Po prostu miłość
• telenowela
11.30 Rodzina zastępcza
- seńal obyczajowy
12.00 Czułość I kłamstwa
·.serial obyczajowy
12.30 Zyciowa szansa
13.30 Amazonki
-reality show
14.30 Twój lekarz

®
Ut'
6.40 Remington Steele:
Pełne kieszenie
-serial sensacyjny
7.30 Biznes Info
-magazyn ekonomiczny
7.35 Telesklep
8.05 Karolina
i przyjaciele
-serial animowany
8.35 Kacper i przyjaciele
- serial animowany
9.00 Był sobie człowiek:
Pierwsze mocarstwa
- serial animowany
9.30 Covington Cross
- seńal kostiumowy
prod. Wielka Brytania
10.20 Detektyw w suta n·
nie: Spowiedź· serlal sen-

lVPOLONIA
6.00 Kawa czy herbata 8.00
Wiadomości 8.15 Kawa czy
herbata 8.40 Klan 9.05 Dzieci
dzieciom 9.20 Z dziecięcej
półki 9.25 Zaliczenie 9.55 M
jak miłość 10.35 Kochamy
polskie seriale 11.0Q W Polskę idziemy 12.00 Wiadomości 12.10 Jaćwież 12.35
Dom Polski 13.10 Klan 13.35
W jednym życiu 14.05 Golec uOrkiestra 14.35 Chronić piękno tej ziemi 15.00
Wi adomości 15.10 Małe ojczyzny 15.35 Co nam w duszy gra 16.30 Kundle i reszta 17.00 Teleexpres 17.20
Gość Jedynki 17.30 Sportowy tydzień 18.20 Telezakupy 18.35 Klan 19.00 Polacy na Białorusi 19.15 Dobranocka 1~.30 Wiadomości 20.00 Zmiennicy 21.00
Muzyka łączy pokolenia
21.55 Zaproszenie 22.15 Artystyczne pasje Magdaleny
Marusarz 22.30 Panorama
23.00 Wybory Polaków 0.35
Monitor wiadomości

wyborczy

14.45 Wystarczy chcieć
15.00 PowerRangers
-serial animowany
15.30 Informacje
15.45 Pokemon
-film animowany
16.15 Czułość i kłamstwa
-serial obyczajowy
16.45 Jezioro marzeń
- film prod. USA
17.35 Cud miłości
-telenowela
18.30 Informacje
18.50 Sport
18.55 Program
19.05 Dziki księżyc
- telenowela
20.00 Życiowa szansa
20.55 Okup
·film prod. USA

sacyjny prod. USA
11.15 Arsene Lupin:
Pierścienie

Kallostra - seńal
sensaajny
12.10 Telesklep
13.15 Ułlca zakochanych
-telenowela
14.15 Talkshow
14.45 Bill Cosby Show
- Seńal komediowy
15.15 Karolina
i przyjaciele
15.45 Kacper i przyjaciele
·serial animowany
16.05 Był sobie człowiek
·serial animowany
16.35 Domek na prerii
· seńal przygodowy

6.00 Teledyski 7.15 Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci 9.35
Teleshopping 10.10 Trzy razy
Zofia - telenowela 11.00
Perla - telenowela 11.45
$miej się razem z nami program rozrywkowy 12.15
Teleshopping 13.15 Nie z
tego świata - serial komediowy 13.45 Czy boisz si ę
ciemności - serial dla mło
dzieży 14.15 Gra w przeboje - teleturniej 14.45 Trzy
razy Zofia - telenowela 15.35
Odjazdowe kreskówki - seriale animowane dla dzieci
18.00 Czy boisz się ciemności - serial dla młodzieży
18.30 Żar tropików - serial
sensacyjny 19.05 Nie z tego
świata - serial komediowy
20.00 Zabójczy wirus - film
fantastycznonaukowy 21.30
Ambicja - thriller prod. USA
23 .20 Żar tropików - film
fantastycznonaukowy 0.15
Zabójczy wirus 1.30 Ambicja 3.05 llleshopping

kierować akcją.

21.30 Losowanie LOTTO
23.15 lnforamcje
i biznes informacje
23.35 Prognoza pogody
23.40 Polityczne grafiiti
23.55 Zostać Miss
- seńal obyczajowy
0.50 Operacja Noe
·film prod. niemieckiej
Wigilię na pokładzie piatformy naftowej, z udziałem
wycieczki szkolnej, przerywa komunikat o podlożonej bombie. Sztorm uniemożliwia ewakuację. Szef
ratowników ginie przy desantowaniu z helikoptera i
jego wychowanek musi po-

2.40 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

Ogińskiego

17.30 Studio wyborcze
17.55 HumoryWaldemara

18.30

19.00

20.00
20.30

23.00
23.10
23.20

Ogińskiego

Bill Cosby Show
-serial komediowy
Dotyk anioła
- seńal obyczajowy
Wydarzenia
Tajemniczy element
- seńal sensacyjny
Wydarzenia
Komentarz dnia
Humory
Waldemara

23.50 Biznes Info
O.OO Przepraszam,
czy tu biją
1.30 Zakończenie

l·t

Ble.kino!

l

l

8.00 Chudy i inni - film
obyczajowy prod. polskiej
9.35 Film krótkometrażo
wy: Adam 9.45 M~ość szkodzi zdrowiu - komedia prod.
hiszpańskiej 11.45 Dokument: Howard Hawks, największy amerykański artysta 12.45 Film krótkometrażowy : Nuda 12.55 Mumia - film grozy 14.25 Tramwaj zwany pożądaniem dramat prod . USA 16.25
Sublokator - film sensacyjny prod . ukraińskiej 17.55
Niebo nad Berlinem - film
obyczajowy 20.00 Klasyczne Ale! $ m ierć w ogrodzie
- film obyczajowy prod.
Francja/Meksyk, reż. jack
Smight , obsada : Warren
Beatty, Susannah York
21 .45 Kalejdoskop - komedia prod. ukraińskiej 23.25
Chora z Q1 iłości - film obyczajowy prod. francuskiej
1.20 Zakończenie progra-

mu
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Porady prawne

lokalu. Z uwagi na to nal eży stwier-

PRZYCHÓD. Z TYTUłU
•
OZYWANIA LOKALU

NIEODPłATNEGO

Zawarłam umowę użycze

nia na potrzeby prowadzenia dzić , że korzystanie z lokalu użyt
biura rachunkowego. Czy kowego na podstawie umowy uży
prawdą jest, że taka umowa czenia powoduje powstanie przypowoduje powstanie przy- chodu.
•
Należy jeszcze doda ć, że wartość
chodu? Jak ustalić wysokość
przychodu w takiej sytuacji? nieodpłatnego świadc zenia z tytułu

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 usta, udostępnienia lokalu ustala s i ę wewy z dnia 26 lipca 199lr. o podatku dług równowartości czynszu, który
dochodowym od osób fizycznych (tj . przysługiwałby w raz ie zawarcia
Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze umowy najmu tego lokalu. W takiej
zm.) przychodem z działalności go- sytuacji należy więc określ ić, za jaką
spodarczejjestwartość otrzymanych kwotę wynajmuje si ę lokal e o pow mi ej s cowości,
nieodpłatnych świadczeń. Problem dobnej powierzchni
w której położony jest ten loka l.
nieodpłatnego użytkowania lokalu
Przychodem jest również wartość
został rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z nieodpłatnych świ a dczeń otrzyma15 marca l 996r. (sygn. akt SNLu na z tytułu ni eodpłatn ego użytko
839/95), 'który stwierdził, że przy- wania lokalu.
Porady prawne przygotowano
chodem jest również wartość nieodna podstawie materiałów
otrzymana z
Gazety Prawnej

płatnych świadczeń

prerii - serial animowany
dla dzieci 13.55 $wiat Bobby'ego - serial animowany
dla dzieci 14.20 Beverly
Hills - serial obyczajowy
prod. USA 15.15 Milionerzy - teleturniej 16.00 TVN
Fakty 16.15 Pogoda 16.20
Virginia - telenowela : Torres pyta Danila, czy są
świadkowie na to, że Carlos strzelał do swego ojca.
Sagario przekonuje Virg inię, by nie opuszczała
domu. Alirio mówi Anabelli, że Carlos Alberto zabił
Rodriga. Junior oskarża
Virginią o zamordowanie
jego ojca, policja tymczasem aresztuje Calrosa Alberto. 17.15 Big Brother -

ality show 20 .00 Millennium - serial dramatyczny
prod. USA, reż. Cl iff Bole,
Jim Charleston, wyk. Lance Henriksen, Megan gallagher i inni 20.55 Pierwsza fala - film fantastyczny 21.50 Dziennik 22.02 Informa cje spo rtowe 22. 05
Program publ icystyczny
22.15 Szkoła przetrwania serial obyczajowy 23.15
Galdiatorzy - reality show
O.OO Family Guy 2 - serial
komediowy O.30 Podwójna
gra - film przygodowy 2.20
Spotkajm y się 2.50 Muzyczne listy 3.50 Strefa P
4.25 ZakońFenie programu

w cztery oczy 18.00 Rozmowy w toku - talk show
19 .00 TVN Fakty 19 .30
Kropka nad i 19.45 Sport
19 .50 Pogoda 20.00 Big
Brother 20 .50 Milionerzy
21.40 13 Posterunek - se•
rial komediowy 22 .15
Nauka jazdy - serial fabularno-dokumentalny 22.45
Maraton uś m iech u - program rozrywkowy 23 .1 5
TVN Fa l<ty 23 .25 Fakty,
ludzie, p ie n iądze - magazyn ek onomiczny 23 .55
Big Brother - Extra 0.40
Co .za tydz ie ń - magazyn
1.00 Automaniak - magazyn motoryzacyjny 1.30 Big
Brother No c ą - program
rozrywkowy do rana

*·

Lokatorzy - komedia fantastyczny prod . USA
12.40 Smoki z Komodo film dokumentalny 13.20 V
Max - magazyn motoryzacyjny 13.50 Informacje
14.20 Strefa P - magazyn
muzyczny 14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 15.45 Eek!strava ganza - serial animowany
16.15 Dungeons and Dragons - seńal dla dzieci 16.45
Gladiatorzy - reality show
17.30 Dziennik 17.45 Europejski Ring - program
publicystyczny 18.00 Na
południe - serial sensacyjny 19.00 Gladiatorzy -

tytułu nieodpłatnego użytkowania

•

5.45 Kropka nad i 6.00 Prawo do szczęścia - telenowela meksykańska 6.45 Telesklep 7 .OO Potęga miło
ści - telenowela meksykańska 7.50 Guziczek • serial animowany dla dzieci
8.15 Myszorki na prerii serial animowany dla dzieci 8.40 Farma pełna strachów - serial dla dzieci 9.05
Świat Bobb'ego - serial animowany dla dzieci 9.30
Telesklep 10.30 Big Brother - Naj„ . 11.25 Big Brother - Ring„. 12.40 Guziczek - serial animowany dla
dzieci 13.05 Myszorki na

a

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 6.35 V Max - ·
magazyn motoryzacyjny
7 .05 Muzyczne listy - mamuzyczny 7.50
ga~n
Eek!stravagazna - serial
animowany prod. USA
8.20 Dungeons and Dragons - serial dla dzieci 8.50
Program publicystyczny
9.20 Gladiatorzy - reality
show 10.20 Na południe serial sensacyjny prod.
kanadyjskiej, reż . Fred
Geber, wyk. paul Gross,
David Marciano 11.20j

przez morze

Smierć przyszła

Pogoda
Kawa czy herbata
Lessie - serial
prod. kanadyjskiej
Pchła szachrajka
Gimnastyka
dla przedszkolaków
Julek I zwierzęta
Hamblower
-serial prod. angielskiej
Telezakupy
Sfinks
·.zagadki historii:

Wiadomości

Kawa czy herbata

Plebania. serial TVP
Dom pełen zwierząt
Ekran z kwiatkiem
Telezakupy
Czas na komputer
Sprawnym być
Abecadło kina

,]

'

15.30 Złotopolscy
- telenowela 1VP

szczęścia

11.10 Lucy Sullivan
- serial prod. angielskiej
11.35 Ocean Tajemnic
-serial dok.
prod. angielskiej
12.10 Artyści dzieciom
13.00 Panorama
13.10 Ich pięciom
-serial prod. USA
13.55 Opowieści według
Enid Clyton
-serial prod. angielskiej
14.25 Na maksa
- teleturniej
14.50 Krzyżówka

\'' ?' \ .

'

•'' •,.ł'~'
, *".'.'<,"'-\; c;

720 Lopaka i jego
przyjaciel delfin
-serial animowany
dla prod.
australijsko-niemieckiej
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Na dobre i na złe
- serial prod. polskiej
9.30 Karnawał gwiazd
10.30 Wyzwoleni
- film dokumentalny

TVP8

12.45
13.10
13.30
13.35
13.55
1425
14.35

na świecie

12.30 Rolnictwo

pieniądze

11A5 Językangielski
dla średniozaawansowanych
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program
informacyjny
12.20 Kontrasty
·świat, ludzie,

10.50
11.10

9.40
10.00

9.10
9.35

6.00
8.00
8.12
8.15
8.45

[T[VIPO

Ą

Pasikowski, wyk.
Bogusław Linda, Cezary
Pazura, Artur żmijewski

reż.~

16.00 Panorama
16.10 Doktor z alpejskiej
wioski -serial prod.
riemed<o
- austriacko - włoskiej
17.00 Programy
Komitetów
Wyborczych
18.05 Program lokalny
1822 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Śpiewając fortepiany
-teleturniej muzyczny
20.00 Wybory
parlemantarne 2001
21.00 Panorama
2120 Sport - telegram
21.28 Pogoda
21.35 Zmiennicy
- serial prod. polskiej
22.45 Psy 2: Ostatnia krew
-film fab. prod. polskiej,

19.00 Wieczorynka:
Bob budowniczy
19.15 Wybory
Polaków
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Miej oczy szeroko

Wyborczyc~

Na wieść, że to właśnie
Connor ma odebrać Brooke ze szpitala, Ridge
wpada we wściekłość.
16.35 XXVl Festiwal
Polskich Filmów
Fabularnych
Gdynia2001
17.00 Teleexpress
1720 Gość Jedynki
17.35 Klan
-telenowela 1VP
1a.05 Programy
Komitetów

odzyskać rodzinną firmę.

macierzyństwo

Auto - mix
Klasa na obcasach
-seriallVP
16.15 Moda na sukces
-serial prod. USA
Eryk oświadcza Sheili, że
chce rozwodu. Sheila bła
ga go, żeby jeszcze to
przemyślał. Connor wyjawia Brooke, że Ridge chce

programu

Zakończenie

1.15 Zakończenie
programu

Festiwal
Wratislavia
Cantans

Międzynyrodowy

Akcja .Psów 2" rozpoczyna się w momencie, gdy
po czterech latach spędzo
nych za kratkami Franc
Maurer wychodzi na wolność. Zostaje zaangażowa
ny przez Radosława Wolfa, handlarza bronią, który
właśnie wrócił z Serbii.
Maurer wciąga do gangu
swego dawnego kolegę z
policji, .Nowego". Nie wie,
że ,Nowy" przez cały cz_as
utrzyrnu_Je kontakt z mai~rern Bieniem z poliCJL
Maurer, Wolf i ,Nowy" jadą
na Ukrainę, by odebrać
pieniądze od Rosjan. W
końcu muszą ich zabić, a
podczas walki ,Nowy" traci
kciuk. Następne zadanie
to ogromny transport broni do Sarajewa. Tu Maurer
nie wytrzymuje i zawiadamia o planowanej akcji policję. W ostatniej chwili
szefowie gangu zmieniają
plany i Franz musi sarn powstrzymać odjazd wyłado
wanego bronią pociągu.
0.30 Msza flamenco - 36.

0.40

-film fabularny

ziemię

22.55 Sportowy flesz
23.00 Dobre książki
23.30 Ciemności kryją

Wiadomości

10

'

8.30 Motocyklowe mistrzostwa świata 9.30 Supersport: 9 runda mistrzostw
świata 10.30 Sidecar 11 .30
Lekka atletyka 13.00 Tenis:
Spotkanie finałowe turnieju mężczyzn 15.00 Kolarstwo 17.30 Piłka nożna
19.00 Siatkówka: Mistr<!Ostwa Europy mężczyzn w
Ostrawie 21.00 Tenis:
Najważniejsze wydarzenia
całgo turnieju 23.00 Wiadomości 23.15 Piłka nożna 0.45 Magazyn Watts
1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu

-...„ ....*
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9.00 Stigrnata 9.55 Przetrwanie: Ogień 10.50 Everest Góra marzeń 11.45
Łowca krokodyli 12.40 W
poszukiwaniu planet obcych 13.30 95 . światów
14.25 Wyprawa w kosmos
15.15 Wysypisko: Pojazdy terenowe 16.1 O Łodzie
marzeń 16.35 Zielona wioska 17.05 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30
Podróżnicy w czasie 18.00
Jurassica : Na-rodziny Gigantów 19.00 Lwy - w poszukiwaniu wolności 20.00
Pogromcy korków 20.30
Niebezpieczne kontakty
21.00 Samotna planeta
22.00 Droga Mandeli ku
wolności o.oo Wielkie bitwy o.30 Wojenne rniesią
ce 1.00 Wyprawy w czasie
2.00 Walka o przetrwanie
3.00 Zakończenie progra-

~~J!~

Łódź
7.00 Mały Miś - serial animowany 7.30 Zdumiewają
cy świat zwierząt - serial
edukacyjny 8.00 Telewizyjny
numer warszawski 8.02 Kościół i świat 8.10 Z archiwum
kuriera 8.20 Architektura
Warszawy 8.30 Za wszelką cenę - serial fabularny
9.30 Fraglesi 1O.OO Spół
ka rodzinna - serial fabularny 10.30 Spotkania z
taaaką rybą - poradnik 10.45
Dorn Muratora 11.15 Kino
w południe: Saga Jacksonów - serial angielski 12.00
Zaproszenie 12.20 Życio
rysy z refrenem - cykl programów 12.45 ZUS radzi
13.00 Legendy dalekich
światów 13.30 P.sychiatria
bez lęku 14.00 Tajemnicza
kobieta 15.35 Rozmowa
dnia 15.50 Dzieje Warszawy 16.00 Mój pies i inne
zwierzaki 16.10 Telewizyjny
numer warszawski 16.25
Gość WOT 16.30 Lessie serial fabularny 17.00 Studio komitetów wyborczych
18.00 Kurier 18.40 Powiaty 19.00 Mistrzostwa Europy siatkarzy 20.35 Telekurier 21.00 Parada Humoru 21.30 Kurier 21.45 Rozmowa dnia 22.00 To jest
temat 22.15 Odkryj nowy
świat 22.40 Jazz nocą
23.35 Program na jutro

WOT

~

ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.OO Mały Miś - serial animowany 7.30 Zdumiewają
cy świat zwierząt - serial
edukacyjny 8.10 Ssaki, ptaki i inne zwierzaki 8.30 Za
wszelką cenę - serial fabularny 9.30 Fraglesi 10.00
Spółka rodzinna - serial fabularny 10.30 Spotkania z
taaaką rybą - poradnik 10.45
Dorn Muratora 11.15 Kino
w południe: Saga Jacksonów - serial angielski 12.00
Zaproszenie 12.20 życio
rysy z refrenem - cykl programów 12.45 ZUS radzi
13.00 Legendy dalekich
światów 13.30 Psychiatria
bez lęku 14.00 Tajemnicza
kobieta 15.35 Depozyt wiary 16.05 Telewizyjne podróże 16.30 Lessie - serial
fabularny 17 .OO Studio komitetów wyborczych 18.05
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.20 Magazyn sportowy
18.45 Encyklopedia sportu . 19.00 Mistrzostwa Europy siatkarzy 20.35 Telekurier 21.00 Parada Humoru - angielski serial komediowy 21.30 Łódzkie Wiadomości Dnia 22.00 To
jest temat - cykl reportażu
22.15 Odkryj nowy świat program publicystyczny
22.40 Jazz nocą - program
muzyczny 23.35 Program
na jutro

TV

„Klasa na obcasach" - serial prod. TVP - reż. Małgorzata Potocka, wyk Wiktoria Padlewska, Katarzyna Antoniewicz, Bartosz
Obuchowicz i inni. Emisja: poniedziałek, 10 września, TVP 1,
godz. 15.45.

2001 r.

-film dok.
prod. nowozelandzkiej
Niewidoma Shelly jest inwalidką. Ma bezwładne
ręce, niewładne nogi, zdeformowany, nieproporcjonalnie wąski korpus. Nie
może się samodzielnie
poruszać, nie rnQże odży
wiać się samodzielnie.
Psychicznie zaś jest normalną, dowcipną dziewczyną. Opiekę nad nią sprawuje Dion, pełnosprawny
przyjaciel, z którym Shelly
·
zaszła w ciążę.
21.10 Złota Kolekcja
Telewizji:
O przemyślnoś'cl
kobiety
22.05 Droga Krzyżowa
Jerzego Dudy
- gracza na Jasnej
Górze
22.40 Monitor

otwarte:
Niesamowite

Wiadomości
Giełda

15.00
15.10
1525
15A5

Poniedziałek

1Owrześnia

Disco Relax
Twój lekarz
Wystarczy chcieć
Magazyn redakcji
programów
religijnych
Kosmiczne wojny 3
-serial animowany
dla dzieci
Faceciwczemi
-serial animowany
Tajemniczy rycerze
-program dla dzieci
Power Rangers
- serial dla dzieci
Disco Polo Live
Nie nasz syn
-serial prod. USA
W kręgu
Komanczów
- film prod. USA

na temaly duchowe

7.00 Teledyski 8.00 Odjazdowe kreskówki - seriale anirnowane dla dzieci 10.30
Teleshopping 11.00 Trzej
muszkieterowie - film obyczajowy 12.40 Greenstone - miniserial obyczajowy
13.30 Teleokazja - podróże
14.00 Gra w przeboje - teleturniej 14.30 Z wizytą u
Króla Artura - film przygodowy prod. USA 16.10 Niebezpieczeństwa na drodze
Ili - film dokumentalny 17.05
SeaQuest - serial fantastycznonaukowy 18.00
Słoneczny patrol - serial
przygodowy 19.00 Party In
the Park - koncert 20.00
Oblicza strachu - thriller
prod. USA, reż. George
Mihalka, obsada: Darlanne Fluegel, Martin Neufeld, M. Ernrnet Walsh 21.50
Niebezpieczne wizje - thriller prod. USA 23.40 Pamela 2 - film 1.30 Party In
the Park 2.20 NiebezpieczQe wizje 4.00 Teleshopping
6.00 Wielka miłość Balzaka 7.00 Echa tygodnia 7.30
Tradycje 8.00 Wiadomości 8.15 50 lat prawosławnego Seminarium Duchownego 8.30 Nosił wilk razy
kilka 8.45 Ziarno 9.10 Dziecięce festiwale 9.35 Plebania 10.00 O wilku mowa
10.35 Uczymy się polskiego 11.05 Klan 12.20 Dzieje kultury polskiej 13.1 O
Podróże kulinarne Roberta Maklowicza 13.45 Mapeciątka 14.10 Leszek Długosz od A do Z 16.10 Ojczyzna - polszczyzna 16.25
Tarn gdzie jesteśmy 17.00
Teleexpres 17.20 Gość Jedynki 17 .30 Program rozrywkowy 18.05 Na dobre i
na złe 18.55 Zaproszenie
19.15Dobranocka19.30Wiadorności 19.55 Na koniec
świata 21.40 Co nam w duszy gra 22.30 Panorama 22.50
Sport 23.00 Bezludna wyspa 23.50 Jaćwież 0.25 Na
dobre i na złe 1.15 Powtórki

l
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Milordzie
- serial komediowy
1.05 Zakończenie
programu

-k0

nowy ŁOWICZANIN
z Głowna i Strykowa

•

a

•
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kropka.pl 13.20 V Max program motoryzacyjny
13.50 Niepokonani - western prod. USA 16.00
Droga do sławy - serial
obyczajowy 16.50 Różowa
Pantera - serial animowany 17 .15 Jak Pan może,
panie doktorze - serial anir,nowany 17.45 Dziennik
17 .58 Informacje sportowe 18.30 Długa droga do
dornu - film przygodowy
prod USA, reż. Phillip Borsos, wyk. Mirni Rogers,
Bruce Davidson 20.00
Stan wyjąt~owy - serial
sensacyjny prod. USA,
reż. Greg Beernan, David

codzienność

policjantów 23.15 Kobieta
odrzucona 2 - thriller prod.
USA, reż. Rodney McDonald, wyk. Edda Leesch
1.05 Prisoners out of Control - film dokumentalny
1.35 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 2.1 O Zakończenie programu

strującym

Carso, wyk. samrno Hung
Kam-Bo, Kelly Hu i inni
20.55 Gorączka w mieście
- serial sensacyjny 21.50
Akcja nad Berlinem - serial akcji prod. niemieckiej
22.45 Drogówka - magazyn policyjny o charakterze dokumentalnych reje-

Andrea Rothrn John Heard, Joanna Cassidy i inni
0.1 O Na tropie zbrodni serial sensacyjny prod.
USA 1.1 O Podniebny pojedynek - film sensacyjny
prod. USA, reż. William A.
Graham, wyk. Larry Hagrnan, Susan Anspach, Michael C. Gwynne. Pilot
weteran wpada w kłopoty,
kiedy jego były narzeczona pojawia się w drzwiach
jego dornu. Okazuje się,
że dziewczyna zna rniejce
ukrycia wielkiej fortuny, w
związku z czym mafia depcze jej po piętach . 2.50 Big
Brother Nocą

nia. Czarek J. stwierdził jedn'!k przytomnie, że jak on pójdzie napaść na
aptekę w pobliżu, to go poznają.
Marcin M. zadeklarował, że napadnie na wspomnianą placówkę sam i
nie minie godzinka, jak przyniesie
potrzebne środki.
dok. na st1: 9

Andżelika, zmysłowo poruszająca
biustem podczas podawania śniada

obaj podlewali smutki piwem, nagle
Marcin M. stwierdził, że przecież to
proste. I wyłuszczył kumplowi pomysł.
Oto należało napaść na aptekę. Tu
wymusić, by farmaceutka wydała z
dziesięć opakować trującego leku, a
następnie dołożyć go okropnym babom - czyli żonie i córeczce Czarka
- do jedzenia.
Czarkowi J. pomysł Marcina M.
wydał się rewelacyjny. No rzeczywiście, napad, trucizna, święty spokój i

że ta kobieta da mu prawdziwe szczę
ście. Pozostawał drobiazg w postaci jego
dwóch, zupełnie nieu kochanych kobiet. Gdy tak zwierzał się kumplowi, a

krzątającą się Andżelikę B. z bufetu
pracowniczego. Z Andżeliką zawarł
już bliższą znajomość i był pewien,

Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 15.45
IKEA - dorn pełen pomysłów 16.15 Miasteczko serial obyczajowy prod .
polskiej 17.00 Gilrnore
Girls - serial obyczajowy
17.55 13 Posterunek -·serial komediowy 18.30 Ale
plama - program rozrywkowy 19.00 lVN Fakty 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.35
Milionerzy 20.25 Big Brother 21.1 O Droga do gwiazd
- program rozrywkowy
22.1 O Władza wykonawcza - film sensacyjny prod.
USA, reż. David L. Crosby, wyk. Craig Sheffer,

wrzaskliwa córeczka.
Pan Czarek najchętniej widziałby
swoje mieszkanie puste, uwolnione od
obu okropnych kobiet. Gwoli ścisło
ści należy dodać, że było to tak naprawdę mieszkanie Weroniki J„ które panienką będąc odziedziczyła po
babci. Czarek J. uważał, że Weronika
wraz z Olą powinny wyprowadzić się
do tesciów, zostawiając mu chatę, w
ktorej oczyma wyobraźni widział

wić może. Ttwałwswoimzwiązkuznie
chęcony, a humoru nie poprawiała mu

CzarekJ. i Marcin M. byli dobrymi
kolegami z podwórka, a ich uczucia
wzmocniła jeszcze odbyta wspólnie słu
zba wojskowa. Żaden z panów specjalnym orłem nie był, ale mieli popłatny
fach w reku i mogli spokojnie przejść
przez życie. Czarek J. wkrótce po wyjściu z kamaszy ożenił się z Weroniką,
panną piękną i szczupłą, choć o cokolwiekjędzowatym charakterze. Po dwoch
latach i przyjściu na świat potomka z
owego opisu aktualny był wyłącznie ję
dzowaty charakter - jędzowaty znacznie bardziej, niż to pan Czarek miał ochotę znosić. Próbował „ustawić" żonę - i
szybko się przekonał, kto tu kogo usta-

,

Grunt to pomysł

; WilSŚCi
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PROSZKI NA.BOL ZYCIA

6.20 Telesklep 7.50 Punky
· Brewster - serial komediowy 8.15 Guziczek - serial
animowany dla dzieci 8.40
Myszorki na prerii - serial
animowany dla dzieci 9.00
Farma pełna strachów serial dla dzieci 9.20 Świat
ałe kłno!
Bobb'ego - serial animo8.00 Kolory kochania - film wany dla dzieci 9.45 Autobiograficzny 9.45 Dama z rnaniak 10.15 VIVA Polska
portretu - film biograficz- ! 12.15 Big Brother 13.00
ny 11.10 Wariatka z Chail-· Jack i Jill - serial obyczalot - komedia prod. USA, jowy prod. USA 13.50 Myreż. Bryan Forbes, obsaszorki na prerii - serial anida: Katherine Hepburn,
mowany dla dzieci 14.40
Donald Pleasence, Richard Chamberlain 13.20
Dokument: Howard Hawks,
największy amerykański artysta 14.25 Męska sprawa
- film kryminalny 16.05 Bla- 6.00 Droga do Avonlea szany b~denek - film oby- serial familijny 7.00 V Max
czajowy prod. niemiecko- - magazyn motoryzacyjny
polskiej 18.25 Krew z gro- 7.30 Łowcy - film dokurnenbowca - film grozy prod. tal ny 8.30 Wiłkołaczek serial animowany prod.
ukraińskiej 20.00 Jego najlepszy numer - komedia USA 9.00 Droga Do Avon21.35 Tramwaj zwany pożą- lea - serial familijny 1O.OO
daniem - dramat prod. USA Przygody Rin Tin Tina 23.35 Miłość szkodzi zdro- western przygodowy dla
wiu - komedia prod. hisz- dzieci 11.00 Łowcy - serial
dokumentalny 11.50 Dawpańskiej 1.35 Detektyw film kryminalny prod. fran- ni wojownicy - serial dokucuskiej, reż. Jean-Luc God- mentalny 12.20 Ach, śpij
ard 3.10 Zakończenie pro- kochanie - serial komediowy prod. USA 13.50 1V4gra mu

wzyN<t

prod. polskiej
20.00 Wydarzenia
20.30 Zdarzyło się jutro:
Trudny wybór
-serial sensacyjny
prod.USA
2125 Panwzywał
Milordzie- serial
komecflO""f
prod. Wielka Brytania
22.20 Co mi zrobisz,
jak mnie załapiesz
-komedia obyczajowa
0.10 Pal) mnie

4.00 Muzyka
na bis
5.15 Pożegnanie

Komańczów

20.45 Graczykowie
-serial komediowy
21.15 Zostać Miss
-serial obyczajowy
21.30 Losowanie
LOTIO
22.15 Zamach stanu
-film prod.
Kanada-Czecl1y,
reż. Robert Lee,
wyk: Jack Scali a,
Douglas Arthurs,
Ingrid Torrance,
Jan Nemejovsky
0.05 Opowieści z krypty
0.30 Życie w kłamstwie
2.10 W kraju

--·-

12.30 Matka Teresa
-misjonarka miłości
-film dokumentalny
13.30 Remington Steeie:
Pełne kieszenie
-serial sensacyjny
14.30 Terra X: Skarb
Templariuszy
-film dokumentalny
15.30 Cudowne lata:
Perta z księżyca
- serial obyczajowy
prod.USA
15.55 Benji - film
dla młodzieży prod. USA
17.35 Noce i dnie:
Bogumił i Barbara
-dramat społeczny

...

14.30 Aniołek z piekła
rodem
-serial komediowy
15.00 4x4
15.30 Informacje
15.40 Prognoza pogody
15.45 Szpital
na peryferiach
'serial komediowy
16.15 Publicystyka
16.45 Roswell:
W kręgu tajemnic
- film prod. USA
17.35 Asyzklasy
-serial dla młodzieży
1a.30 Informacje
18.50 Sport
18.55 Prognoza pogody
19.05 Chciwość,
czyli źądza pieniądza
20.00 Miodowe lata

TV POLONIA

12.00

11.00
11.30

10.00

Johnny Johnson
-serial przygodowy
Dotyk anioła:
Kryzys wiary
- serial obyczajowy
Raport specjalny
Archiwum XX wieku
-magazyn historyczny
Czarno ·biały
-rozmowa

Miłość

-serial animowany
8.30 Domek na prerii:

Odyseja

7.00 Telesklep
a.OO Rycerz Redwall
-serial animowany
prod. Wielka Brytania
8.30 Strażnicy prawdy:

Ul.'

I®

12.30

9.55
10.55

9.30

9.00

a.30

a.oo

6.00
7.00
7.15
7.30

o~@~~'jj'

7

Wiadomości

Sport
Pogoda
Przeprowadzki
- serial TVP

połącze

21.20 Sport· telegram
2127 Prognoza pogody

prod. angielskiej
18.00 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
19.00 Magazyn
piłkarki Gol
19.55 Gala Lata z Radiem
21.00 Panorama

-seńałdok.

niem środków uspokajają
cych z alkoholem. Marta
też nie ma wątpliwości, że
za desperackim czynem
liony musi się kryć zawiedziona miłość. Monika Banach z Gostołina pożycza
od Dionizego konia, by
spróbować własnych sił w
tym męskim sporcie. Dionizy nie wytrzymuje samotności i rusza za nią.
15.00 Gala lata z Radiem
16.00 Na dobre I na złe
'serial prod. polskiej
16.50 Air Show
17.OO Święta wojna
-serial TVP
1725 Zwierzaki· dziwaki

nieświadomym

14.30 Złotopolscy
-telenowela TVP
Wiesiek podejrzewa, że
wypadek liony mógł być
próbą samobójczą, a nie

reż. Chrisine Gemon,

21.20 Program
~CNłf
22.10 Losowanie
audiotele
22.20 Magazyn
sportowy
22.55 Uczta
kinomana
025 Kronika Tour
de Pologne
0.35 Torcik
podano
• serial prod. angielskiej,

19.30
19.52
19.58
20.05

1725 Lokatorzy
-serial TVP
18.05 51udlo
Komitetów
Wyborczych
19.00 Wieczorynka:
Przygody Myszki
Miki I Kaczora
Donalda

Niedziela
[f[vlPD
7.00 Studio sport:
Grand Prix
Melbourne
7.00 Za r:l'J przeciw
7.35 Zwierzęta świata:
Śmigające antylopy,
ulotne cienie
8.05 Czarodziejski
peryskop- przyrodniczy
serial dok:
prod. angielskiej
8.30 Teleranek
9.00 Zew krwi
-serial prod. kanadyjskiej
9.50 Studio sport:
Tour
de Pologne
10.15 Serial
11.05 Studio sport:
Tour de Pologne
12.00 Anioł Pański
12.10 Czasy -katolicki
• magazyn infonnacyjny
12.25 Otwarte

drzwi
·magazyn katolicki
13.00 Wiadomości
13.10 Dożynki
prezydenckie
14.10 Od przedszkola
do Opola
·Mira Kubaslńska
14.50 Studio sport:
Tour de Pologne
16.30 Śmiechu warte
17.00 Teleexpress

TVP8
7.00 Film
dla niesłyszących :
Kocham

Lucy
·serial prod. USA
J.55 Słowno na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 Studio sport:
Grand Prix
Melbourne
10.00 Studio
Komitetów
Wyborr:l'jch
11.05 Air Show
11.15 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
11.45 Air Show
12.00 Afryka moich
Moniki· serial prod.

marzeń· porwanie

vAosko-niernieckiej
Rodzinna farma Brandtów
przeżywa kolejny najazd
gości. Tym razem jednak
nie są to zwykli turyści,
pragnący podziwiać malownicze krajobrazy i afrykań
ską przyrodę. Przybywa
milioner Donald McCoist,
który sponsoruje wykopaliska paleontologiczne prowadzone w głębi sawanny
przez znanego profesora i
jego ekipę .
13.30 AlrShow
14.00 Familiada
-teleturniej

j
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a.30 S.koki narciarskie: Lenia seria Grand Prix 9.30
Tenis: Spotkanie finałowe
turnieju pań 11.00. Motocyklowe mistrzostwa świa
ta 16.00 Kolarstwo 17.30
Super Racing Weekend
20.00 Tenis: Spotkania fi.
nałowe turnieju pań 21.30
Superbike: 12 runda mistrzostw świata 22.30 Magazyn Watts 23.00 Wiadomości 23.30 Amerykańska
seria Le Mans: Wyścig w
Vallelunga 0.15 Formula
Nascar: Zawody z cyklu
Winston Cup 1.00 Wiadomości 1.30 Zakończenie
programu

~
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9.00 Budynki, mosty i tunele 9.55 Brygada N.EP
13 10.50 Na ratunek ogrodom 11.15 Wyczarowane
z drewna 11.45 Dzikie zwierzęta Botswany 12.40 Morskie katastrofy 13.30 Przetrwanie: Ogień 14.25 Pasożyty: Pożeracze 15.15 Al·
ternatywa 16.10 Everest góra marzeń 17.05 Wysypisko: Pojazdy terenowe
1a.00 Niesamowite maszyny: Superwzrok 19.00 Łow
ca krokodyli: Kraina szalonego diabla 20.00 Stigmata 21.00 W poszukiwaniu planet obcych 22.00
95 światów 23.00 Wyprawa w kosmos O.OO Test
wytrzymałości 1.00 Morskie
katastrofy: Śmiglowce ratunkowe 2.00 Przetrwanie:
Ogień 3.00 Zakończenie
programu

=
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ZAPRASZA

ŁOWI CZ

TELEWIZJA

7.00 Odkrywcy niewiarygodnych tajemnic - film animowany dla dzieci 7.30 Bajki
Hektora • film animowany
dla dzieci a.OO Wierzę, wąt
pię. szukam a.25 Powiaty
a.45 Studio reportażu 8.50
Telenowyny 900 Klasztory
polskie • film dokumentalny 9.30 Dr Quinn • serial
fabularny 10.30 Złota ósemka • serial fabularny 11.20
Kalejdoskopregionalny11.30
Czarodziejki 12.30 Mój pies
i inne zwierzaki • magazyn
dla -posiadaczy i mlłośni
ków zwierząt 12.40 Tele motor sport 13.00 Msza świę
ta 14.00 Robin Hood 14.30
Zwierzęta z bliska 15.25 Tajemnica Sagali 15.55 Serial fabularny 16.50 Reportaż z koncertu 17.15 Uśmie
chnij się 18.00 Kurier Warszawski 18.10 Kościół i
świat 18.20 Kalejdoskop
regionalny 18.35 Big Bang
• film fabularny 20.05 Mistrzostwa Europy siatkta·
rzy 21.00 Kościół i świat
21.10 Kodeks honorowy
21.30 Wiadomości kuriera
21.35 Wierzę, wątpię i szu.
kam 22.00 Śmieszność
23.35 Dżem - koncert zespolu Dżem 0.05 labirynty kultury 0.30 Zakończenie ·programu

l

7.00 Odkrywcy niewiarygopnych tajemnic • film animowany dla dzieci 7.30 Bajki
Hektora • film animowany
dla dzieci a.OO Dom, poduchy i kaczuchy 9.00 Kiasztory polskie - film dokumentalny 9.30 Dr Quinn seńal fabularny 10.30 Złota
ósemka · serial fabularny
11.20 Kalejdoskóp regionalny • magazyn filmowy 11.30
Czarodziejki ·serial tabularny 12.35 Ssaki, ptaki i
inne zwierzaki 12.55 Kawiarenka trójki 13.45 Podpowiedzi w plenerze: Piaskawa skala • przystanki czasu 14.00Depozytwiary14.30
Zwierzęta z bliska • serial
przyrodniczy prod. amerykańskiej 15.25 Tajemnica
Sagali -serial fabularny 16.50
Reportaż z koncertu 17.15
Uśmiechnij się - teraz potem • kabaret Nieroby program rozrywkowy 1a.oo
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.10 Wiadomości sportowe 1-8.35 Kino wieczorne Big Bang 20.05 Mistrzesiwa Europy siatktarzy
21.00 Dom, poduchy i kaczuchy 22.00 Kino mocne:
śmieszność 23.35 Dżem koncert zespołu Dżem 0.05
Labirynty kultury 0.25 Program na jutro

Łódź

Studio Teatralne Dwójki- nDzieckon - reż. Mariusz Front, wyk. Efż.
bieta Piekacz, Piotr Sarzyński, Krystyna Tkacz i inni. Emisja: nie
dzie/a, 9 września, TVP 2, godz. 22. 30.

9 września 2001 r.

wyk. Dawn French,
Jenifer SaundefS
Jest rok 1782. We Francji
pod rządami Ludwika XVI
narastają rewolucyjne na·
stroje, ale w pałacu wersalskim znudzeni arystokraci oddają się głównie
intrygom, plotkom i rozpuście. Wśród rezydentów
pałacu jest Colombine
hrabina de Vache i jej słu
żąca lisette. Mąż hrabi·
ny, dużo od niej starszy,
ale bardzo bogaty hrabia
Honor„ pozostał w wiejskiej rezydencji, co bardzo
odpowiada jego małżonce.
Pewnego dnia posłaniec
od hrabiego donosi, :że
Honor, zapadł na ospę , a
jego stan jest bardzo cięż
ki.

1.00 Zakończenie
programu

21.40 Kruk· serial prod. USA
22.30 Studio Teatralne
Dwójki: Dziecko
Mariusz Fron~
wyk. Elżbieta

·reż.

Piekacz,
Piotr Starzyński
23.35 Don Juan
·film fab. prod.
filroJsko
swą

-llszpańsko-riemieckiej

Porzuciwszy

ną Elwirę, którą niegdyś

---

il.·.: ,

..

porwał z klasztoru, Don
Juan podróżuje w towarzy·
stwie Sganarela przez andaluzyjskie bezdroża . $cigają ich bracia Elwiry, któ·
rzy chcą pomścić hańbę
siostry. Nie znając nawet
dokładnie jego twarzy, nie
rozpoznają go, gdy ich drogi wreszcie się skrzyżują,
zwłaszcza te Don Juan, w
geście wielkoduszności, występuje w obronie jednego
z nich, zaatakowanego
przez zbójców.
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1.10 Zakończenie
programu

4
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Rzeka wielu nurtów
·serial dOkumentalrrj
Kosmiczne wojny 3
• seiial arimowany
cladzleci
Faceclwczeml
•• seiial arimowany
Hugo
-program dla dzieci
Power Rangers
·serial dla dzieci
Disco Relax
Dharma i Greg
·serial komediowy
TerazTy
-film prod. USA
Gang Olsena
skok przez płot
·film prod. duńskiej

6.00 Disco Polo Live
7.00 4x4
7.30
8.00

8.30
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
12.00

r~.1
mltoścl

7.00 Matka Teresa
·misjonarka
·film dokUmentalny
8.00 Powrót
Dagtaniana
·serial animowany
8.30 Historie biblijne
·serial animowany
9.00 Terra X: Skarb
Templariuszy
·film dokumentalny
10.00 Benjl - film
dla rnlodzieży prod. USA
11.45 Anioł Pański
12.30 Non possumus
·film dokUmentalny
13.30 Jeśli - film
OOl<l.rnentalny

6.15 Na dobre i na złe 7.05
Słowo na nadzielę 7.10 Tam
gdzie jesteśmy 7.40 Spotkania z tradycją a.05 Fraglesy 8.30 Niedzielne muzykowanie 9.00 literatura
według Długosza 9.25 Złotopolscy 10.20 Dary i ludzie 10.35 Wieslaw Lange
11.05 Studio sport 12.00
Anioł Pański 12.10 Czasy
12.25 Otwarte drzwi 13.00
Msza święta 14.00 Teatr dla
młodzieży 14.50 Studio
sport 16.30 Kochamy poiskie seriale 17.00 Teleexpres 17.15 M jak miłość
18.00 W Polskę idziemy
18.55 ludzie listy piszą
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.00 Bohaterowie Filmowej Wyobraź:ni 21.40 Magazyn piłkarski
Gol 22.30 Panorama 22.50
Sport 23.00 Pamiętam
0.05 Spotkania z tradycją
0.30 Dary i ludzie 0.45
Wiesław Lange 1.15 Seeny z życia smoków

lnfonnacje
Sport
Prognoza pogody
Rozbitkowie
• film prod. kanadyjskiej

pieniądza

czyli żądza

13.45 Zawód szpieg
-serial sensacyjny
14.40 Benny Hill
1520 Fundacja Polsat
15.30 lnfonnacje
15.40 Prognoza pogody
15.45 Rodzina zastępcza
·serial obyczaj?Y'Y
16.15 Szkoła
na perypetiach
-serial komediowy
16.45 Amazonki
, realłty show
17.35 Chciwość,

18.30
18.50
18.55
19.05

Pierścienie

14.30 Arsene Lupin:
Kallostra
·serial sensacyjny
15.30 Cudowne lata:
Trójkąt - serial
obyczajowyprod. USA
16.00 Covington Cross
-serial kostiumowy
prod. Wielka Brytania
16.55 Jak się robi?
·reportaż

17.15 Zdarzyło się jutro:
Trudny wybór
-serial sensacyjny
18.10 Co ml zrobisz,
jak mnie złapiesz
-komedia obyczajowa
prod. polskiej

cr:&:if.::../

.~

6.00 Teledyski 7.30 Odjazdowe kreskówki: Delfy, Wilki
morskie, Sylvan, Przygody papirusa, Speed Racer
• seriale animowane dla
dzieci 1O.OO Teleshoping
10.35 SeaQuest · serial fantastyczno-naukowy 11.25
Zranione serca - film 13.00
Teleokazja - podróże 13.30
Słoneczny patrol - serial
przygodowy 14.25 Gdy pupile tracą cierpliwość • dokumen! przyrodniczy 15.25
Ragtime - film obyczajewy 18.00 Cobra · oddział
specjalny - serial policyjny 19.00 Bez fikcji: Łowcy
nagród - film dokumentalny 20.00 Sillcon Towers ·film
akcji prod. USA 21 .50 Oddział specjalny · film akcji
prod. USA 23.30 Pamela
2 • film 1.15 Cobra · oddział
specjalny - serial policyjny 2.00 Silicon Towers film akcji prod. USA 3.35 Teleshopping

20.00 Życiowa szansa
20.55 Zerwane więzi
21.30 Losowanie
LOTTO
21.55 Zadawnione
porachunki
-film prod.USA,
reż. Bill Corcoran,
wyk. Willie Nelson,
Kris Krislogfferson,
Travis Tńtt, Waylon
Jennings, Danny SUDivan
23.40 Buddy,
postrach•
wampirów
-film prod USA
0.35 Magazyn
ligi Mistrzów
1.35 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie

publicystyczny

20.00 Wydarzenia
20.30 Detektyw
w sutannie:
Spowiedź -serial
sensacyjny prod. USA
2125 Piątka u Semki
-program

Jeśli

22.00 Widzialne
i niewidzialne
·magazyn
zjawisk niezwyl<łych

22.30

- film dokumentalny
23.30 Non
Possumus
-film dokumentalny
0.30 Zakończenie
programu

k0
afeklno!

8.00 Zamach • film wojenny prod. polskiej, reż. Jerzy Passendońer, obsada:
Tadeusz Łomnicki, Roman
Kłosowski, Stanislaw Miku!ski 9.20 Manewry • musical prod. USA 10.45 Życie
rodzinne - film obyczajowy
12.30 Pogromca Morant dramat prod. australijskiej
14.15 Dokument: Lee Marvin 15.20 Kuglarze - film
obyczajowy 17 .05 Historia
Helen Morgan - film obyczajowy 19.00 Dokument:
Maszyna do pisania, karabin 1 kamera 20.00 Niebo
i ziemia - film historyczny
21 .45 Kansas City • film
gangsterski 23.40 Dokumen!: Mumia - legenda
kina 0.30 Opętanie • dramat prod. francuskiej, reż.
Andrzej żuławski, obsada:
Isabelle Adjani, Sam Neiii, Margrit Carstensen,
Heinz Sennet 2.30 Zakończenie programu

•

D

i Wi6.ŚCi

dok. ze str. 7

nowy

ł.OWICZANIN

.

z Głowna i S':rykowa

,

PROSZKI NA BOL ZYCIA

).

I

)

BRZUCH DZIEDZICZYMY
PO TACIE?

6.20 Telesklep 7.50 Guziczek · serial animowany dla
Jak postanowił tak zrobił. Pożegnał się z
dzieci 8.10 Szkolna wykolegą i poszedł do apteki, ktorą mijał w drodze
prawa Billa i Teda - serial od przystanku. Trochę wprawdzie pobłądził, bo
animowany dla dzieci 9.50 browarki nieźle szumiały mu w głowie, ale wreszcie
Nieugięty Luke 12.00 Drodotarł do miejsca przeznaczenia. Nie ukrył twarzy,
ga do gwiazd 13.00 Przy- bo i po co - przecież nikt w okolicy go nie znał.
gody Supermana - serial W aptece akurat nikogo nie było, co odebrał jako
animowany dla dzieci dobry znak. Złapał przez okienko za fartuch
13.55 Co za tydzień 14.15 starszą kobietę i zażądał leków wystarczająco
Th Goollies - film przygo- trujących i w odpowiedniej ilości, by zgładzić dwie
dowy 16.15 Big Brother - osoby.
Ta szczerość i bezpośredni ość petenta
Naj„. 17.15 Nauka jazdy
17.45 Ananasy z mojej kla- powiedziały Joannie G „ farmaceutce, że facet do
sy 19.00 TVN Fakty 19.20 najbystrzejszych nie należy. Krzyknęła, że ma
słabe serce i mdleje - i osunęła się na podłogę.
Sport 19.50 Pogoda 19.35
Rzeczywiście, napastnik w pierwszej chwili
Milionerzy 20.25 Big Brooniemiał. Potem jednak szkolenie bojowe dało o
ther - Ring 21.40 Pod nasobie znać. Umiejętnie zmienił plany. Złapał plik
pięciem 22.10 Superwizjer
pieniędzy z otwartej szuflady kasowej - tu
22.40 Nie do wiary - opo- szczęście mu sprzyjało, że była otwarta- po czym
wieści niesamowite 23.1 O uciekł. Przyniósł kumplowi pieniądze - było tam
Noktowizjer 23.45 Ale pla- około tysiąca złotych - i poradził, by kupić ma · program rozrywkowy wobec braku współpracy ze strony farmaceutki 0.15 Big Brother - Naj ... trutkę na szczury oraz pierścionek dla Andżeliki.
Następnego dnia Czarek J. kupione w ilościach
0.40 Detektyw Hunter - serial sens. 1.00 Człowiek bez wystarczających na kilka szczurzych pokoleń
znaczenie · film obyczajo- trutki wmieszał do garnka z zupą. Żona nawet nie
wy 2.45 Big Brother Nocą spróbowała świństwa, które śmierdziało w całym
domu i nabrało okropnego koloru i konsystencji.
Mało tego - zadzwoniła po ojca i brata, by czuć
się bezpiecznie i wyjaśnić sprawę. Razem z nimi
przyjechała teściowa, która zaraz odkryła w
6.20 Droga do Avonlea • śmietniku opakowania po trutce. Przyparty do
serial familiny 7.20 Niepo- muru Czarek J. przyznał się do wszystkiego.
konani - western 9.20 Droga Wezwano na wniosek teściowej policję, by ,,zabrała
do Avonlea - serial familij- tego nieuleczalnego idiotę". Rzeczywiście, zabrali
ny 10.30 Diuga droga do pana J.W tym samym czasie zachęcony
domu· film przygodowy prod. powodzeniem akcji „apteka" Marcin M. pojechał
USA 12.00 KINOmaniak do innej, peryferyjnej dzielnicy i okradł trzy
12.30 Przegląd tygodnia apteki. Nie mógł się nadziwić, że w trzeciej
13.00 Mistrzostwa świata w peryferyjnej dzielnicy schwytano go dwa dni
Rajdach Samochodowych później w małej, niepozornej aptece„ (PAf)S. S.
13.30 A ku ku - program
rozrywkowy 14.00 lokatorzy - komedia fantastycz- dok. ze str. 3
ny prod. USA, reż. Walter
C. Miller, wyk. Eddie Albert, Tammy Grimes, Judith Anderson , Beatrice
straighe, Barnard Hughes
15.30 Droga do slawy •
'serial obyczajowy prod.
Każdy ma przecież wśród swoich znajomych
USA 16.30 Smoki z Ko- mężczyzn o pokaźnej tuszy, których synowie lub
modo - film dokumentalny córki nie skarżą się na nadwagę. Możne powie16.50 Różowa Pantera · dzieć, że dzieci te miały szczęście i odzied.ziczyły
serial animowany dla dzie- nieco inną wersję genu otyłości. Nie jest ona tak
ci 17.15 Jak Pan może , „agresywna" i przy zachowaniu umiarkowanej
Panie doktorze - serial ko- diety nie prowadzi do negatywnych skutków. Ale
mediowy prod. USA. reż. nawet posiadacze łagodniejszego genu są bardziej
Andy Ackerman, wyk. Ted niż ich rówieśnicy narażeni na szybkie zyskiwaDanson, Terry Farrel, Alex nie zbędnych kilogramów. Kto nie wierzy w te
Desert 17.45 Dziennik 17.5a rewelacje, niech teraz uważniej spojrzy na swoInformacje sportowe 18.05 ich znajomych. Okaże się podobno, że większość
Nowe przygody Robin Ho- nadmiernie otyłych dzieci (zwłaszcza tych w wieoda - serial przygodowy ku przedszkolnym) ma tatusiów z 'YYJ'aźną nad19.00 The Hoobs • serial wagą. A co się dzieje, gdy oboje rodzice majągen
dla dzieci 20.00 Stan wy- otyłości, odziedziczony po ich ojcach? To wyjątkowy • serial sens. 21.50
jątkowo pechowa sytuacja. Potomek takiej pary
Drogówka 22.20 Supergol po ojcu przejmie ów nieszczęsny gen, natomiast
22.55 Skała zdobywcy - dzięki matce jeszcze w okresie życia płodowego
thriller fantastyczy 0.55 Mil- „nauczy" się_ tak wydzielać hormony, by sprzyjalennium 1.25 Super VIP 1.55 ło to odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Mówiąc
Strefa P 2.30 Zakończenie krótko - dziecko dwojga „puszystych" ma miniprogramu
A.M.
malne szanse na smukłą linię. (PAI)

