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TO NIE JEST "tOWIENIE SKOR
Nie po raz pierwszy w Łowiczu dochodzi do nieporozumienia
między funkcjonującymi tu zakładami pogrzebowymi.

czwartek, 11 lipca do powstałego niądze za przechowyWanie zwłok przez że z pewnościąfirmie pani Słomianej nie
przed 2 miesiącami Zakładu Po- drugą dobę. Słyszeli, że za pierwszą dobę zagraża. Rość pogrzebów jest mała. Rogrzebowego „Mador" zgłosiła się rodzina się nie płaci, ale już kolejna to koszt około dzinie zmarłego trudno jednak całą sytuzmarłego w łowickim szpitalu dzień wcze- 1OO zł, a nawet I 50 zł. Ponieważ długo ację zrozumieć, jedna z córek mówi: Prześniej 71-letniego S.R„ z jednej z miejsco- trwała, ponad sześcioletnia choroba cież to nie jest sklep spożywczy, że ma być
wości na terenie gminy Łyszkowice. zmarłego mocno nadszarpnęła budżet ro- czynny od 8 do 13. To może powinny być
Ustalono wszystkie szczegóły pogrze- dzinny, obecnie znajdują się w trudnej wyznaczone godziny, kiedy człowiek może
bu, który miał odbyć się dwa dni póź sytuacji i mówią, że jest to dla nich bar- umrzeć? Czy ona się boi, że wszystkich
Tak wyglądał samochód KIA po wypadku. Kabina, a za nią reszta pojazdu. niej - w sobotę. Wraz z żoną zmarłego dzo duża suma. Nie chcąc powtórnie nieboszczyków jej .zabierzecie? Czy tak
mężczyzny do Łowicza przyjechały przyjeżdżać po ciało, chcieli wszystkie powinno to wyglądać, żeby po ojca z poliZdjęcie zrobione na parkingu przy ul. Prymasowskiej w Łowiczu.
dwie córki i brat. Ponieważ rodzina zmar- sprawy załatwić w czwartek. Przy od- cją przyjeżdżać i żeby prokuratura mułego nie ma własnego samochodu, po- biorze ciała musi być obecny ktoś z ro- siała interweniować?
Żona zmarłego dodaje: Gdyby była
prosili znajomego o przywiezienie ich dziny, kto potwierdzi, czy nie zaszła
w celu załatwienia tych formalności. pomyłka. Firma pogrzebowa nie może w porządku, to by nie robiła problemów.
rzez kilkanaście godzin usuwano 3.00. Podczas wydobywania ze szczątek Żona zmarłego twierdzi, że mąż zmarł tego zrobić sama następnego dnia. Ro- A gdyby był pogrzeb po południu albo juskutki tragicznego wypadku, który kabiny ciała ofiary wypadku i wyciąga w szpitalu w środę, 10 lipca o 14.55, do dzina zmarłego i przedsiębiorczyni zgło tro_ rano? - pyta jedna z córek zmarłego. zakładu patomorfologii został zabrany siła sprawę policji, która z kolei odesłała To byśmy nie zdążyli - słyszy w odpozdarzył się na krótko po burzy, w środę, nia pojazdów z rowu, całkowicie zatrzy10 lipca na trasie nr 2 w Zabostowie mywano ruch pojazdów na dwójce. tego samego dnia o 20.00. Gdy następ do prokuratury. Dopiero po tej „inter- wiedzi od Agaty Kozioł.
Pracownik zakładu opowiada: Można
wencji", pracownik zakładu pogrzeboDużym. W wypadku brały udział trzy W momentach, kiedy nie prowadzono nego dnia około 14.00 rodzina chciała
odebrać zwłoki, w zakładzie Bożeny Sło wego Bożeny Słomianej wydał ciało, któ- było rodzinie tego zaoszczędzić. Można
samochody. Jedna osoba zginęła na miej- żadnych prac przy zabezpieczaniu miejscu, dwie inne odniosły obrażenia. Wy- sca wypadku, wahadłowo umożliwiano mianej powiedziano, że ciało można ode- re - zgodnie z umową z firmą ,,Mador", przecież delikatnie i na spokojnie wytłu
padek zdarzył się o godz. 18.05, nato- pojazdom przejazd obok miejsca zda- brać w godzinach od 8.00 do 13.00. Nie zostało przewiezione do chłodni w Skier- maczyć, bo rodzina ma prawo nie wiema żadnej 1;1.ywieszki o tym, w jakich go- niewicach. Od rodziny nie pobrano żad dzieć. To wszystko działo się przy córce
miast ruch na trasie poznańskiej ponow- rzenia.
nie został otwarty w czwartek o godz.
dok. na str. 2 dzinac.h można odebrać ciało, ale skoro nych opłat, całe zamieszanie trwało oko- zmarłego, która to bardzo przeżywała.
reklamują się, że działają całodobowo, ło 2 godzin.
Wiadomo, żejest konkurencja. Każdy chce
Problem pojawił się nie po raz pierw- żyć i pracować, ale to nie może odbywać
to uważaliśmy, że nie powinno być problemu - mówi rodzina zmarłego. W ich szy - mówi Agata Kozioł, właścicielka fir- się kosztem rodziny zmarłego.
odczuciu chciano wyłudzić od nich pie- my ,,Mador". Zakład nasz jest tak mały,
dok na str. 5 ·
poniedziałek, 15 lipca zostało ofi- pierwotnie miało to nastąpić już w połowie
cjalnie zawarte porozumienie o ści czerwca.
słej współpracy między pięcioma łowicki
· Porozumienia o koalicji nie zawarto na
mi ugrupowanlatni, które w·wyborach sa- piśmie, jest to ustna umowa między wła
morządowych chcą wystawie-wspólnie dzami wchodzących w jej skład ugrupowań.
swoich kandy'datów do rady miejskiej i jed- Andrzej Bielecki, pełnomocnik powiatowy
uż za dwa tygodnie, w piątek 2 sierpnego wspólnego kandydata na burmistrza. PiS powiedział nam, że deklaracja uczestnia rozpoczyna się w łowickiej bazyardzo niekorzystnie dla dalszego dzie (może być16 a jest 18). Sala nie poW koalicji tej znalazły się: Platforma Oby- nictwa członków łowickiego PiS w koalicji
lice katedralnej XIV Mit<dzynarodofunkcjonowania łowickiego kina siada tzw. drzwi antypallicznych, umoż
watelska, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie musi zostać zatwierdzona jeszcze przez wy Festiwal Organowy „J.S. Bach". Łącz
Bzura wypadła kontrola ptzeciwpożaro liwiających szybkie opuszczenie jej
Stronnictwo Ludowe, Resursa Obywatel- zarząd wojewódzki partii, co powinno nie, w większości zagraniczni artyści dadzą
wa przeprowadzona przez kierownika w razie pożaru, a na ścianach znajduje się
ska oraz Forum Młodych Łowiczan. Lide- nastąpić na spotkaniu w poniedziałek, 9 koncertów, które odbywać się będą w każ
sekcji kontrolno-rozpoznawczej powia- łatwopalna drewniana boazeria. Do burzy tych ugrupowań w rozmowie z nami 22 lipca. Pod koniec miesiąca ,koalicja dy wtorek i każdy piątek sierpnia
towej jednostki Państwowej Straży Po- dynku, w przypadku pożaru nie dojadą
nie ukrywają, że utworzenie koalicji zostało spotka się, by dalej prowadzić rozmowy o godz. 19.30. Festiwal otworzy występ
żarnej .w Łowiczu asp. sztab. Stanisława wozy strażackie, ponieważ dojazd jest
okupione wielogodzinnymi spotkaniami w sprawie wspólnego programu, nazwisk Wiktora ŁY.iaka,jednego ze współorganiza
Kapuścińskiego. Po jej przeprowadzeniu zbyt wąski przez parkujące w ulicy Pii dyskusjami o formie ewentualnego poro- kandydatów, którzy znajdą się na listach torów festiwalu. W 'Illistępnych festiwalobudynek klasyfikuje się do zamknięcia jarskiej samochody. W holu kina w 1997
zumienia Spotkania te odbywały się od kil- wyborczych do rady miejskiej jak i wspól- wych dniach utwory Bacha wykonają: Hari kapitalnego remontu, został on jednak roku, gdy dyrektorem był Paweł Kolas,
kunastu tygodni. W tym czasie kilkakrotnie nego kandydata na burmistrza
twig Barte-Hansen z Niemiec, Marco Limo- okresowo dopuszczony do użytkowania. został postawiony bez zezwolenia muprzekładano datę podania składu koalicji,
(tb) ne z Włoch, Mats Ericson ze Szwecji, Strażacy dali miastu czas do końca· roku
rowany bar, który zwęził przejście ewaKrzysztof Marosek z Polski, Karol Gołę na remont. Inaczej, jak powiedział nam kuacyjne. Zwrócono także uwagę na brak
biewski z Belgii, Zygmunt Strzęp z Niekomendant łowickiej PSP rnł. bryg. Ro- oznakowania ewakuacyjnego na klatce
miec, Michał Sawicki z Polski, Knud Vad
schodowej za sceną, oraz brak aktualnych
man Rześny straż zamknie budynek.
z Danii i Irena Budriene z Litwy.
(tb)
Zastrzeżenia straży dotyczą przede pomiarów sprawności instalacji odgromospólnie z Instytutem Włókien sk<ić pomidory czy ogórki i tego samego
wszystkim sali kinowej. W dokumencie wej, co szybko już wykonano.
Chemicznych z Łodzi firma Po- dnia je jeść bez uszczerbku na zdrowiu.
pokontrolnym przeczytać możemy, że
Zarząd miasta poważnie podszedł do
linet/Gumitex Jana Kaźmierskie
Badania nad jego wprowadzeniem oraz
na sali znajdują się niedozwolone, łatwo zastrzeżeń straży i na swoim ubiegłoty
go na ulicy Łyszkowickiej w Łowiczu opracowywanie licencji i zbieranie niepalne fotele, odstępy między nimi są zbyt godniowym spotkaniu omawiał wstęp
rozpocznie jesienią tego roku produkcję zbędnych pozwoleń i wpisew do minimałe i zbyt duż9 jest ich w jednym .rzę- nie sprawę. Maciej Malangiewicz, dyrekpreparatu o nazwie handlowej Biochikol sterialnych rejestrów zabrało firmie z ulitor LOK przedstawił wstępny kosztorys
- biologicznego środka do ochrony wa- cy Łyszkowickiej blisko 7 lat. Badania
i zakres robót? dzięki którym "_i' Łowiczu
rzyw i roślin przed chorobami wiruso- były prowadzone w trzećh .niezależnych
mogłoby nadal bez zas1:l7.eżeń &iałać kino.
wymi, bakteryjnymi i grzybowymi. Jest od siebie placówkach naukowo-badawMalangiewicz powiedział nam, że zakłada
to naturalny preparat wytwarzany z pan- czych: Instytucie Włókien Chemicznych
dwa rozwiązania tej sprawy: adaptacja na
cerzy skorupiaków morskich. Z uwagi na w Łodzi, Instytucie Ochrony Roślin
kino sali widowiskowej w odremontowafakt, że jest to biopreparat - nie posiada w Poznaniu oraz Instytucie Sadownicnym budynku Łowickiego Ośrodka KuJżadnego okresu karencji. Jak zapewnia twa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
tury przy ul. Podrzecznej lub remont kina
producent, jednego dnia można nim prydok. na str. 4
na ul. Pijarskiej.
dok. na str.
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dok. ze str. 1

Tragiczny wypadek wZabostowie

Na razie nie wiadomo, jakie były przydotychczasowych ustaleń wynika,
wie kobiety - 3Ó-letnią Ninę B .
że najpierw doszło do czołowego czyny wypadku. Wiadomo natomiast, że
z Ukrainy oraz 46-letnią Waliantsinę S. z Białorusi policjanci zatrzy- zderzenia samochodu dostawczego KIA KIA przejechała na przeciwny pas rumali w poniedziałek, 15 lipca podczas jadącego w kierunku Poznania z czeskim chu. Czy samochód ten wyprzedzał inny
sprzedaży wyrobów alkoholowych bez TIR-em marki Mercedes, jadącym w kie- pojazd, czy wpadł w poślizg na skutek
znaków polskiej akcyzy na targowisku runku Warszawy. Jadące z dużym rozpę kałuż w głębokich koleinach, czy może
w Kiernozi. Okazało się, że kobiety mia- dem samochody uderzyły z kolei w do- była inna przyczyna tej tragedii - badają
ły przy sobie kilkanaście litrów wyro- stawczego Peugeota, który podobnie jak policyjni eksperci.
Jeszcze kilka dni po wypadku jadą
bów alkoholowych i kilka kartonów pa- KIA jechał w kierunku Poznania. Pojazpierosów bez polskiej akcyzy. Towar dy wpadły do rowu po lewej stronie dro- cy przez Zabostów nie mogli nie zauwazostał skonfiskowany przez policję, gi Gadąc od Łowicza). Podczas zderzenia żyć tego miejsca. Było ono ogrodzone
a kobiety będą deportowane do ojczy- kabina samochodu KIA oderwała się od taśmami, na poboczu i w rowie pozo(mak) pojazdu i znalazła się pod TIR-em. Kie- stało dużo szkła i papierów, które wystych krajów.
rujący samochodem· KIA Krzysztof K.
padły z jednego z pojazdów. Obok ustaponiósł śmierć na miejscu. Pozostali kie- wionego małego krzyża paliło się barro\fCY - Petr P. z Mercedesa oraz An- dzo dużo zniczy.
Grad tej wielkości spadł podczas ubiegłotygodniowej ulewy w Łowiczu
(mwk)
drzej S. z Peugeota odnieśli obrażenia.
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przez balkon

Grad i ulewa
T
nawiedziły towicz
użo zamieszania spowodowały opady gradu, 'które dotknęły w środę,
I O lipca Łowicz i okolice. W północnej
części Łowicza grad padał najdłużej, bo
przez blisko 15 minut;wywołując wśród
mieszkańców panikę. Na Bratkowicach
gradu jednak nie było. Wybiegali oni
z domów, by nakrywać swoje samochody kocami w obawie przed zniszczeniem
lakieru czy .z biciem szyb. Mimo że grad
spadał z nieba nawet o średnicy dwuzło
tówek, nie doszło do poważniejszych
zniszczeń. Dużo większe problemy niż
grad sprawił jednak deszcz. Podtopione
zostały ulice, woda stała wszędzie tam,
gdzie można było jej się spodziewać:
przed targowicą na ulicy Sikorskiego, na
przeciwko Zespołu Szkół Medycznych
na Ułańskiej, w Al. Sienkiewicza, na ulicy Armii Krajowej przed zjazdem w Jordana. Na Klickiego ponownie zostały zalane piwnice, jednak wszystkich zdziwiła rzeka wody na odcinku zdjętego w tym
roku asfaltu na ulicy 3 Maja. Wicedyrektor Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz Dutkiewicz powiedział nam, że z ulewą nie mogła sobie dać rady kanalizacja
deszczowa.
Energetycy o~strażacy ze skutkami
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następnego dnia. Najpoważniejszą w mieście awarię, która spowodowała, że znaczna jego ·część pozbawiona została prądu,
udało się usunąć najszybciej, bo w ciągu
kilkunastu minut. Gorzej byfo natomiast
na terenie gmin. Awarię linii średniego
napięcia biegnącej z Nieborowa do Bolimowa można było usunąć dopiero
w czwartek rano, gdyż zerwany przewód
wpadł do wody, co znacznie utrudniło
prace energetykom. Przez trzy godziny
dopływu prądu pozbawieni zostali również mieszkańcy Domaniewic. Ogólnie
zanotowano około 50 awarii linii niskiego
napięcia spowodowanych głównie łama
nymi przez wiatr drzewami i gałęziami.
Przy usuwaniu z dróg tych ostatnich pracowali intensywnie strażacy, którzy feralnego wieczoru i nocy wyjeżdżali kilkanaście razy. Było również kilka zgło
szeń o zalanych piwnicach.
N a jezdnię na drodze Kiernozia - Wejsce przewróciła się wierzba. Z powodu
konaru jeden pas ruchu drogi był nieprzejezdny jeszcze do czwartku. Usunięciem
konaru z jezdni zajęli się wreszcie straża
cy z OSP Kiernozia, którzy pocięli i przesunęli drzewo na pobocze. (ljs, tb, mwk)

Remont skrzyżowania Kaliska
· Koński Targ pod koniec .lipca
N
a konie~ lipca przewidziane je.st rozprac przy poszerzeniu prawoskrętu z ulicy Kaliskiej w Koński Targ.
Prawie dwa tygodnie temu zakończyły
się w tamtym miejscu prace związane
z P.rzesunięciem kolidujących z pra'woskrętem dwóch słupów energetycznych,
poczęcie

przepięto także sieć telefoniczną wyłą
czając z użytkowania studzienkę, która
znajduje się w poszerzanym pasie drogi.
Do przesunięcia pozostał jeszcze kiosk
z prasą. Pracami przy przygotowaniu
prawoskrętu zajmie się w całości Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych z Łowicza.
Przypomnijmy, że w ramach robót
prawoskręt Kaliska - Koński Targ zostanie poszerzony o 4 do 5 metrów, ułatwia
jąc kierowcom dqkonanie zjazdu w Koń~
ski Targ. Oprócz tego przewidziane są

prace poszerzające o blisko 2 metry zjazd
z Końskiego Targu od strony Alei Sienkiewicza w ulicę Kaliską, a także zjazd
z ulicy Tkaczew w Koński Targ w stronę
Alei Sienkiewicza. Przewidziane sąprzy
okazji naprawy chodników w rejonie
skrzyżowania. Prace będą powodować
okresowe utrudnienia w ruchu kołowym
w tym rejonie, co trzeba brać pod uwagę
pod koniec lipca.
Trwają też już uzgodnienia i konsultacje dotyczące realizacji, najprawdopodobniej w przyszłym roku, ważnego dla komunikacji w tym rejonie ronda Jest ono
zaplanowane w miejscu skrzyżowania
ulic 11 Listopada, Alei Sienkiewicza
i Końskiego Targu. Przystąpienia do projektowania ronda można spodziewać się
w trzecim kwartale tego roku.
(tb)-

Dni Bolimowa 26·28 lipca
I

nteresująco zapowiadają się kolejne nostki OSP, występy zespołów muzyczDni Bolimowa, które w tym roku od- nycn i tanecznych oraz mecze gminnej
będą się w weekend 26-28 lipca. Przewi- ligi piłkarskich szóstek. Szczegółowy prodziane są dyskoteki na Rynku, zawody gram Dni Bolimowa 2002 przedstawimy
w konkurencjach nietypowych, przeka- naszym czytelnikom za tydzień.
(mak)
zanie wozu bojowego dla miejscowej jed-

Ulotki ostrzegaiq
przed krad~ieiami do piwnic

elefon Motorola V50 o wartości
1.800 złotych został skradziony
z mieszkania na parterze w bloku nr
22 na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Nieznany sprawca wykorzystał chwilową
nieobecność właściciela mieszkania i uchyoże teraz kolej na Ciebie? Czy
lone drzwi balkonowe, przez które dochcesz dołączyć do grona postał się do mieszkania. Najwyraźniej zło
krzywdzonych włamaniami do piwnic?
dziej został przez kogoś spłoszony, gdyż
Czy stać Cię na nowy rower? - takie pyzdążył zabrać wyłącznie telefon komórtania nasuwają się po lekturze ulotek dokowy. Policji nie udał<:> się ustalić żad
tyczących włamań do piwnic, rozwieszanych świadków tej kradzieży.
nych na klatkach schodowych we wszyst(mak)
kich blokach należących do Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Treść ulotki
opracowana została przez łowicką policję we współpracy ze szkołą oficerską
olejne dwa włamania do piwnic i kra- policji w Szczytnie. Czytelne i krótkie
dzieże rowerów zdarzyły się na ło ulotki zwracają uwagę na sześć podstawickich osiedlach mieszkaniowych.
Tym razem przestępcy włamali się
w środę, 13 lipca do piwnicy w bloku nr
14 na osiedlu Bratkowice, a następnego
dnia do piwnicy w bloku nr 26 na Dą
browskiego. Podczas sobotniego włama
nia zginął rower górski o wartości 2.000
zł, zaś z piwnicy na Dąbrowskiego rower
typu „damka" o wartości 500 złotych.
yszkowiccy policjanci zatrzymali
***
w sobotę, 13 lipca 25-letniego SebaDwa rowery górskie o łącznej wartości stiana S., który jechał pod wpływem al700 złotych skradzione zostały także koholu sarnocl!odem marki Żuk. Nie dość,
z okolic kąpieliska na Gużni w gminie Ło
że mężczyzna miał we krwi J.,49 mg/dm 3
wicz. Młodzi właściciele rowerów poszli alkoholu (blisko 3 promile), to prowadził
kąpać się, pozostawiając niezabezpieczosamochód skradziony trzy godziny wczene rowery. Gdy wyszli z wody jednośla śniej z ulicy Sikorskiego w Łowiczu.
dów już nie było. Jednego złodzieja zła Mężczyzna był już notowany na policji
pał po pościgu samochodem rodzic okraza podobne przestępstwa.
dzinego chłopaka, drugiego ustaliła poliKradzież Żuka o wartości 2 tysięcy
cja. Okazali się nimi młodzi ludzie miesz- złotych została zgłoszona łowickiej polikający w pobliżu Głowna. Rowery zocji o godzinie 13.30. Kilka minut wczestały oddane właścicielom.
śniej kierowca wyszedł do sklepu przy
(mak)

M

Ciągle kradną rowery

K

Ukradł w towiczu
wpadł w tyszkowicach

t

W

od 9.00 do 12.00na terenie łowic
kiej Komendy Powiatowej Policji
będą znakowane rowery. Osoby pragną
ce oznakować swój jednoślad powinny,
poza tymże, zabrać ze sobą dokument
tożsamości oraz dokument stwierdzają
cy, że są prawowitymi właścicielami roweru, np. rachunek ze sklepu, gwarancję.
(mak)

Pożary od niedopałka
niedzielę, j 4 lipca o godz. 15.25

W

Państwowa Straż Pożarna z Ło
wicza przyjęła, prawie jednocześnie, dwa zgłoszenia zapalenia się podkładów kolejowych w miejscowościach
Szymanowice i Maurzyce. Pożary były
niegroźne, ugaszone zostały w zalążku.
Jak przypuszcza straż, ogień na P.Odkła
dach mógł być spowodowany wyrzuceniem z pociągu na przykład niedopałków
papierosa.
(mwk)

ulicy Sikorskiego, pozostawiając otwarte
drzwi do samochodu i kluczyki w stacyjce. Właśnie ten moment wykorzystał Sebastian S., wsiadł do Żuka i odjechał. Wła
ściciel samochodu nie widział momentu
kradzieży, jednak policji udało się ustalić
innych świadków zdarzenia. Sebastian S.
został zatrzymany około godziny 17.
w Łyszkowicach, gdzie prawdopodobnie zamierzał sprzedać samochód. Wobec
mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
(mak)

• I2 lipca na terenie jednej z posesji przy
ulicy Armii Krajowej w Łowiczu 41-letni
m<;żczyzna uśmiercił własnego psa młot
kiem. Będzie odpowiadał za zn<;canie się nad
zwierz<;tami.

Znakowanie rowerów
tylko wsoboty
yłącznie w soboty w godzinach

wowych zasad, których przestrzeganie
może ograniczyć ilość włamań do piwnic:
• dbaj o zamknięcie drzwi z domofonem,
• zwracaj uwagę na osoby obce, na hała
sy dochodzące z piwnicy,
• nie trzymaj w piwnicy cennych rzeczy,
• sprawdź jakość zamknięcia piwnicy,
• popraw to zabezpieczenie, uszczelnij
drzwi,
• oznakuj rower.
(mak)

• IO lipca o godz. 16.00 w Nicspuszy
Nowej w gminie Chą,śno spłonął całkowicie
drewniany budynek gospodarczy wraz z pło
dami rolnymi.
• 11 lipca o godz. 9.50 policja została
poinfonnowana o pożarze budynku stolami
w Dzierzgówku. Spłonął drewniany dach oraz
maszyny stelarskie. Właściciel wycenił straty
na ok. 70 tys. zł.

• 14 lipca o godz. 14.45 doszło do wypadku drogowego na skrzyżowaniu w miejscowości Gużnia w gminie Łowicz. 19Ictnia kobieta jadąca samochodem osobowym marki Honda nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z samochodem Cinquecento, którym kierował 31-lctni mężczyzna. Kobieta trafiła do łowickiego szpitala z ogólnymi potłuczeniami i podejrzeniem
wstrząśnienia mózgu.

• I 5 lipca o godz. 11.15 stwierdzone zo• 12 lipca o godz. 6.50 zdarzył się wypadek drogowy na skrzyżowaniu ulic Sikor- stało włamanie do piwnicy w bloku nr 18 na
skiego i Powstańców w Łowiczu. Kierujący osiedlu Dąi>rowskiego w Łowiczu. Nieznani
rowerem 58-letni' mężczyzna wyjeżdżając sprawcy ukradli półkę z głośnikami o wartoz ulicy Sikorskiego wymusił pierwszeństwo ści 100 zł.
przejazdu i żostał potrącony przez Fiata
• 15 lipca ok godz. 17 doszło do pożaru
I26p kierowanego przez 26-letnią kobietę. murowanego budynku mieszkalnego w NaRowerzysta z obrażeniami ciała został prze- tolinie Kiernoz.kim. Spaleniu uległ dach, wła
wieziony do łowickiego szpitala.
. ściciel ocenił stratę na 3.500 zł.
• 12 lipca o godz. 9.40 zgłosz.one zostało
•Od środy, IO lipca do wtorku, 16 lipca
włamanie do biura firmy MARON przy policjanci zatrzymali 12 nietrzeżwych roNowym Rynku w Łowiczu. Nieziiani..spraw- werzystów.
cy po wyłamaniu okna od strony zaplecza
(mak)
i oberwaniu kłódek zabezpieczających kraWszystkie osoby. które mogłyby pomóc
tę, weszli do pomieszczenia biurowego, skąd
skradli komputer Optimus, drukarkę HP, w ww. sprawach, prosimy o osobisty lub tekomputer Samsung i fax Panasonic. War- lefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
tość strat oceniono na 5 tys. zł.
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Zespół

Opieki Zdrowotnej w

Łowiczu

DYREKTOR PHYGOTOWUJE ZMIANY
Z

apowiadane pnez dyrektora Zbigniewa Figata zmiany w Zespole Opieki
Zdrowotriej w Łowiczu rozpoczęły się
restrukturyzacją administracji. Jednocześnie trwa dostosowywanie programów komputerowych do zadań poszczególnych stanowisk pracy. Potrzebnych będzie 20 nowych komputerów mówi dyrektor ZOZ Zbigniew Figat.
Mamy sieć komputerową, ale oprogramowanie jest niewłaściwe, niedostosowane do organizacji pracy i restrukturyzacji. Istota wprowadzanych zmian
ma na celu dostosowanie całej części
administracyjnej do właściwej, podstawowej pracy szpitala - świadczenia
usług medycznych. W każdej chwili
musimy mieć możliwość zliczania potrzebnych informacji, przechowywania
danych, wygenerowania faktur -wymienia dyrektor Figat.

Ponad standard?
W tym roku planowane jest świadc:re
nie usług płatnych ponadstandardowych,
które nie są związ.ane z leczeniem podstawowej choroby. Usługi takie będą
związane z rehabilitacją, która jest prowadzona zarówno w ramach lecznictwa
zamkniętego, jak i w przychodni. Dyrektor wymienia trzy rodzaje takich usług,
które powinny być dostępne jeszcze
Vf tym roku: ozonoterapia, magnetoterapia oraz cardiokar.
Ozonoterapia - czyli leczenie o:zonem daje dobre wyniki zwłaszcza w schorzeniach kończyn dolnych typu stopy cu-

krzycowe, owrzodzenia podudzi, grzybice stóp, żylaki.
Natomiast magnetoteriapia będzie
realizowana popnez materace, które bę
dzie można wypożyczyć dla chorych leżących. Znajdujące się w materacach
magnesy w myśl zapewnień producentów
są biostymulatorami działającymi ro.in.
wspomagająco w leczeniu bóli, nerwobóli, zmniejszają napięcie, zmęczenie, uczucie łęku, zapewniają spokojny sen, regulują ciśnienie, przyspieszają gojenie się
ran, złamań i uszkodzeń kości i stawów.
Cardiokar QRS to nic innego jak
opracowany komputerowo kardiorgam,
który pokazuje ocenę zagrożenia zawałem serca w przyszłości. Badanie to ma
na celu znalezienie w sercu najsłabszego
miejsca (np. ściana tylna, pnednia, boczna), w którym mogłoby dojść do zawału.
koszt tego badania wynosi około 130 zł.

W laboratorium ·
i w kuchni
Dyrekcja ZOZ planuje także wzbogacenie szpitalnego laboratorium o nowe
urządzenia. Jakość wykonywanych badań
potwierdzona certyfikatem ma być, zdaniem dyrektora Figata, najtańsza między
Łodzią a Warszawą. Nowe urządzenie
do oznaczeń biochemicznych metodą suchą, da możliwość dokładnej analizy bez
konieczności powtarzania badania
i znacznie obniży koszty funkcjonowania
laboratorium.
ZOZ przygotowuje się też do spnedaży obiadów firmom i mieszkańcom

miasta. Chcemy sprzedawać obiady
wszystkim chętnym. Każdy sprzedany
obiad obniży nasze koszty - mówi o tym
.na razie bardzo ogólnie dyrektor ZOZ.

Dług. musi być

zrestrukturyzowany
Bardzo ważne są też przygotowania do
restrukturyzacji długów, która zdaniem
Figata powinna rozpocząć się w paździer
niku tego roku. Wtedy długi powinny być
zamienione na długoterminowe obligacje.
Niezależnie od tego, ZOZ zwrócił się do
17 podmiotów o przedstawienie oferty
restrukturyzacji zadłużenia. Niektóre
z nieb już do Łowicza spływają i są to
zazwyczaj formy kredytów mniej lub bardziej preferencyjnych. Na dzień dzisiejszy najdogodniejszą formą ustabilizowania sytuacji finansowej szpitala wydaje się
być przystąpienie do spółki Invest Bond,
której udziałowcami będą inne powiaty
w Polsce, które są organami założyciel
skimi szpitali powiatowych. O programie
,,Inwest Bond" pisaliśmy obszernie przed
kilkoma miesiącami na łamach NŁ. Jednak decyzja w tej sprawie musi być podjęta przez radę powiatu, która musi też
wyrazić zgodę na poręczenie kwoty, która jest wielkością sumy rocznych odsetek
od zobowiązań. Przystąpienie do tego
rodzaju restrukturyzacji długów wymaga
zbadania wierzytelności m.in. poprzez
ocenę pnez podmiot zewnętrzny programu naprawczego, ocenę zdolności szpitala do osiągnięcia równowagi finansowej, możliwość spłaty odsetek.
(mwk)

Wspólnota zaprasza
na spotkania

M
W środę, 17 lipca wczoraj Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogo
wych z Łowicza w ramach zlecenia od miasta rozpoczęło frezowanie
starego asfaltu w Al. Sienkiewicza. PRiD prowadzi również prace na
ul. Katarzynów, na odcinkach od skrzyżowania z ul. Powstańców 1863
roku do ul. Księżackiej oraz od skrzyżowania z ul. Radziecką do przejazdu kolejowego. Nowe nawierzchnie na tych ulicach mają zostać ułożone
jeszcze w lipcu. PRiD wykonał już nakładkę asfaltową na ul. Broniewskiego, przed nim jeszcze prace na ulicach Tkaczew od skrzyżowania
z ul. 3 Maja do Końskiego targu i na ul. Zagórskiej od skrzyżowania
z ul. Łęczycką do ul. Zachodniej.
(tb)

Będq bezpłatne

badania mammograficzne

utro, w piątek 19 lipca o godzinie
17.00 w skansenie łowickim w Maurzycach odbędzie się spotkanie, na któcym zosbmą omówione zasady uczestnictwa jednostek samorządowych z terenu
powiatu łowickiego w przeprowadzeniu
badań mammograficznych kobiet w wieku 45 - 60 lat. Biorący udział w spotkaniu pnedstawiciele władz, mają zaprezentować dane dotyczące liczb kwalifikują
cych się do badań kobiet. Organizatorem
spotkania jest NZOZ Medica z Łodzi,
który będzie przeprowadzał badania kobiet. Badania są finansowane przez Łódz
ką Regionalna Kasę Chorych, oraz sponsorów. Nad akcją patronat objął poseł
Tadeusz Gajda, który na jesieni ubiegłe-

J

go roku zorganizował takie badania dla
kobiet w gminach: Bielawy, Zduny, Domaniewice, Łyszkowice i Nieborów.
Chcemy tym, razem przebadać pozostałe
kobiety z terenu powiatu - powiedział nam
Gajda Akcja ma się zacząć jeszcze w lipcu
i potrwać do końca września Będzie realizowana przy współpracy z niepublicznymi
zakładami opieki zdrowotnej. Z Łodzi przyjeżdżać będzie w wyznacwnych terminach
specjalistyczny sprzęt do wykonywania
badań wraz z le~.
W Łowiczu do pneprowadzenia badań
kwalifikuje się P,Onad 4 tys. kobiet, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wśród
swoich podopiecznych wydzielił grupę
146 kobiet.
(tb)

imo okresu wakacyjnego Wspólnota Samorządowa- komitet obywatelski przygotowuje się do wyborów samorządowych. Ponad tydzień
temu na sali konferencyjnej Domu Nauczyciela przy AL Sienkiewicza odbyło
się spotkanie osób zainteresowanych tą
inicjatywą. Zebrało się 35 osób, chociaż,
jak poinformował jeden z liderów - Maciej Mońka, deklarację przystąpienia do
komitetu złożyło dwa razy więcej osób.
Spotkanie miało na celu merytoryczne
przedstawienie zadań własnych lokalnego samorządu. Maciej Mońka omówił
rolę i funkcję jednostek budżetowych
urzędu miejskiego oraz ich problemy
i zasady funkcjonowania. Wspólnota zaplanowała już kolejne spotkanie
w Domu na Nauczyciela. Odbędzie się
ono we wtorek, 23 lipca o godz. 19.00.
Tematem wiodącym będzie omówienie
działalności urzędu miejskiego i jego
wydziałów. Nie trzeba należeć do żad
nej partii, żeby uczestniczyć w spotkaniach. Jfystarczy chęć działania dla dobra miasta - zachęca do przyjścia na to
spotkanie Mońka.
Wspólnota, co zapewniają liderzy:
Maciej Mońka i Jacek Sikora, jest
otwarta na ludzi, którzy identyfikują się
z jej głównym założeniem o startowaniu do wyborów jako grupa obywatelska miasta i powiatu, a nie partia.
W sprawie ewentualnych koalicji Jacek
Sikora powiedział, że z każdym z komitetów, które staną do wyborów,
wspólnota będzie chciała rozmawiać.
Jeśli nie uda się do ~borów pójść razem, chcemy chociaż zawrzeć z nimi
porozumienie o nieagresji w czasie
kampanii i ewentualnym połączenie
mandatów już po wyborach - powiedział Sikora.
(tb)

Jak co roku w upalną pogodę mieszkańcy Łowicza chętnie wybierają się
nad wodę, zwłaszcza w soboty i niedziele. Niestety, w tym roku nad Rydwanem nadal kąpiemy się nielegalnie. Zagospodarowanie tego malowniczego miejsca I utworzenie legalnego kąpieliska pozostaje tylko
w marzeniach tych, którzy lubią ten zakątek. .Pamiętajmy jednak,
że w miejscu tym już niejednokrotnie doszło do tragedii.
(mwk)
dok. ze str. 1

towicz bez kina?
W

obu zadaniach koszty, zgodnie
z pierwszymi ocenami, mogłyby
wynieść mniej więcej tyle samo - ok. 400
tys. zł. Fakt, że podłoga nie jest tam pod
skosem jak na Pijarskiej, nie powinno przy
liczbie ]'()()miejsc przeszkatkać w ogląda
niufilmów- powiedział nam Malangiewicz,
który konsultował tę sprawę z jednym z doświadczonych w tym zakresie architektów.
Fotele można byłoby demontować np.
w przypadku imprez muzycznych.
Na Pijarskiej prace dotyczyłyby wykluczenia wszystkich zastneżeń,jakie wniosła
kontrola straży, czyli demontażu starych foteli, boazerii, założenia drzwi antypanicznych, rozebrania baru w kawiarni Dziupla
Wiadomo, że liczba nowo zamontowanych
foteli musiałaby zostać zmniejszona z obecnych 340 do 300, a może nawet 250, by
uzyskać mi,ędzy nimi odpowiednie odstępy.
Oprócz tego budynek mógłby zostać jeszcze docieplony, możliwe, że zajdzie konieczność wymiany instalacji elektrycznej. Zarząd
zobowiązał naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Grzegorza Pelkę by za tydzień na posiedzeniu zarządu miasta został
pnedstawiony dokładniejszy zakres prac i
kosztorys.

Wiceburmistrz Eugeniusz Furman przynie ma wątpli
wości, że powinno się remontować kino -na
Pijarskiej, a nie przenosić je na Podrzeczną.
Przeszkodą jest tu jednak nieuregulowany
stan prawny budynku na Pijarskiej. Wiceburmistrz sądzi, że uda się go rozwiązać.
Idealnym sposobem, jego zdaniem, byłoby
gdyby miasto otrzymało kino w formieuży
czenia (takjak basen) od właściciela, naokres
kilkunastu, kilkudziesięciu lat, który pozwoli
na zwrot kosztów związanych z przeprowadzonym remontem. W przyzsłyrri tygodniu
między władzami miasta a Towarzystwem
Domy Ludowe, które w przyszłości prawdopodobnie stanie się właścicielem kina,
dojdzie do spotkania, na któcym będzie
omawiana forma użytkowania budynku
pnez miasto.
Straż dopuściła okresowo łowickie kjno
do działalności, jednak oczekuje od miasta
odpowiednich, zdecydowanych kroków w
celu podjęcia remontu tego obiektu. Jeśli nie,
przestanie ono działać z początkiem roku
2003. Wtedy, jak powiec!pał nam komendant Rześny, zaczną obowiązywać nowe
przepisy pneciwpożarowe i istnienie kina
w takiej formie nie będzie możliwe.
(tb)
znał w rozmowie z nami, że

Sezon na o.górki iui trwa
W

cześniej niż w ubiegłych latach rozpoczął się w tym roku sezon ogórkowy. Plantatorzy firmy „Bracia Urbanek", którzy mieli przykryte plantacje
włókniną, już 19 czerwca przywieźli do
zakładu pierwsze zbiory ogórków gruntowich. Firma planuje skupić około 3 tys.
ton ogórków, a dzienny ich skup wynosi
około 100 ton. Do chwili obecnej fuma
„Bracia Urbanek" kupiła już 700 ton
ogórków. Jak ocenia Edyta żabka, surowiec jest dobrej jakości. Cena skupu na
dzień 17 lipca wynosiła za ogórki w klasie A (6-9 cm) - 0,70 zł.
Skup ogórków prowadzi też Spółdzi~l
nia O,grodniczo-Pszcżelarska w Łowiczu.

W zakładzie tym dzienny skup wynosi l 020 ton, w sumie planuje się skupić około
600 ton kontraktowanych ogórków odmiany śremskiej. Spółdzielnia rozpoczę
ła skup 2 lipca. Ceny ogórków o wymiarach 6-9 cm wynosiły 0,50-0,60 zł, a sortq, o wymiarach 6-11 cm - 0,20-0,30 zł.
Z powodu braku opadów w maju rolnicy w bardzo różnych terminach siali
w tym roku ogórki, dlatego na niektórych
plantacjach jest już ~zczyt sezonu, na innych zbiory rozpoczęły się dopiero
w ubiegłym tygodniu. Można jednak się
spodziewać, że sezon na ogórki będzie
trwać do końca sierpnia.
(mwk)

Ofunduszach struktu_ralnych
w skansenie

S

towarzysz.enie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury organizuje w piątek,
19 lipca spotkanie dotyczące funduszy
strukturalnych. Udział w· nim zapowiedzieli goście z Wielkiej Brytanii, którzy
przedstawią swoje doswiadczenia na ten

temat. Spotkanie odbędzie się w skansenie w Maurzycach. •
Po jego zakończeniu stowarzyszenie
organizuje konferencję prasową, która
rozpocznie się o godz. 12.00.
;! ~
~(mwk)

4

nowy

I 8.07 .2002 r.

ł.OWICZANIN

dok. ze str. 1

I

I

•·s1on11 OCHRONY 1osu1 ztOWICZA
P

omysł zrodził się już dawno temu, złotych. Preparat będzie również dostęp
z rodziny rol- ny w ręcznych spryskiwaczach do poniczej i wiem co to znaczy ochrona ro- sługiwania się nim w domu czy na balślin, jakie są z tym kłopoty. Od razu jak konie. To, w jakich opakowaniach Biosię dowiedziałem, że instytut z Łodzi pro- chikol będzie konfekcjonowany, będzie
wadzi badania nad środkiem do ochro- zależało od zainteresowania środkiem.
ny roślin. zainteresowałem się tym i do- Planowane jest również rozlewanie go
finansowałem program badawczy- opo- do litrowych opakowań, a więc dla rolwiada Jan Każmierski. Preparat w tym . ników, którzy zdecydują się na ochronę
roku ma być produkowany w Łodzi, plantacji ogórków lub innych roślin. Bioa w Łowiczu tylko konfekcjonowany. chikol jest nieszkodliwy dla ludzi, pszOd początku przyszłego roku produk- . czół, ryb, glonów i innych organizmów
cja będzie prowadzona wyłącznie w za- wodnych itp.
·
kładzie przy ulicy Łyszkowickiej
Mój teść ma ogórki w szklarni i pryw Łowiczu.
skał je tylko biochikolem. Efekty są MYPreparat może być wykorzystywa- śmienite. Plon większy o około 1O-1 5%,
ny do opryskiwania, podlewania, zapra- ogórki zdrowe.„ Dlaczego mamy się truć
wiania nasion, bulw, cebul, kłączy. Może preparat.ami chemicznymi? - zachwala
być też stosowany w wielkotowarowej nowy środek Każmierski.
ochronie roślin, na polach, pod osłona
Biochikol można wykorzystywać
mi, a także na działkach, w ogrodach, na m.in. w ochronie przed bakteryjną centbalkonach oraz w mieszkaniach. Pierw- kowatością pomidora, kanciastą plamisze partie Biochikolu będą skierowane stością ogórka, bakteriozą obwódkową
właśnie do działkowiczów. Kaźmierski fasoli, bakteryjną zarazą pelargonii, moliczy bowiem, że zapewni sobie za po- krą zgnilizną bakteryjną, zgorzelą zgniponieważ pochodzę

średnictwem działkowców pozytywną

lakową, fuzariozą, fytoftorozą, mącznia

reklamę

preparatu. Cena 50 ml opako- kiem prawdziwym i rzekomym, rdzą czy
wania, z którego będzie można przygo- antraknozą. Badania ponadto wykazutować 1O-litrowy roztwór do oprysków ją, że biopreparat stosowany do moczema wynosić (u producenta) około 4-5 nia nasion, bulw i cebul może stymulo-

ibiorniki przy oczyszczalni
ponownie dla wędkarzy
a wniosek Zarządu Okręgowego
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Skierniewicach Zarząd Miasta Łowicza wydzierżawił związkowi dwa zbiorniki wodne przy łowickiej oczyszczalni
ścieków. Opiekować się nimi i zarybiać
będą członkowie miejscowego koła P'ZW
w Łowiczu. Dzierżawa będzie kosztowała wędkarzy 2 tys. ·zł rocznie i została podpisana do końca 2003 roku. Po-

N

nieważ zbiorniki zostały już dwa lata
temu wyłączone z ciągu technologicznego łowickiej oczyszczalni i Zakład
Usług Komunalnych przestał być ich
zarządcą, PZW musiał podpisać umowę z zarządem miasta. Pierwsza umowa dotycząca dzierżawy tych zbiomików była podpisana w sierpniu 2000
roku pomiędzy wędkarzami z PZW
a ZUK.
(mak)

wać

szybsze i liczniejsze tworzenie się
korzeni oraz szybszy wzrost roślin.
Czy Biochikol z Łowicza podbije rynek środków ochrony roślin? Ilość telefonów od hurtowników i rolników do firmy przy ulicy Łyszkowickiej, po zbyt
wcześnie zamówionej reklamie środka
w fachowych czasopismach - wskazuje,
że zainteresowanie będzie bardzo duże.
Kolejnym nowym środkiem, który ma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu rozpoczę
być produkowany na Łyszkowickiej, Io prace przy układaniu nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Katarzyrównież na bazie chitynowych pance- nów - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców do przejazdu
rzy skorupiaków morskich, mają być... kolejowego. Kilka dni wcześniej PR/O zakończył układanie nawierzchtabletki odchudzające.
(mak) ni na ulicy Broniewskiego w Łowiczu.
(mak)

Okręgi

wyborcze·po nowemu

Zakwestionowanie przez komisarza wyborczego uchwały podję
tej podczas sesji w dniu 27 czeiwca, a dotyczącej podziału miasta
na okręgi wyborcze było powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, która odbyła się w_ środę 10 lipca. ·
ego dnia mijał ostateczny termin pod-

T

jęcia uchwały w sprawie podziału
miast na okręgi wyborcze - czyli ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów. Podobnie,
jak w czeiwcowej uchwale, Łowicz nadal
jest podzielony na 3 okręgi, ale zmienił
się obszar oraz liczba radnych, jaką wybierzemy w każdym z nich. Podstawą do
uchwały są wymagania ordynacji wyborczej, która narzuca zachowanie normy
przedstawicielstwa - tzn. po podzieleniu
liczby mieszkańców przez tę właśnie
normę - 1485, otrzymujemy liczbę radnych w przyszłej kadencji - 21 . Ordynacja wyborcza nie dopuszcza jednak za-

okrągleń liczby radnych w okręgach na
terenie miast i dlatego komisarz wyborczy ze Skierniewic miał podstawy do
unieważnienia wcześniejszej decyzji radnych. Czerwcowa uchwała określała liczbę radnych w okręgach nr I, 2, 3, odpowiednio - 5, 8, 8. Nowa, lipcowa uchwąła
zakłada wybór następującej liczby radnych w okręgach - 7, 6, 8.
Obwody głosowania na ~e nie były
przedmiotem dyskusji, na pewno będą
ustalone inne niż w poprzednich wyborach. Jak zapowiedział burmistrz Ryszard
Budzałek, miasto zostanie podzielone na
obwody głosowania na następnefsesji,
planowanej pod koniec sierpnia.
Zanim radni przegłosowali uchwałę,
głos zabra!a Anna Bieguszewska, mówiąc, że nie zgadza się z układem,
w którym ulice Blich i Kaliska mają tych
samych przedstawicieli. Dziwi mnie, że
powstał taki układ. Jako klub radnych
SLD będziemy głosować przeciw. Uważam, że to nietrafiona uchwała, już wcze-

OGtOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia clo 30 tys. EURO
(tryla upr.os:zc.zony) na·wykonanle moclernl:zacp punktu
zlaiórkl paclllny w Sokolow• Towarzystwo gm. Kiernozia
URZĄD

GMINY W KIERNOZI

śniejsza była zaskoczeniem,

a tajest noMYm zaskoczeniem. Będziemy głosować
przeciw. Radna Ewa Zbudniewek mówiła natomiast, że bezwzględnie konieczna będzie dobra informacja dotycząca
tych zmian, również na blokach czy niektórych posesjach. Na temat łączenia np.
Korabki i Kaliskiej radna mówiła, że nie
ma to większego znaczenia, ponieważ
podczas wyborów, mieszka'ńcy będą
wybierać po kilku radnych w okręgu
i każda z dzielnic będzie miała możli
wość wybrania swoich przedstawicieli
do samorządu miejskiego.
Ostatecznie, po dwukrotnie przeprowadzonym głosowaniu z powodu źle
zsumowanej liczby głosów, która była
inna niż liczba obecnych na sesji rad- ·
nych, podjęto uchwałę zaproponowaną
przez zarząd miasta, za przyjęciem jej
głosowało 16 radnych, przeciwnych
było 8 osób, nikt nie wstrzymał się od
głosu.

(mwk)
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OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie modernizacji
punktu zbiórki padliny w Sokołowie Towarzystwo,

• kuchnie gazowe od 449 zł
• odkurzacze od 145 zł
• telewizory od 699 zł

polegającej na wykon,niu ogrodzenia z elementów betonowych,
zak~pie i zamontowaniu bramy, drzwi wjazdowych oraz utwardzenia placu
~ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać
w Urzędzie Gminy w Kiernozi pokój nr 11.
~

składania

ofert upływa z dniem 1 sierpnia 2002 r. o godz. 9.30.
otwarcie ofert nastąpi w dniu 1s!erpnia2002 r. o godz. 10.00.
~ Uprawnionym do kontaktowania .się z oferentami jest Pan Mieczysław Lachowicz,
tel. (024) 277-90-87.
~ Przetarg zostanie przeprowadzony z zastosowanie") preferencji krajowych.
Tennin

~Publiczne

Sprzedam lub wydzierżawię

obiekt handlowy
w·centrum Łowicza

"'~ Wiadomość, tel. 0461862-17-22

FIRMA

„JANTAR"

PlEJ69nA WPMTA BI, tOR.t7P010% ~Elł'ITOWAIO1
•LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
młodzieżowe

• Bramy: garażowe, przemysłowe, ogrodzeniowe
• Napędy elektryczne
„WIŚNIOWSKI" „NICE" „FAAC"

•Drzwi, okna -AL, PCV, PROFIL .VEKA"
• Systemy alarmowe i domofonowe
• ęystemy centralnego odkurzania
• Kolektory słoneczne
Zawady 13, 99-400 Łowicz
tel. 0609-688-506, tel. 0691-715-506

łA7Y0%, O l(OSZTÓW, O łWłAW

i dla dorosłych

• POLICEALNE STUDIUM
KOMPUTEROWE

PRZY GIMNAZJUM
W ŁYSZKOWICACH
~

Tel. (0-46) 838-89-65

R

••

BRAMY HORMANN
·GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE,

OGRODZENIOWE
·ELEKTRYCZNE NAPĘDY, OGRODZENIA
·DRZWI, OKNA • metal, PCV, drewno
Dostawa pod wskazany adres.montaż, serwis
Autoryzowany dealer
HANDEL I USŁUGI, 96-100 Skiemlewlce,
ul. Kubusia Puchatka 8,
·~
tel.Hax (0-46) 833-56-51, 0-603-878-782 a:
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TO NIE JEST,
„tOWIENIE. SKOR"
Umowa ze szpitalem
Jak się dowiadujemy od Heruyka Szkupa, zastępcy dyrektora ds. administracyjno - technicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, zawarta rok temu
umowa dzierżawy zakładu patomorfologii przez zakład pogrzebowy Bożeny Sło
mianej nie określa, w których godzinach
firma ta ma obowiązek wydawania ciał
zmarłych. Zanim zakład ten sprywatyzowano, łowicki ZOZ wyznaczył godziny wydawania zwłok między 8 a 13, ponieważ w tych godzinach był pracow~·
nik, który mógł ciało wydać. Zgodnie
z umową, ciała zmarłych w szpitalu są
przewożone na koszt firmy Słomianej do
chłodni dwa razy dziennie. Szpital ma
zagwarantowanych S miejsc, jeżeli byłoby więcej zgonów, szpital płaci zakła
dowi pogrzebowemu IS zł za jedno
miejsce. Umowa dzierżawy dotycząca
pomieszczeń i urządzen została podpisana na okres 3 lat (od I lipca 2001 do
30 czerwca 2004). Szkoda mi bardzo tych
ludzi, którzy przychodzą do tych firm
i płaczą. Trzeba trochę dobrej woli każ
dej ze stron. Nie powinno dochodzić do
takich sytuacji - mówi Heruyk Szkup.

Te zasady
sit nie zmienią
Bożena Słomiana w rozmowie z Nowym Łowiczaninem mówi, że zawsze

wydawanie zwłok było od 8.00 do 13.00
i nadal ten podział czasowy jest aktualny.
Nie ma możliwości wydawania zwłok

przez całą dobę, ponieważ pracownik
odpowiedzialny za chłodnię pracuje od
poniedziałku do piątku właśnie w tych
godzinach. Nie każdy z pracowników jej
firmy ma dostęp do chłodni. Zajęcie to
jest pracą chronioną i osoba ta nie może
pracować dłużej niż 5 godzin. Działal
ność całodobowa firmy nie polega na
tym, że ciała mają być wydawane przez
całą dobę. Wszędzie wydawanie ciał
odbywa się w określonych godzinach.
Pewne zasady obowiązują i trzeba się
z nimi zapoznać - wyjaśnia Bożena Sło
miana, której firma działa od 9 lat, a jej
właścicielka należy do Polskiej Izby
Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej
oraz Ogólnopolskiego-Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Pogrzebowych. Jednocześnie dodaje, że w indywidualnych
przypadkach można umówić się na odbiór ciała o innej porze, przecież trafiają do niej ciała zmarłych nie tylko z Ło
wicza, ale także np. z wypadków drogowych. Przyjeżdżają po nie firmy z całej
Polski i, jak twierdzi Bożena Słomiana,
nie mają problemów z umówieniem się
na konkretną godzinę.
W zakładzie dzierżawiącym patomorfologię obowiązuje opłata, którą rodzina płaci przy odbiorze ciała zrrfarłego,
ale po kilku dniach koszt ten nie jest
zwielokrotniony. W niektórych sytuacjach właścicielka zakładu nie egzekwuje tej kwoty, ponieważ wiele zgła
szających się rodzin jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Bożena Słomia
na tłumaczy, że pewne czynności przy
każdym z ciał są wykonywane i dlatego

~Wizytówka

n

kiego podejścia ze strony poli:jantów nie spodziewałem się.
Myślałem, że dostanę mandat za
to, że idę środkiem ulicy, a nie podwiozą
mnie do domu.„ - powiedział nam mieszkający od około pół roku w Łowiczu Ryszard Pogorzelski o wydarzeniu, jakiego
doświadczył w nocy, 19 czerwca.
Tej nocy mężczyzna odwiózł swoją
16-letnią córkę do łowickiego szpitala.
Miała ostry atak wyrostka robaczkowego i była jeszcze tej nocy operowana.
Do domu przy ulicy Baczyńskiego wra-

cal około godziny 1.30 w nocy. Mieszkam w Łowiczu od pół roku i nie zdarzało mi się chodzić ulicami o tej porze.
Szczególnie, że wracałem ulicą Podrzeczną. a wcześniej słyszałem, że tam bywa
w nocy niebezpiecznie. Wcześniej mieszkałem w Sokółce w Podlaskiem i tam bywało różnie - opowiada mężczyzna. Dlatego też szedł środkiem ulicy i bacznie
rozglądał się, czy gdzieś w bramach nie
stoją podejrzani osobnicy. W pewnym
momencie został zaskoczony - tyle, że
przez policyjny radiowóz. Policjanci za-
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po ludzku
Pracownik Prokuratury Rejonowej
w Łowiczu powiedział nam, że interwencja została przeprowadzona nieoficjalnie,
nie znał nawet jej skutku. Dopiero od nas
dowiedział się, że wkrótce po rozmowie
ciało zostało wydane. Nie chcę mieszać
się w ten konflikt. Chcąc zrozumieć emocje osoby, której ojciec leżał na patomorfologii, podeszliśmy do sprawy po prostu
„po ludzku". Oficjalnie prokuratura nie
zajmuje się konfliktem między zakłada
mi pogrzebowymi w Łowiczu, nie było
przecież doniesienia o przestępstwie.
Nazajutrz po zdarzeniu, na furtce zakładu pogrzebowego Bożeny Słomianej
pojawiła się tabliczka z informacją o godzinach wydawania zwłok.
(mwk)
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taka opłata. Ciała ze szpitala
w różnym stanie, a firma też ponosi
swoje koszty. Miesięcznie kilka ty.sięcy
złotych zakład pogrzebowy Bożeny Sło
mianej płaci do kasy ZOZ tytułem dzierżawy, pozostałe koszty to wywóz śmieci,
woda, energia elektryczna. Z dziesięciu
miejsc w chłodni, pięć jest zarezerwowane dla potrzeb szpitala, pozostałymi dysponuje dzierżawca. Podczas rozmowy
z przedstawicielem firmy „Mador'' na temat korzystania z chłodni w Łowiczu,
Bożena Słomiana przedstawiła propozycję udostępnienia 3 miejsc za 3 tys. zł
miesięcznie, dla potrzeb swojej firmy rezerwując tylko dwa.
obowiązuje
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Komenda Główna ZHP
zbada sprawę Wandy S1alewic1
omenda Główna Związku Harcerstwa Polskiego rozpoczęła postępowanie.mające na celu wyjaśnienie zachowania komendantki Hufca ZHP w Łowiczu hm. Wandy Szalewicz w związku
z drugim dniem Jarmarku Łowickiego· poinformowała nas w krótkim piśmie hm.
Teresa Hernik, zastępca naczelnika ZHP.
Przypomnijmy, że dyrektor Radia Plus
Bogumił Karp wystosował pismo do Komendy Głównej ZHP, w którym domagał

K
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sięwyciągnięciakonsekwencjiwobecko
mendantki łowickiego hufca, która podczas Jarmarku Łowickiego wynajęła stoisko dla antyklerykalnego tygodnika
,,Fakty i Mity". Dyrektor radia napisał do
władz związku m.in: Nie rozumiem jak
taka osoba może wychowywać harcerzy
w duchu Przyrzeczenia Harcerskiego, J.IYwodzącego się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijań
(tb)
skich.

PCPR przeprowadzi się na Kaliską
W
ciągu najbliższych tygodni rozstrzygnie się, kiedy Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie czeka kolejna przeprowadzka. Od ubiegłego roku instytucja ta znajduje się w budynku przy
ul. Świętojańskiej, gdzie niegdyś mieścił
się oddział dziecięcy łowickiego szpitala. PCPR przeprowadził się na Święto
jańską ze Starościńskiej, z lokali znajdujących się na tyłach starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. Wcześniejsze lokum było wynajmowane od
urzędu miejskiego. Obecnie rozważana
jest możliwość przeniesienia PCPR na IV
piętro budynku przychodni przy ul. Kaliskiej. Budynek ten - będący podobnie jak
pierwsza siedziba - własnością miasta, jest
nieodpłatnie dzierżawiony Zespołowi

Opieki Zdrowotnej. ZOZ podnajmuje
,w nim lokale Niepublicznym Zakładom
Opieki Zdrowotnej, które świadczą usłu
gi w zakresie okulistyki oraz podstawowej opieki zdrowotnej, na parterze znajduje się rehabilitacja, która funkcjonuje
w strukturach ZOZ. Cała IV kondygna-
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cja tego budynku jest od dłuższego czasu
wolna, wcześniej znajdowała się tam pracownia protetyczna, jednak ta część ZOZ
była w ubiegłym roku sprywatyzowana.
PCPR oglądał też dwa inne miejsca, które byłyby rozważane na nową siedzibę w przychodni na Starym Rynku oraz
w siedzibie rejonu dróg na Łódzkiej. Lokum na Kaliskiej wydaje się być najlepszym z rozważanych miejsc z kilku powodów - jest to lokal w centrum miasta,
składający się z pięciu pomieszczeń,
w budynku znajduje się winda, podjazd
i łazienki przystosowane dla osób niepeł
nosprawnych. Sąsiedztwo przychodni powinno być również dodatkowym udogodnieniem.
Z kolei nowym gospodarzem całego
budynku byłego oddziału dziecięcego .
będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Łodzi, która chce
utworzyć w nim powiatowe biuro JACS,
zajmujące się unijnym systemem znakowanie zwierząt. Biuro rozpocznie swoją
(mwk)
działalność od września.

TAK!

KREDYT
W~NIE!

~
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interesowali się mężczyzną, który idzie
środkiem ulicy i postanowili wylegitymować go. Wytłumaczyłem skąd wracam, dlaczego o tej porze i dokąd zmierzam. Okazało się, że w radiowozie był
mój dzielnicowy - Tadeusz Krukowski.
Zamiast mandatu za to, że idę środkiem
ulicy. dostałem wizytówkę dzielnicowego i policjanci podwieźli mnie w stronę
domu. Z takim miłym podejściem policjantów nigdy wcześniej się nie spotka·
łem - mówi Ryszard Pogorzelski.
(mak)

w Łowiczu otworzy/ na początku roku dla klientów
nowy estetyczny budynek, w ubiegłym tygodniu w ramach poprawy estetyki przedjego frontem postawione zostały donice z zielonymi krzewami.
Wypełniły one przestrzeń pustego skweru przed wejściem do zakładu.

Zakład Energetyczny
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ŁOWICZANIN

PRZYPADEK ARTUU D.
Mieszkanko w

P

odczas ostatniej sesji radni miejscy podejmowali dość nietypową uchwałę,
która dotyczyła rozpattzenia skargi Artura
D. na wykreślenie go z listy osób kierowanych do wynajmu mieszkania komunalnego. Artur D. jest wprawdzie zameldowany w Łowiczu od urodzenia (1971), ale
jego związek z miastem polega jedynie na
meldunku w pomieszczeniach gospodarczych PKP.
Jego pierwszy adres meldunkowy to ul.
Warszawska 7/3. Drugi (od 1975) i ostatni
adres to ul. Dworcowa 6, gdzie jego matka
samowolnie zasiedliła budynek gospodarczy
pozostający w dyspozycji PKP. Zgodnie
z obowiązującymi wówczas przepisami,
przy zameldowaniu nie wymagano zgody
właściciela budynku, istotny był jedynie fakt
pobytu pod wskazanym adresem. Po śmierci
matki pana Artura, lokal ten wstał cipróż
niony przez rodzinę zmarłtj i przekazany
właścicielowi. Pan Artur D. prz.ebywałwów
czas w zakładzie karnym. Swoje starania
o uzyskanie mieszkania w zasobach komu-

Łowiczu

mile widziane

nalnych rozpoczął: już w 1993 roku, kiedy
to złożył w tej sprawie wniosek do Urzędu
Miejskiego,jednakna tym poprzestał i przez
długi czas nie uzupełniał wymaganych dokumentów. W 1995 roku został umieszczony na liście osób kierowanych do wynajmu
mieszkania komunalnego. DziWić może fakt,
że przez 7 lat nie wskazano mu mieszkania.
Ale przez ten czas nie było mu ono potu.ebne, ponieważ przebywał wtedy w zakładach karnych na terenie kraju, a krótkie
dni na wolności spędzał w Krakowie i wła
śnie stamtąd napływała do UM w Łowiczu
korespondencja dotycząca przydziału
mieszkania Z korespondencji wynikało, że
ma żonę i dziecko, którzy mieszkają również w Krakowie. Niestety, nie dostarczył
.dokumentów potwierdzających jego stan
rodzinny.
26 kwietnia 2001 zgłosił się do Wydziału
Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej i oświadczył, że żyje w konkubinacie z kobietą, która wychowuje troje dzieci
i dlatego „oczekuje od Unędu Miasta co

najmniej 2-pokojowego mieszkania". O potwierdzenie tych danych zwrócono się do
Wydziału Spraw Administracyjnych Urzę
du Miasta Krakowa Okazało się, że owszem, konkubina pana Arturajest matką trójki dzieci, ale wszystkie ·mają już nowe rodziny adopcY.ine. W takiej sytuacji zaproponowano panu D. izbę o powierzchni
11 m2 na Nowym Rynku, ale on nie pojawił
się, byją obejrzeć, w związku z czym mieszkanko to przydzielono innej osobie.
W sobotę, 13 lipca w parafii św. Małgorzaty w Kiernozi odbył się odpust.
Wobec takiej sytuacji Komisja MieszkaJak co roku wiele straganów ustawiło się wokół rynku i na przyległych
niowa i Socjalna wystąpiła z wnioskiem do
ulicach. Na placu składu buraczanego ustawiły się dwie karuzele i duża
zarządu miasta o wykreślenie Artura D.
zjeżdżalnia. Parafianie wychodzący z kościoła mieli dylemat - czego
z listy oczekujących na mieszkanie komunalne. Zarząd przychylił się do tego wnio- dzieciom katęgorycznie odmówić, a na co można tego dnia pozwolić.
sku. Odwołując się od takiej decyzji Artur
D. złożył skargę, którąrada jednogłośnie rozpatrzyła negatywnie.
Gdyby jednak niegdysiejszy łowiczanin
zdecydował siępowróciódoŁowicza, może
liczyć, czasowo, na miejsce w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

(aj)

Priorytet •Pr~gram Bzura

Stowarzyszenie Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury ma już za sobą dwa
lata istnienia, walne zgromadzenie
podsumowujące ten czas odbyło
się 25 czerwca w Łowiczu.
otarliśmy do punktu, w którym mamy
pełne zrozumienie dla postawionych
przed sobą planów. O ile na poprzednich
spotkaniach patrzono jesu:ze na program
stowarzyszenia przez, pryzmat swoich potrzeb, konkretnej gminy czy konkretnego
powiatu, to teraz priorytetem są wspólne
problemy całego obszarn. Takie, szerokie
spojrzenie gwarantuje stowarzyszeniu prawidłowe wypełnianie swej roli- mówi prezes
stowarzyszenia Cezary Dzierżek, starosta

Bzura", w którym z.ostanie zawarta wspólna polityka dotycząca m.in. gospodarlci odpadami i ściekami, lesistości, infrastruktury,
rozwoju turystyki dla samorządów zrzeswnych w stowarzyszeniu. Jak informuje
starosta Dzi!!rżek, aktualnie w końcowym
etapie jest precywwanie założeń programu,
które z końcem wakacji mają być przygotowane i wtedy stowarzyszenie ogłosi przetarg na wykonanie programu. Pieniądze na
jego przygotowanie mają zostać pozyskane
z Powiatowych Funduszy Ochrony Śro- .
dowiska (50% kosztów) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarlci Wodnej (również 50"/o). Będzie to
dokument ujęty w planie wojewódzkim, spójny ze strategią województwa i przygotowany
łowicki.
Priorytetem, jaki postawiło sobie Stowa- według l1Y17logów europejskich, przygotorzyszenie podczas czerwrowego zebrania, wany na „ wpinanie" do niego programów
(aj)
jest finalizacja przygotowania ,,Programu operacyjnych- zapewnia starosta

Gmina Nieborów

Chruślin

Wakacyine remonty w szkołach

Podejmowali pielgrzymów obiadem D

N

a czas tegorocznych wakacji zaplanowano szereg remontów w placówkach
oświatowych . funkcjonujących na terenie
gminy Nieborów. Wykonawcą remontów
jest gminna ekipa remontowo-budowlana.
Najwięcej prac wykonanych zostanie
w szkole Podstawowej w Bobrownikach,
gd2iie planuje się wymianę okien (koszt
przedsięwzięcia - 90 tys. zł) i wymianę podłogi na korytarzach (koszt - 35 tys. zł).

GOK

W Szkole Podstawowej w Mysłakowie kontynuowane będą prace związane z kładze
niem elewacji na budynku sali gimnastycznej, wykonana wstanie również naprawa
dachu nad łącznikiem - koszt prac wstał
wstępnie oszacowany na 1O tys. zł. Ponadto w wielu szkoł'ach wykonywane
będą drobne prace remontowe oraz malowanie niektórych pomieszczeń.
·
(aj)

Chąśno

Dyskoteki w kaidy piqtek

obrą tradycją w parafii Chruślin stało

D
się

przyjmowanie w gościnne progi
pielgrzymów zmierzających do Lichenia W czwartek, 11 lipcaXXIIPieszaPielgrzymka z Góry Kalwarii do Lichenia organizbwana przez ojców marianów w godz.
południowych zatrzymała się na plebanii
kościoła w Chruślinie. Około 160 uczestników pielgrzymki zjadło tutaj obiad przygotowany przez mieszkanki wsi Traby. Co
roku inna wieś z tej parafii zajmuje sięprzy
gotowywaniem posiłku dla pielgrzymów.

Owoców mniej nii się spodziewano

Łyszkowice
tym tygodniu kończy się skup wiśni prowadzony przez łowicką spół
każdy piątek w Gminnym Ośrod- dych osób, przeważnie z terenu gminy
dzielnię ,,Pszczółka". Owoców skuku Kultury w Chąśnie odbywają Chąśno. Dyskotelra jest tym chętniej od- piono mniej niż IOO ton, a planowano znaczpracowywany jest projekt rozbudo- gospodarstw domowych w Łyszkowicach.
się dyskoteki dla młodzieży. Organizują wiedzana przez młodzież, że wejście na nią nie
wy sieci kanalizacyjnej w Łyszkowi- W tym roku końcwna jest kanalizacja po
więcej, 100-150 ton. Tegoroczna cena
je uczniowie szkół średnich z terenu gmi- wiążesięjedyniezsymbolicznąopłatą,która wiśni wahała się od 1,50 zł za kg do 2 zł cach, która będzie kontynuowana w przy- lewej stronie ulicy Głowackiego oraz ulicy
ny, GOK wypożycza im salę widowi- · ma ośrodkowi zwrócić koszty związane w ostatnich dniach skupu. Mniejsza też niż szłym roku. Jak ocenia wójt gminy Łyszko- Brzezińskiej. Plany przyszłoroczne obejmuskową, nie pobierając żadnych opłat. Na ze zużytą energią elektryczną. Dyskoteki planowano była ilość skupionych czarnych wice, Włodzimierz Traut, obecnie wykona- ją ulicę Ogrodową- na terenie osiedla domdyskotece bawi się nawet ponad 1OO mło- rozpoczynają się o godz. 20.00.
(tb) porzeczek(140ton).
(mwk) no już ponad 140 przyłączy co stanowi 90"/o ków jednorodzinnych.
(mwk)
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Kanalizacia

W WARSZAWIE

Centrum Szkół Prywatnych

RADIX

WYDZIAt ROLNICIY Z SIEDZIBĄ W tOWICZU ·'BLICHU
ogłasza

99-400 Łowicz, Kaliska 5a
teL 0-601-287-274, 0-602-466-874,
(0-46) 830-33-~1

SZKOŁY ŚREDNIE ZAOCZNE

nabór na rok akademicki 2002/2003
na zaoczne studia inżynierskie

z możliwością kontynuowania nauki na 1,5-rocznych studiach magisterskich

1. kierunek-ROLNICTWO specjalność: „Agronomia i Agrobiznes" (3,5-letnie)
2. kierunek - OCHRONA ŚRODOWISKA (4-letnie)

\

(dla absolwentów szkół zasadniczych zawodowych, nauka trwa 3 lata,
czesne płatne 1Omiesięcy, możliwość złożenia egzaminu dojrzałości)
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Handlowe
- absolwenci uzyskują tytuł technika handlowca

.J

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

- technik administracji
- technik informatyk
- technik obsługi turystycznej

Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchamia:

PRODUCENT OKIEN

•

R-577

-

k t ł •
,:
~ sz a cenie, zawo ' praca
-

•••

ŁOWICZ

99-400, ul. Seminaryjna. 6

w Wydztale Zamiejscowych w Łowiczu - Blichu
o kierunkach: 1. „Biologia z Higieną i Ochroną Środowiska"; 2. „Przyroda"

Dokumenty przyjmuje i informacji udziela:
Sekretariat SGGW w Łowiczu, ul. Blich 10, pok. 22 (bud. ZSRCKU),
od dnia 1 czerwca do 31 sierpnia tel. 046) 837-99-56 w godz. 8-12

/
.,;.. 1

tel./fax (O prefix 46) 837 88 58, 837 47 68

2-semestralne Studia Podyplomowe
dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Wymagane dokumenty: • podanie, • uwiarygodniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• kserokopia dowodu osobistego str. 2 i 3.

I

1

(dla absolwentów szkół średnich, nauka trwa od 2 do 2,5 roku,
czesne płatne 1O miesięcy)
absolwenci uzyskują tytuły technika w specjalnościach:
- technik ekonomista (finanse i rachunkowość)

są płatne

Wymagane dokumenty:
- oryginał świadectwa dojrzałości,
- podanie na odpowiednim druku (ankieta komputerowa),
- orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy)
oraz zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi,
- 3 fotografie,
- wypis lub kserokopię z dowodu osobistego,
- dowód opłaty rekrutacyjnej.
Wydział

kontynuowana

O

SZKOtA GtÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Studia zaoczne

będzie

e\eCła\\dP~ ,..t.\I
Okna gospodarcze
od 79 zł za okno

PVC

PRQMQCJAI IIwczasy
dla 2 ~sób
w prezencie
1 1 1
.
PRZY ZAKUPIE OKIEN POWYZEJ 3.000 ZŁ

PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS

GWARANCJA
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~
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PCK szuka chętnych

Strażacy

zdeimuiq
gniazda os i szerszeni
awet kilka razy w tygodniu straża
cy z łowickiej jednostki PaństWo
wej Straży Pożarnej wyjeżdżają do wezwań dotyczących owadów: os i szerszeni, które dają się we znaki zadomawiając się na poddaszach domów, komórek i wiat.
W sobotę, 6 lipca strażacy zdejmowali
spod dachu jednego z domków na dział
kach ogrodniczych przy ulicy Bolimowskiej gniazdo wielkości głowy dorosłe
go człowieka. Osy nie sprawiały żad11ych trudności, ale gniazdo zaczęło się
rozrastać, wraz z nim rosła ilość zamieszkujących je owadów, krążyły one
bez ustanku nad naszymi głowami. Nie
były agresywne, nikogo nie użądliły, jednak wolę nie ryzykować. Ukąszenie kil-

N

na kurs

ku owadów na raz mogłoby być nieprzyjemne - powiedziała nam właścicielka
domku. Gdy byliśmy na miejscu, okaząło się, że mimo usuniętego gniazda
owady nadal są. Krążyły pod dachem
w miejscu, gdzie ono wisiało.
Strażacy przyznają, że pozbywają się

owadów w dość prymitywny sposób. Nie
mają na wyposażeniu żadnego sprzętu,
któzym mogliby na przykład odymić
gniazdo usypiając owady i obniżyć w ten
sposób ich agresywność. Posiadają natomiast strój pszczelarski i worek, do którego gniazdo jest strząsane. Owady po
strząśnięciu ich do worka są wraz z gniazdem wywożone do jednego z kompleksów leśnych w okolicaćh Łowicza i tam
(tb)
pozostawiane.

Dwie nowe apteki
ostatnim czasie do funkcjonują- sku właścicieli . Ustalili, że apteka „HIcych na terenie powiatu łowickie- BISCUS" będzie otwarta od poniedział
go 22 aptek dołączyły jeszcze dwie: ap- ku do piątku w godz. 8.00 - 19.00 oraz
teka„HIBISCUS"przyul. Tkaczeworaz w soboty od 8.00 do 14.00, natomiast
apteka „PRESTO" w Łyszkowicach . apteka „PRESTO" od poniedziałku do
Podczas ostatniej sesji, 26 czerwca po- piątku w godz. 8.00 - 18.00, a w soboty
wiatowi radni zatwierdzili rozkład pra- od 8.00 do 12.00.
(aj)
cy tych aptek, przychylając się do wnio-

W

owicki Polski Czerwony Krzyż
przyjmuje zapisy na kurs pierwszej
pomocy przedmedycznej, który prowadzą Katarzyna Owczarzak i Jarek
Podwysoc)<i. Data zgłoszeń co prawda
minęła już 15 lipca, jednak są jeszcze
wolne miejsca.
Jolanta Głowacka powiedziała nam, że
kurs jest propozycją łowickiego PCK dla
młodzieży i dorosłych na wakacje. Trwa
16 godzin, w czasie których zaplanowane są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli m. in. sztucznego oddychania i masażu serca. Do zajęć wykorzystywany jest specjalistyczny
fantom. Młodzież może wziąć udział
w kursie nieodpłatnie, natomiast dorośli
po wpłaceniu 50 zł. Jednak w przypadku większej zorganizowanej grupy, na
prżykład z któregoś z zakładu pracy,
cena ta może być negocjowana. Nie
może jednak wynieść mniej niż 20 zł,
ponieważ tyle kosztuje certyfikat, który ·
otrzymują kursanci po ukończeniu szkolenia. PCK zaplanował w czasie wakacji dwa kursy: jeden w lipcu, drugi
w sierpniu. Informacje o szczegółach,
zwłaszcza o terminach szkoleń można
uzyskać w biurze PCK przy ul. Starościńskiej lub telefonicznie pod numerem
telefonu 837-38-21.
- (tb)

Ł

Wyjechali na Węgry, pojadą do Świnoujścia
d 7 lipca na Węgrzech przebywa
42-osobowa grupa młodzieży,
w większości dzieci pracowników
łowickiego zakładu Agros-Fortuna. Organizatorem letniego wypoczynku, który
potrwa do 20 lipca, są związki zawodowe „Solidarność". W programie obozu
przewidziano ośmiodniowy pobyt nad
Balatonem (wycieczka na półwysep Tihany, zwiedzanie opactwa benedyktynów, skansenu i okolicznych miejscowości wypoczynkowych) oraz pięciodnio
wy pobyt w Budapeszcie (m. in. zwiedzanie Pałacu Królewskiego z Galerią
Narodową, parlamentu węgierskiego).
Jak się dowiadujemy od Teresy Ko-

O

walskiej,

przewodniczącej

NSZZ „So-

lidamość" pracowników Agros-Fortuna

i Agros Holding, uczestnicy obozu wyjechali autokarem z Łowicza w niedzielę o godz. 16.00, a na miejsce szczęśli- .
we dojechali następnego - dnia o godz.
9.00.
Na przełomie lipca i sierpnia odbędą
się kolonie letnie, które dla młodszych
dzieci' organizuje „Solidarność" . Na kołonie ·do Świnoujścia pojedzie 79 dzieci
pracowników Agros-Fortuna i 8 osób
spoza zakładu. W dwutygodniowym programie kolÓnii przewidziano 4 wycieczki - do Berlina, do Poczdamu i do Ahlbecku w Niemczech oraz autokarową po

Zdewastowane barierki na rogu ulic Dworcowej i Warszawskiej straszą
od kilkunastu dni. W tym ruchliwym ciągu pieszym przydałyby się nie
(tb}
tylko metalowe słupki, ale także łańcuch pomiędzy nimi.

już

Powiatowy Zarząd Dróg

Koszenie i latanie na
W
pierwszych tygodniach lipca Powiatowy Zarząd Dróg w Łowiczu
zamierzał dokończyć mechaniczne koszenie poboczy dróg: Mroga - Łazinek, Emilianów - Oszkowice - Piaski - Gosławice,
Brzozów - Gosławice, Janinów - Wola
Gosławska. Przy drogach: Kiernozia Olszyny oraz Luszyn - Długie mechanicznie będą odnawiane rowy.
W tym samym czasie są prowadzone
remonty cz.ąstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco. Jako pierwszy koń
czony jest remont nawierzchni drogi
Trzcinka - Chlebów, w następnej kolej-

początek miesiąca

ności remontowane będą drogi:

Brzozów
- Gosławice, Głowno - Bielawy, Janinów
- Wola Gosławska oraz Mroga - Łazinek.
Na terenie gminy Zduny zaplanowano
poprawianie, naprawę, uzupełnienienie
oznakowania pionowego dróg oraz dokaszanie traw i chwastów przy mostach
i przepustach. Prace będą wykonywane
przy drogach: Zduny Wieś - Maurzyce Klotyldów, Bogoria Górna - Bąków Dolny, Wojewodza - Sobota - Bąków, Bąków
Górny - Wiskienica, Bogoria Dolna - Jackowice - Grzybów.
(aj)

wyspie Wolin. Całkowity koszt kolonii dla
jednego dziecka to 1OI Ozł, a młodzieżo
wego obozu na Węgrzech - 1090 zł od
osoby. Dużą część tego kosztu pokryłjed „Łowiczanie"
nak zakład, średnie dofinansowanie wyniosło 75% kosztów, w niektórych przypadkach koszty wyjazdu zostały w całości pokryte przez Agros-Fortuna. Wieltowarzyszenie Regionalne Wsi Urze- dowi - techniki wykonywania m. in. wykość dofinansowania zależała od wysocze ,,Łowiczanie" zapewni oprawę ar- cinanek. Organizacja zadba także o regiotystyczną rodzinnej imprezy przeznaczo- nalne potrawy: żurek, placek czy kaszankości dochodów rodziny.
Szefowa łowickiej „Solidarności" pia- nej w dużej mierze dla mieszkańców sto- kę na gorąco. Do współorganizowania
nuje, aby podczas kolejnych wakacji zor- Iicy, która odbędzie się jeszcze w te wa- tego przedsięwzięcia stowarzyszenie zoganizować wspólny wyjazd pracowników kacje w skansenie w Granicy w Kampi- stało poproszone przez Towarzystwo
wszystkich łowickich zakładów, w któ- noskim Parku Narodowym. ,,Łowiczanie" Przyjaciół parku i jego dyrekcję, współ
rych istnieje NSZZ „Solidarność'.'·
zaprezentują na niej swój sztandarowy finansuje ją Urząd Marszałkowski woje(tb)
(mwk) program - Wesele łowickie, a twórcy lu- wództwa mazowieckiego.

Stowarzyszenie ugości warszawiaków

S

zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
99-400

Łowicz,

ul. Blich 10, tel. 837-62-78, 0-604-986-321, fax 837-33-77

PROWADZI NABÓR NA ROK SZKOlNY 2002/2003
~

do trzyletniego zaocznego:

LICEUM HANDlOWEGO (na podbudowie ZSZ)
llCEUM OGOlNOKSZTAłCĄCEGO
(na podbudowie ZSZ)
~

do dwuletniego zaocznego:

.,/ Jesteśmy szkołą publiczną
.,/ NAUKA BEZPŁATNA
.,/ Posiadamy nowoczesne pracownie
.,/ Zapewniamy najlepszych wykładowców
.,,, Gwarantujemy miłą atmosferę

POLICWNEGO STUDIUM INFORMATYCZNEGO 75 lat
(na podbudowie szkoły średniej)

wsłuz'b'1e młodziei~

~ ZGl:OSZENIA I ZAPISY CODZIENNIE OD

KREDYTY LEASING

~ 'Iani /(reayt

~ afa ~ażaegol
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
Skierniewic~, ul. Pomologiczna 8
. Fl'. 3
0461832-18-74 . .
- .

./ Cement, wapno, stal zbrojeniowa, styropian, papa, lepik
.
./ Cegła i kształtki klinkierowe
~ó1.
./ Cegła pełna, szczelinówka, pustaki, siporex, bloczki betonowe
1)0 ł,01'e\.
./Kostka brukowa, obrzeża, płytki chodnikowe, krawężniki
• yoi.\G
./Kręgi, nakrywy, przepusty i inne materiały budowlane

\
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
.BUDOM/X, W. Tyszkowski, S. Górski

$'

„f.V

Łowicz, ul. Armii Krajowej 450, tel. (046) 837-49-54, 55

R-722

Y"

a.oo oo "15.00

G RA.JAN NS,Głowno,

ul. Bielawska 83

~ltXV()IL

MIESZALNIA
,
LA K IER O W

przy ul. Długiej 21

SAMOCHODOWYCH

MAl?ll\~lr

ZAPEWNIA:

AKRYL 150 zł komplet
METALIK 220 zł komplet
PERŁA 260 zł komplet
Oferujemy również: materiały .
lakiernicze oraz pełną paletę barw
lakierów wsprayu nabijanych na miejscu.
Lakiernia przy sklepie zapewnia naprawę

• ATUKCYJNE CENY

·SZEROKI ASORTYMENT
•

„

FACHOWĄ OBStUG'

GODZINY OTWARCIA 6.00-21.00

R-

14

Poniedziałek - piątek 8-17, sobota 8-13 ~

nawozy
budowlane

materiały

węgiel
.
-transport ciężarowy

TIDIB®l\}[[~&
~~ &OO<IDRl~WA

!DCilXID 7lW

Stryków, ul. Rolnlcu 6A, tel. IU2/119-93-63, te/Aax 0421119-93-64
www.w/max.com.pl; .-mall: bluro@wlmax.com.pl R-806
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DWIEDZI

Z Łodzi
kowską w

(72 km): wyjazd ul. Strykierunku Warszawy, dalej
przez Głowno i Łowicz w stronę
Skierniewic.
Z Warszawy (83 km): wyjazd przez
Wolę w kierunku Poznania.
Paprotni skręt w lewo na Niepokalanów,
Aleksandrów, Bolimów, Nieborów.

w·

T

ak najłatwiej można określić dojaz.d samochodem do Nieborowa. Jak dużo
osób korzysta z atrakcji, które oferuje MuzeUin w Nieborowie i Arkadii? Okazuje się,
że dużo - znacznie więcej niż przyjeżdża do
Łowicza. Największy tłok jest oczywiście
latem i w wakacyjne, ciepłe weekendy. Straż
nik przy pałacu jednak mówi: Nie ma na to
reguly. Dwa dni temu padało, a ludzi pnewinęło się dwa razy więcej niż w inny dzień
w środku tygodnia. Jak.ktoś sobie zaplanował przyjazd, to nie zważa na pogodę... Do
Nieborowa chętnie również przyjeżdżają
mieszkańcy Łowicza i okolic. Spacer po
parku i obcowanie ze wspaniałą zielenią
przysparza wiele przyjemności. Łowiczanie
rzadziej niż inni turyści odwiedzają pałac,
chociaż niektórzy widzieli go już po kilka
razy.
Jest sobota, około godziny 1Orano. ~
główną bramąprowadzącą do muzeum i do
parku rzeźbiarz Eugeniusz Oziemski z Józefatowa niedaleko Skierniewic rozstawia
swoje stoisko. Ma ze sobą kilka plastiko-

wych toreb, z których wyjmuje rzeźby róż
nej wielkośc~jedne już polakierowane, inne
jeszcze nie. Mam tutaj kilka Jezusów frasobliwych, aniołki, ale też i ptaszki, i widoczki
na płaskorzeźbach. Z turystami bywa róż
nie, czasami stoi się cały dzień i nic się nie
spneda albo zwróci się tylko za paliwo na
przyjazd. Robię tefigurki od ośmiu lat, a od
chyba dwóch stoję w soboty i niedziele
w Nieborowie... -opowiada rozkładając swoje rzeźby. Ceny figurek są przeróżne - od 5
do 150 złotych za te najbardziej skomplikowane i pracochłonne. Dla każdego coś się
znajdzie, żeby tylko ludzie zatrzymali się
obejneć... -żartujePanEugeniusz. Tużobok
jego stoiska, na stoliku ttirystycznym ktoś
inny rozkłada szklane figurki. Po chwili
otwierana jest muzealna kasa, przy bramie
staje młody strażnik w granatowym mundurze wyprasowanym godzinę wcześniej.
Nieborów czeka na turystów.
Niestety, tego dnia nie ma ich wcale tak
dużo. Z nieba leci lekka mżawka, słońce nie
może wydostać się zza chmur. Taka pogoda
najwyraźniej nie zachęca do pódróży i spacerów po parku. Po kilkunastu minutach
pojawia sięjednak pierwsza wycieczka zorganizowana - emeryci z Warszawy w towarzystwie wnuczek i wnuczków. Młody przewodnik wycieczki jest w Nieborowiejuż nie
pierwszy raz - kieruje się do kasy po bilety,
a w tym czasie wycieczkowicze tłumnie oblegają stoisko z drewnianymi rzeźbami. Prze- Dodatkową atrakcją w Nieborowie są przejażdżki bryczką po okolicy.

Muzeum w Nieborowie i Arkadii powstało w 1945 roku. W jego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem
w Nieborowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwilłowej w Arkadii. Do końca stycznia 1945 pałac w Nieborowie
i ogród w Arkadii znajdowały się na obszarze dóbr nieborowsko-mysłakowskich ordynata olyckiego Janusza księcia
Radziwiłła. Cala rodzina Radziwiłłów w lutym 1945 została deportowana przez służby NKWD w głąb Związku Radzieckiego i osadzona w obozie w Krasnogorsku. Ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisław
Lorentz, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem z Radziwiłłem, otoczYI opieką unikatowy pałac nieborowski i jego
zbiory oraz zabytkowy ogród w Arkadii, włączając je niezwłocznie w skład warszawskiego Muzeum Narodowego,
jako jego oddział. To uratowało pałac i jego zbiory przed dewastacją i rozproszeniem w najgorszym okresie ortodoksyjnego stalinizmu.

***

W pałacu znajduje się obecnie muzeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVll-XIX wieku.-oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach (rzeżba, obrazy, grafika, meble, brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny,
zbiory biblioteczne), uzupełnione obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie. Pałac i ogród regularny (francuski) w Nieborowie oraz angielski (sentymentalno-romantyczny) w Arkadii po renowacji i uporządkowaniu zostały udostępnione zwiedzającym jako stylowe pałacowo-ogrodowe założenie
rezydencjonalne. Muzeum w Nieborowie i Arkadii zostało wyróżnione w 1987 roku za konserwację i pielęgnację
nieborowska-arkadyjskiego założenia pałacowo-ogrodowego Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki, a w czerwcu
1994 roku Europejską Nagrodą za Ochron.ę Zabytków (Europa-Preis fur Denkmalphlege) fundacji FVS w Hamburgu.

***

Równocześnie z uruchomieniem w Nieborowie muzeum wnętrz, został powołany w 1945 roku na jego terenie
Ośrodek Pracy Twórczej umieszczony w użytkowych pokojach li piętra pałacu i w Pawilonie Myśliwskim, przezna-

czony dla pracowników nauki i twórców. Ośrodek nieborowski służy także jako miejsce międzynarodowych konferencji i spotkań dyplomatycznych.

LEJ~

Claas Jaguar z gniot wnikaml ziarna:
04wóz mary ci.tej r zrzatnika i
Uf-tonowymi typu fors ił T- 8

rywarn więc rozmowę z Panem Eugeniuszem, żeby nie przeszkadzać w ewentualnych transakcjach kupna świętych figurek.
Niestety, przewodnik wycieczki uwjnął się
na tyle szybko, że nikt z wycieczki nie z.dą
żyłzdecydować się nazakup. M_ażejak będą
wracali... - mówi Pan Eugeniusz. K01zystając z uprzejmości strażnika podą:żAllnyw kierunku pałacu z wycieczką z Warszawy.
W Nieborowie jesteśmy z koleżanką pierwszy raz i już przy bramie takie miłe zaskocumie tym co zobaczyłyśmy. Pałacjestpięk
ny i ta zieleń. która go otacza. Na zwiedzanie pałacu i parku mamy trzy godziny i nie
jestem pewna, czy nam to ~an.:zy- mówi
Pani Jadwiga z dzielnicy Praga w Warszawie. Niestety nie udało nam się spytać turystki o wrażenia po obejrzeniu kompleksu

i wyjechali drugą bramą. Podobno miał to
ale strażnik/Jw postawił na nogi...
- opowiada strażnik Konrad Parku strzeże
ta sarna firma ochroniarska, która zapewnia
bezpieczeństwo na Zamku Królewskim
w Warszawie, z tym, że pracownicy oddelegowani do Nieborowa pochodzą z Ókolic
tej miejscowości.
Po przeciwnej stronie otwartyjużjest drogi kiosk z hamburgerami, hot-dogami, lodami, słodyczami i llllJX?jarni. Tuż obok ustawiony jest duży parasol, pod nim kilka stolików. Ciekawe jak idzie interes? Pytamy o to
dwie młode kobiety obsługujące stoisko. Po
chwili ciszy pada pytanie: A czy mażemy zobaczyć Pana Legitymację prasową? Pomimo upewnienia się, że nie jestem z konkurencji, która chce otworzyć podobny kiosk
pałacowo-parkowego.
w Nieborowie Panie nie są zbyt rozmowne.
To dobra praca, ale zdarzają się też sytu- Sprzedaje się trochę... ale ludzie mają coraz
acje niepnewidywalne. W maju przez głów mniej pieniędzy... Ogólnie jest tendencja
ną bramę na teren pałacu l1jechali na dwóch schyłkowa...
motocyklach młodzi ludzie ze Śląska, którzy
Jeszcze niedawno w pobliżu bramy wjazbyli na zlocie motocyklowym na tut<efszym dowej na teren nieborowskiego muzeum
campingu. Na szczęście tylko zrobili kółko można było prawie codziennie spotkać wi-
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Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35
tel/fax (046) 832 53 32
www.bis-meble.com.pl

Meble kuchenne
Szafy wnękowe
Sprzęt AGD
Garderoby

Tel. 046/837-28-88, 0604-078-564
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własny katalog wielobranżowy
promujący województwo. Zapraszamy do
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tel./fax (0-46) 8322-555
E-mail: info@cikt.com.pl.www.osim.pl.
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Nad modelem pracuje się. nawet rok
Stanisław Kępiński nie liczył, ile
modeli wykonał do tej pory w swoim życiu, ale na pewno były ich setki. Nie starał się ich gromadzić, bo
małe mieszkanie w blokach na
osiedlu Sikorskiego po prostu się
do tego nie nadaje. To, co udało się
przechować gdzieś na szafie czy
u znajomych można teraz po raz
pierwszy 9bejrzeć na wystawie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach. Ekspozycja otwarta
kilka tygodni temu cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Znalazły się na niej modele samolotów i okrętów z różnych epok historycznych.

Eugeniusz Oziemski z Józefatowa
koło Skierniewic przyjeżdża w każ
dy weekend do Nieborowa sprzedawać swoje rzeźby.

kliniaiza, który przyjeżdżał aż z Hajnówki.
Na okres, w którym handlował w Nieborowie, wynajmował gdzieś w pobliżu cichy
kąt W wakacje jednak jeszcze go nie było.
W tym okresie większ.e pieniądze może zarobić w pobliżu swojej miejscowości.
Na terenie ogrodu od wczesnych godzin
południowych można spotkać spacerujących

turystów. z.darzająsię również znajome twarze z Łowicza. Częstym gościem jest np. lekarz pediatra Wojciech Pietrzak z rodziną.
Osóby, które przyjechały do Nieborowa po
raz pieiwszy jeszcze nie mają swoich ulubionych miejsc, nie wszyscy wiedz.ą, gdzie
można dokarmiać. łabędzie, gdzie są ciekawe chzewa, które warto obejrzeć.
W ciągu dwóch dni nie udało mi się spotkać żadnej osoby, która przyjechała do Nieborowa na dłużej niż na kilka godzin. Nikt
też nie szukał noclegu. Na pobliskim campingu, przy którym również działa pole namiotowe, było jednak sporo osób. Podobnie jak miesiąc wcześniej Nieborów odwiedzili motocykliści, chociaż tym razem mniej57.ą grupą. Nie zamie17,111i jednak niczego
zwiedzać i traktowali Nieborów jako miejsce postoju i odpoczynku przed kilkusetkilometrową trasą, którą zamie17,11]j pokonać

do Wrocławia.
Muzeum w Nieborowie jest czynne dla
zwiedzających w różnych godzinach, w zależności od pory roku. W okresie od poc74tku lipca do 30 września w dni powszednie
otwarte jest od JO.OO do 16.00, zaś w soboty, niedziele i święta od IO.OO do 18.00.
Ostami zwiedzający mogą wejść do wnętrz
ekspozycyjnych 30 minut przed zamknię
ciem. Park w Nieborowie udostępniony jest
natomiast od godziny IO.OO do zmierzchu.
Na terenie muzeum działa restauracja Dodatkową atrakcjąjest możliwość skorzystania z jazdy konnej oraz pu.ejażdżek biyczką
po okolicy.
Park w Arkadii w okresie od I maja do
30 września udostępniony jest zwiedzającym
(mak)
od IO.OO do zmierzchu.

tanisław Kępiński ma 56 lat, od urodzenia mieszka w Głownie, pu.ezcałe
życie pracował w zakładach WZM,
obecnie jest na zasiłku przedemerytalnym.
Modelarstwem zainteresował się będąc
w wojsku, w Elblągu. Jeden wolał iść na
piwo, inny spotkać.się z dziewczyną, jeszcze
inny iść do kina, a ja z kilkoma kolegami
zajmowaliśmy się modelarstwem - wspomina pan Stanisław. zaczynali od sklejania prostych konstrukcji, na przykład wiatraków czy
nawet oklejania butelek, z czasem sięgnęli
po ,,Małego Modelarza". W miesięczniku
tym, wychod2'4cym zresztą do dziś, znajdowali gotowe do przeiysowania na karton
i sklejania elementy samolotów. Po wojsku
pan Stanisław postanowił kontynuować
swoje zainteresowania i doskonalić umiejętności modelarskie. Jeszcze pu.ezjakiś czas
korzystał z pomysłów podsuwanych przez
,,Małego Modelarza'', później, jak twierdzi,
jego jakość się obniżyła, poszczególne elementy modeli po przel)'SOwaniu na karton
coraz częściej nie pasowały do siebie. Pan
Stanisław zacz.ął więc korzystać z projektów piywatnej s:z.czecińskiej fumy ,,Model Cart". Po zapoznaniu się z katalogiem, wysyła do S:z.czecina konkretne zamówienie.
Otrzymuje dokładnie wykonane komputerowo elementy oraz instrukcję ich połącze
nia W modelarstwie zarówno człowiek musi
być bardzo dokiadny i staranny, jak i poszczególne elementy modelu. ttjlsta~ że
jedna część jest źle przycięta albo minimalnie odbiega od przyjętej dla modelu skaii
ijuż nic się z tego nie złoży - mówi pan Sta-

S

nisław:

Modele samolotów i statków

Stanisław Kępiński

Zaczynał

od samolotów, z czasem przykolej również na okręty. Z samolotów
najbardziej lubi składać płatowce używane
w okresie Il wojny światowej, bo charaktel)'ZUją się one różnorodnością i są„wdzięcz
ne dla oka". Od czasu do czasu składa również samoloty ponaddżwiękowe, ale one
mniej go interesują, bo ,,są na jedno kopyto". Najbardziej spektakularne są jednak
morskie machiny. Bardzo lubi składać holowniki i okręty ratownicze. Jednak osobom,
które oglądają jego prace, podobają się
przede wszystkim żaglowce. Największy
wykonany dotychczas pu.ez Stanisława Kę
pińskiego model to pancernik Richelieu liczący sobie 2,3 m długości. Można go oglą
dać na wystawie w Domaniewicach, ale piywatnie należy do wnuczka jednego z kolegów Pflilll Stanisława.
Głowieński modelarz bije swoje rekordy
nie tylko pod względem rozmiarów modeli,
ale również pod względem długości ich
wykonywania. Do tej pory najwięcej czasu,
bo 14 miesięcy zajęło mu złożenie jednometrowego angielskiego żaglowca Bounty

szła

- HURTOWNIA CEKAMICZNO·BUDOWLANA
ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13

Łowicz,

najbardziej lubi

sklejać

z XVII w. Model okazał się tak piękny, że
pan Stanisłąw postanowił wykonać jeszcze
jeden w nieco zmniejszonej skali. Od 1970
roku powstało również kilka modeli jego
własnego projektu, należą do nich ro.in. galera Wikingów oraz amerykański rzeczny
ścigacz

Modelarstwo to dla niego praca sezonowa Latem nie robię statków, bo jak bym
rozłożył wszystkie narzędzia i elementy, to
musiałbym ich nie zdejmować ze·stołu
w kuchni przynajmniej przez tydzień, na co
żona na pewno się nie zgodzi. Co innego
z samolotami, tutaj jest mniej pracy, mniej
narzędzi i mniej elementów - opowiada pan
Stanisław. Czasami ~ją się chwile zwąt
pienia i zniechęcenia, kiedy coś nie wychodzi. Pan Stanisław ma jednak na to radę- po
prostu na kilka tygodni odkłada pracę nad
modelem, a gdy złość pu.ejdzie, znowu do
niej powraca. Nie należy do żadnego związ
ku modelarzy, niejeżdzi na wystawy, bo choć
bardzo by chciał, po prostu go na to nie stać.
Swojego bobby nie uprawia zarobkowo,
czasami coś spu.eda, ale za niewielkie pie-
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polskich i zagranicznych firm
~
w dużym wyborze i kolorystyce
•:• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
{Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•:• gipsy, gładzie, masy wyrównujące
SANPLAST
•!• płyty gipsowe KNAUF.
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•:• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze

a

J9.LOO- Łowicz, ul. Zgoda 16

Poleca po atrakcyjnych ce.nach: KOLO
•:•

niądze, żeby tylko nie zajmowało miejsca
w domu. Ludzie, owszem, podziwiają, ale
jak przyjdzie co do czego i wymieniam cenę,
na przykład 500 zł za żaglowiec, nad którym pracowałem ponad rok, to okazuje się,
żejest to za drogo - mówi pan Stanisław. Za
jeden model zamówiony w ,,Model - Cart"
trzeba zapłacić około 40 zł, do tego doliczyć należy również karton techniczny, tekturę, kleje, farby i różnego rodzaju drobne
elementy wykończeniowe. np. nici, kordonek, patyczki. lilecydowanie najdroższe są
kleje, których w modelarstwie używa się
w dużych ilościach. Nie kupigę tylko płótna
na żagle, bo po prostu podbieram żonie
z szqfj; prześcieradl.a, te, w których pojawi
się najmniejsza dziurka, natychmiast należą
do mnie- mówi z uśmiechem pan Stanisław.
Szkoda, że jego prac nie możemy oglą
dać w Głownie, choć on sam niemanicpu.eciwko temu. Niestety, tutejszy ośrodek kultu!)' nie może zagwarantować panu Stanisła
wowi bezpieczeństwajego prac inie chce brać
odpowiedzialności materialnej za wystawę.
Lilianna Jóźwiak - Staszewska·
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PIO,N ED
rodził się 26 marca 1998 roku w Gosławicach w. gospodarstwie hodowlanym Marka Galusa, na imię ma Ed, trud. no powiedzieć, ile ma potomstwa, ale na
pewno jest go dużo. Ed jest bowiem jednym z 300 knurów rozrodowych Mazowieckiego Cen~m Hodowli i Rozrodu
Zwierząt w Łowiczu. Na ostatniej Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Bratosźewicach Ed z Gosławic,
bo tak brzmi pełne jego imię, uzyskał najlepszą ocenę jury i w kategorii knurów
stadnych otrzymał championat.
Nie było to trudne, bowiem wszystkie
dorosłe knury, które stanęły do konkursu, pochodziły z placówek MCHiRZ
w Łowiczu. Ed pochodzi z zakładu hodowlanego w Kruszwicy, a jego nasienie
pozwala uzyskać młode w gospodarstwach na terenie dawnego województwa

U

Gmina Łowicz

piotrkowskiego. W ciągu trzecb lat życia
stał się on dawcą około 6 tys. porcji nasienia.
Ed jest mieszańcem dwóch ras - duroc
i pietrain, jak powiedział nam Krzysztof
Gajek prezes centrum, jest to aktualnie
jedna z najbardziej poszukiwanych krzyżówek, bardzo dobrze spisująca się w hodowli. Zmieszanie genów dwóch ras pozwoliło podnieść plenność i obniżyć poziom stresowości, a z drugiej strony podnieść mięsność. W wycenie przeżyciowej,
stosowanej przez hodowców wobec żywego zwierzęcia, Ed charakteryzuje się
dziennym średnim przyrostem masy ciała wynoszącym 680 g, co nie jest jeszcze
rewelacyjne. U jego konkurenta, także
mieszańca, ale pietrain - duroc z Łowicza
wynosi ona 820g dziennie. W tej samej
wycenie mięsność u Eda znalazła sięjed-

nak na wysokim poziomie 60%. Trzeba
zauważyć, że uzyskanie poziomu SO 55% jest uznawane przez hodowców już
za bardzo dobre. Wynik powyż.ej 60% jest
bliski wynikom mięsności uzyskiwanym
w krajach Unii Europejskiej. Indeks hodowlany Eda z Gosławic wyniósł- 137.
Ostatecznie Ed w ocenie konkursowej
uzyskał najwięcej punktów, bo 11,S,
w tym 7,S pkt za zabudowę ciała i 4 pkt
oceny hodowlanej . Jury przede wszystkim Ed przypadł do gustu ze względu na
proporcjonalnie i dobrze wykształconą
budowę ciała.

Na w.ystawie w Bratoszewicach prezentacja łowickiego centrum była oblegana
. przez rolników, nic dziwnego, obok Eda
mogli oni zobaczyć trzy inne knury krzyżówki: pietrain - duroc oraz IJIS: pietrain
(tb)
i polska biała zwisłoucha.

KRUS

.

Wygrali straiacy ze Świeryia
- dwie drużyny, Zielkowice - 2 drużyny,
Zawady, Wygoda, Dąbkowice· - 2 druży
ny, Pilaszków, Ostrów i Bocheń. Druży
ny kobiece były tylko trzy.
Wśród męskich drużyn OSPpucharwójta
AndrzejaBaiylskiego 7.dobyłaÓSP ze Świe
ryża, drugie miejsce - OSP Klewków, trzecie - OSP Dąbkowice. Puchar prezesa zarządu gminnego OSP Mariana Bryka za
ćwiczenia bojowe zdobyła również OSP
ze Świeryża. Najlepszej drużynie żeńskiej
przyznano puchar komendanta gminne. (mak)
go OSP Adama Warackiego.

Chart Adaś znalazł dom
w Warszawie
daś- niepełnej krwi chart polski, któpół roku przesiedział w łowickim
schronisku dla psów, a potem następne
pół roku czekał na swojego nowego wła
ściciela, opuścił w sobotę, 6 lipca schronisko i na stałe przeniósł się do nowego
domu w Warszawie, w którego znalezieniu pomogli wrażliwi ludzie i Internet.
Adaś do schroniska w Łowiczu trafił
w maju ubiegłego roku;po tym jak policja skonfiskowała go rolnikowi z Dąbko
wic, który posiadał go nielegalnie, bez
wymaganych zezwoleń. Rolnik był podejrzany o kłusowanie z psem Adasiem.
Chart został umieszczony w „areszcie"
bez możliwości opuszczenia go na czas

A ry

Szkolenia zawieszone

o października tego roku
łowicka placówka Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego zawiesiła cykl szkoleń
dla rolników z powiatu łowickiego.
Powodem zawieszenia szkoleń jest
natłok prac w rolnictwie. W ubiegłym
roku próbowaliśmy organizować
szkolenia dotyczące bezpiecznej
pracy w rolnictwie w sezonie wakacyjnym, ale frekwencja na nich była
znikoma. Rolnicy nie mieli czasu na
uczestniczenie w nich - powiedział
nam specjalista do spraw prewencji
w łowickiej placówce KRUS Grzegorz
Żebrowski. Dlatego też KRUS
Gmina Kiernozia
postanowił przesunąć cykl szkoleniowy. Większej częstotliwości szkoleń
naleźy spodziewać się dopiero póżną
30 lipca w Urzędzie Gminy w Kierno- rych kadencja kończy się pod koniec wa- jesienią. KRUS zamierza również
zi odbędą się dwa konkursy na stanowi- kacji. Oferty chętnych do wzięcia udzia- wyjść z propozycją konkursów na temat
ska dyrektorów placówek oświatowych. łu w konkursach przyjmowane będąjesz bezpiecznej pracy w gospodarstwie do
szkół o charakterze rolniczym.
Konkursy wyłonią dyrektorów miejsco- cze tydzień przed datą konkursów.
(mwk) (mak)
wego przedszkola oraz gimnazjum, któ-

awody pożarnicze w gminie Łowicz
po raz drugi z rzędu wygrała Ochotnicza Straż Pożarna ze Świeryża. W kategorii chużyn kobiecych tryumfował OSP Bocheń, chugie i trzecie miejsce zajęły druhny
ze Świeryża (wystawiły dwie drużyny).
W zawodach, które w tym roku zorganizowano na stadionie LZS Zryw w Wygodzie, 30 czerwca, startowało 16 drużyn OSP z terenu gminy Łowicz. Kilkuosobowe drużyny męskie wystawiły następujące jednostki: Świeryż, Niedźwia
da, Klewków, Popów, Zabostów, Parma

Z

Anna Solarska z Warszawy i chart Adaś chwilę przed opuszczeniem ło
wickiego schroniska.

D

Dwa konkursy na stanowiska dyrektorów

toczącego się postępowania W)'.jaśniają

cego. Szybko zyskał sympatię opiekuna
schroniska i osób odwiedzających to miejsce, by dokarmiać psy. Dowiedziała się
o nim także Ewa Salamon - łowiczanka,
miłośniczka chartów. Po zdjęciu z psa
aresztu pani Ewa postanowiła poszukać
mu godnego domu. Wśród łowiczan pies
nie cieszył się zainteresowaniem; bo choć
bardzO' spokojny, niósł ze sobą konieczność załatwienia formalnego pozwolenia

•

ze starostwa na jego posiadanie. Oprócz
tego charty nie są zbyt popularną rasą
psów, interesują się nimi przede wszystkim hodowcy. Pani Ewa w czerwcu .informację o Adasiu wysłała na stronę ,,Dogomania" poświęconą psom, zamieściła
także, po prośbach hodowców, zdjęcie
psa. Zamieściła informacje także na internetowej liście dyskusyjnej poświęco
nej wyłącznie chartom. Na informację
o Adasiu przebywającym w łowickim
schronisku odpowiedziała Anna Solarska,
mieszkanka ·Warszawy. Bardzo szybko,
bo w ciągu tygodnia załatwiła pozwolenie na posiadanie charta i w sobotę, 6 lipca zabrała go do domu w Warszawie. Pies
z Łowicza odjechał z w.yprawką w postaci
obroży, przeznaczonej wyłącznie dla chartów i smyczy, którą ufundowali właściciele
sklepu zoologicmego na Nowym Rynku.
Jak się dowiedzieliśmy, pani Ania jest
od lat miłośniczką zwierząt. Adaś nie jest
jej pieiwszym chartem, majuż psa tej rasy,
a oprócz tego trzy koty. Przyznaje, że
chartami interesuje się w szczególny sposób, że jest to jej wielka fas·cynacja.
(tb)
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Firma ciepłownicza

POSZUKUJE PRACOWNIKA
Działu

Handlowego

WYMAGANIA:

• wykształcenie -min. średnie techniane
• majomość obsługi komputera
• komunikatywność
• mile widziane doświadaenie wzakresie
óepłownidwa i instalaqi sanitarnych
List motywacyjny or.oz c.v. należy kięrować pod adres:
Ecothenn Sp. z o.o., 99-400 lowia,
ul. Jana Pawła li Nr 173/175, telJfax 046 837 52 83:

DYTY
RE
IOTOWKOWE

PHU .CHROBRY" sp.jawna
Łowicz, ul. Mostowa 28 (w budynku byle} t.DIWczankl)
tel•.f'ł.46) 830..08-36 w godz. od 10.00 do 17.00
• Wymagany staly dochód minimum 600 zł netto.
• Kredyty otrzymują: osoby pracujące, prv.vadzące
dzlalalność gospodarczą. rolnicy oraz emeryci I renciści.
Kredytu musi być spłacony do 70 roku życia.
Obliczanie zdolności kredytowej:

~

~

ma/t811slwl • z dochodów zostawiamy po 250 zł

na każdą osobę wrodzinie (dzieci do 18 roku życia),
z pozostałej kwoty określamy wysokość kredytu oraz raty.
osoby samotne • z dochodu z.ostawiamy 400 zł na siebie,
z poz.ostałej kwoty określamy wysokość kredytu oraz raty.
Wysokość kredytu:
- do 3.000 zł bez po!ęCZyciełJ dla osób samotnych
- do 8.000 zł bez poręczycieli dla małżeństw
- do 10.000 zł z 1 poręczycielem
- do 14.000 zł z 2 poręczycielami
• Raty miesięczne do 3 lal żadnych opiat przy Zawieraniu

~

nleclzlalku do l tku od 10.00 do 17.00

./CEGŁA

,_o-ooW
Naiwięksi producenci
Nainiższe ceny
Łowicz

ROL-PLAST

ul. Mostowa 28~

~

ALUMINIU---~

~

umowy kredytowej

ne od

DREWNO

Tel.lfax 837-32-06

KLINKIEROWA
WIELU PRODUCENTÓW

- duży wybór wzorów

./ MATERIAŁY
BUDOWLANE

· - szeroki asortyment
./WYROBY HUTNICZE
Dowóz I

rozładunek „HDS"

BĄKÓW GÓRNY 33

tel.Hax (0-46) 838-79-12
tel. kom. 0-604-284-079

R·7
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SPIEWAC MOGł KAIDY Jako pierwsi•wŁOK
rzynastoletnia Ludwika Frątczak,

Tośmi?letniaMartynaSznajdericzter-

nastoletrua Ilona Nowak otrzymały nagrody w konkursie „Śpiewać każdy może",
jaki Łowicki Ośrodek Kultury przeprowadził w piątek, 12 lipca w kawiarni
Dziupla. Ku zaskoczeniu organizatorów
na konkurs przyszło ponad pięćdziesiąt
dzieci, z których ponad połowa zaśpiewała przygotowane przez siebie piosenki, wśród których królowały utwory Ich
Troje. LOK do końca lipca ma jeszcze
kilka atrakcji dla dzieci z terenu miasta,
które nie mają co zrobić ze swoim wolnym czasem. Dzisiaj, w czwartek, 18 lipca odbędzie się wycieczka do ZOO

w Płocku, w następny czwartek, 25 lipca

•

ogodz.16.00odbędziesięspotkaniezsek- zogro1ą
cją krótkofalarską, działającą

przy LOK.
W programie m. in. omówienie zasad pracy krótkofalarskiej, poznanie sprzętu.
W środę, 24 lipca godzinie Il.OO
odbędzie się bezpłatna projekcja filmu animowanego dla dzieci, wstęp wolny. W sobotę, 27 lipca, o godzinie Il .00 dla dzieci,
które nie uczestniczyły w pierwszej wycieczce do łowickiego muzeum przewidziano drugą, w programie jest zwiedzanie stałej ekspozycji o historii regionu łowickiego.
We wtorek, 30 lipca ponownie odbędą się
gcy stolik.owe, które przewidziane są w go(tb)
dzinach 9.00-13 .00.

o

ł

ow1czonie

T

he Ban'1itos, Telefon i Slapdown - te
trzy łowickie formacje muzyczne
jako pierwsze wystąpią w odremontowanym budynku Łowickiego Ośrodka
Kultury przy ulicy Podrzecznej. Dyrektor LOK Maciej Malangiewicz wyznaczył
już termin koncertu na ostatni piątek wakacji. To jest dobry okres by zrobić koncert, sporo młodych ludzi już wróci po
wakacjach do Łowicza i z chęcią odwiedzi budynek odremontowanego ŁOK uważa Malangiewicz. Na wybór daty koncertu wpływa także to, że w tym okresie
powinna być już gotowa płyta CD, na któ- Uczniowie kończący klasę Ili w Szkole Podstawowej w Nieborowie (od
rej swoje nagrania z sesji dokonanej wio- lewej Paweł Simiński, Maciej Chmielewski, Mateusz Gołębiewski, Maja
sną tego roku w studio Witka Marjańskie Siekierska, a poniżej Martyna Donaj i Katarzyna Nowak) pożegnali się
go w Skierniewicach zamieściły wymie- pod koniec czerwca -wycieczką rowerową na trasie Nieborów - Sromów nione zespoły oraz jeszcze jeden - Uszy Kompina - Nieborów ze swoją wychowawczynią Lucyną Odolczyk. Na traHamana, formacja, która, niestety prze- sie liczącej ponad 20 kilometrów odwiedzili muzeum Juliana Brzozowskiego
w Sromowie, a także jego grób na cmentarzu w Kompinie, na którym zło
stała istnieć.
Przed koncertem w NŁ będzie można żyli kwiaty. Na głowach mieli czerwone czapeczki z napisem "Nieborów
(tb)
przeczytać artykuły o każdej z tych trzech Szkoła': które sprawił im jeden z rodziców.
grup; które zobaczymy na koncercie.
Pierwszy, o Slapdownie, publikowaliśmy
już w poprzednim numerze NŁ.
(tb)

.

Parafia Świętego Ducha
Rocznica urodzin ma stronę w Internecie

Ludwika Frątczak, Martyna Sznajder i Ilona Nowak
w konkursie ŁOK "Śpiewać każdy może".

otrzymały

nagrody

błogosławionei
140 rocznica urodzin błogosławionej
Lament, łowiczanki, która
przyszła na świat 4 lipca I 862 roku na
Bratkowicach, a zajmowała się pracą misjonarską na wschodzie, minęła w Łowi
czu bez nadzwyczajnych uroczystości. We
wszystlcich kościołach łowickich odbyły
się jednak w środę, 4 lipca msze święte
w intencji kanonizowania błogosławionej,
inicjatorkami ich były m. in. dwie grupy
modlitewne: Rycerstwo Niepokalanej
z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza oraz
koło modlitewne Matlci JJożej Często
chowskiej z parafii Świętego Ducha. Siostry ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Świętej Rodziny z siedzibą w Białymsto
ku, którego założycielką była błogosławio
na Bolesława, miały nadzieję, że uda się
zorganizować procesję z relikwiami przez
ulice naszego miasta. Niestety, propozycja
po przedstawieniu jej władzom miasta, jak
i diecezji nie znalazła zainteresowania.
Duże uroczystości ku czci jedynej błogo
sławionej z terenu naszego miasta planowane są w 150 rocznicę urodzin.
(tb)
Bolesławy

Piknik rodzinny w,Bednarach
awody strażackie, mecz old boy średnia wieku wynosiła ok. 40 lat, znaów, występ w wykonaniu orkie lazł się też obywatel Szwajcarii, który
stry strażaclciej z Bełchowa, mu- wystąpił w barwach Pogoni Bełchów. Do
zyka country, stoiska z obważankami i występu namówili go mieszkańcy Bęłcho
błyskotkami, a także kiełbaslci, kaszanka, wa, których odwiedzał podczas wakacji.
Sprawnie przebiegły też zawody straszaszłyki, golonlci z grilla, karuzele - tak
roożna byłoby jednym zdaniem opowiedzieć żackie, w których wzięło udział 12 mę
o tym, co działo się w niedzielę, 14 lipca na skich drużyn OSP, startujących w grupie
boisku w Bednarach podczas pikniku ro- ,,A" oraz 3 drużyny żeńslcie - w grupie
„C''. Wszystkie drużyny otrzymały nagrodzinnego.
Niewątpliwą atrakcją był mecz piłki dy pieniężne, a zwycięzcami zawodów
nożnej old boyów, rozegrany między by- w grupie ,,A" była drużyna nr 1 z OSP
łymi zawodnikami drużyn Czarni Bedna- Bednary Wieś, która zdobyła I20 pkt, II
ry - Pogoń Bełchów. Wynik tego meczu miejsce - OSP Dzierzgów - 131, I pkt, ill
to !:!,ale nie tylko wynik zapamiętają - OSP Nieborów - 13 I ,8 pkt. Wśród druuczestnicy pikniku. Ciekawostkąjest fakt, żyn żeńskich najlepsza okazała się rówże pierwszą połowę meczu komentował nież załoga gospodarzy - OSP Bednary,
wójt gminy Nieborów, Andrzej Werle, zdobywając I30,7 pkt, Il miejsce wywalktóry z powodzeniem debiutował w roli czyła OSP Sypień - I 40, 7 pkt, m - OSP
komentatora. Inną ciekawostką może być Kompina - I43,4 pkt.
(mwk)
też to, że wśród zawodników, których

Z

arafia Świętego Ducha jako pierwsza w Łowiczu uruchomiła swoją
stronę internetową. Stało się to już w zeszłym tygodniu, strona została wnieszczona bezpłatnie na serwerze Kościoła Katolickiego opoka.org.pl
Oprócz parafii Świętego Ducha swoją
stronę ma także klasztor sióstr bernardynek i oczywiście diecezja łowicka.
Tworzeniem parafialnej strony zajmowali się członkowie działającego przy.
parafii Ruchu Odnowy w Duchu Świę
tym, przede wszystkim ks. Zdzisław Madzio, Przemysław Dolny, Piotr Dolny
i Marta Gajda.
Na stronie znaleźć można informacje
dotyczące historii kościoła, najstarszego
w naszym mieście, zabytków w nim
umieszczonych, składu personalnego
księży pracujących w parafii, jest także
dużo podstawowych informacji dotyczą
cych działania kancelarii parafialnej,
w tym np. wymogów związanych z dostarczaniem dokumentów w przypadku
chociażby pogrzebu. Na stronie umieszczone są także podstawowe informacje

P

o I 2 działających w parafii grupach parafialnych, co robią, kiedy się spotykają, kto
je prowadzi i jak zostać ich członlciem.
Twórcy strony zadbali, by wędrujący po
niej internauta miał możliwość odwiedzenia innych stron tematycżnych, służy do
tego duża ilość odnośników, przykłado
wo jeden z nich prowadzi do strony po"
święconej prawu kanonicznemu. Adres
parafialnej strony to: www.swduch.lowicz.opoka.org.pl
Przy okazji budowania parafialnej strony internetowej zaangażowani w to człon
kowie Ruchu Odnowy w Duchu Świę
tym uruchomili także własną stronę. Opisują w niej szerzej historię Ruchu przy
parafii, co robiąjej członkowie, gdzie wyjeżdżają, a także kiedy się spotykają. Strona jest ciągle tworzona, ale można ją już
odwiedzać pod adresem: www.odnowa-swduch.lowicz.opoka.org.pl
Obie strony będą, przez członków grupy stale uzupełniane bieżącymi informacjami, tak by informować przede wszystIcim parafian.
(tb)
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Wyprawa
na Białoruś

K:

omujak komu, ale Julianowi Gozdowskiemu odmówić nie moglem. Gozdowski to czlowiek--0rkiestra, twórca i szef narciarskiego .Biegu Piastów". Bieg rózgrywany był już 26
razy i ma swoja rangę w Europie. Jest
zresztą w stowarzyszeniu EurolopJ)et,
które zrzesza największe tego typu imprezy, a sam Julian w zarządzie tej asocjacji. Przyjaźnimy się od paru lat, ale cią
gle czymś mnie zaskakuje. Przed paroma dniami ZilĆNI mnie zadziwił. Wymyślił naszą wspólną podróż na Białoruś,
by tam, przy pomocy pOlskich działaczy
sportowych z Grodna namówić Białoru
sinów do organizowania podobnej Biegowi Piastów imprezy.
Mieliśmy spotkać się w Mińsku z doradcą do spraw sportu samego Wielkiego Wodza i jednocześnie wiceprezesem
Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego,
niejakim Ananiewem (prezesem jest
sam Wielki Wódz - Aleksander Łuka
szenko).
poniedziałek okazało się jednak, że Ananiew musi- pilnie
wyjechać do Nowopobcka, ale
spotkać się z nami może i nawet chce,
ale właśnie w Nowopolocku. A to prawie
600 kilometrów od Grodna, przy granicy
z Łotwą. Pojechaliśmy więc do Nowopolocka oglądając przy tym kawał Bialorusi. Pewnie jakieś 30 lat temu mocno bym
się nie dziwił, ale wiadomo, że do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja, a
głupota i niechlujstwo mocno go- i przecież słusznie - irytuje.
ialorusini trochę jak duże dzieci czekają aż za nich wiele spraw
zrobi i załatwi ktoś inny. System i
.sowiecka priwyczka" oczywiście nie
sprzyjają inicjatywie. Za wszystkich myśli sam Wódz, on o wszystko dba, o
wszystko się martwi. Wszystkiego sam
dogląda. Jak są kłopoty z żywnością nikt
tak dobrze nie zainspiruje kołchoźników
jak najwybitniejszy kołchoźnik w histońi
Białorusi -Aleksander Wielki. Ale wszyst-
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PIELGRZYMIM SZLAKIEM
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kiego naraz też dojrzeć nie może. - Jak
się wzią!em za jaja -skarżył się w jednym
z przemówień - to zaczęły się kłopoty z
mlekiem. Kłopoty z mlekiem chyba są nadal, bo gdy spytałem kelnerkę w hotelu
.Białoruś" w Nowopolocku podczas śnia
dania o mleko do kawy była mocno zdziwiona. Zestaw śniadaniowy (do spożycia
po nabyciu talonczika) dla wszystkich był
jednakowy: smażona ryba z ziemniakami
i ogórkami. Cena za pokój w tym nędz
nym dość hotelu dla obcokrajowca siedem
razy wyższa niż dla obywatela Republiki
Białoruś: 75 tysięcy rubli - mniej więcej
polowa średniej tu pensji. Ale za to pokój
był po remoncie. Miał wyremontowaną ła
zienkę z nową armaturą. Wprawdzie sedes nie miał jeszcze zamontowanej deski
(pewnie wystąpiły klopoty11a odcinku desek), a natrysk pozbawiony jakiejkolwiek
ścianki czy zasłonki ale kto by się takimi
drobiazgami przejmował. Jeśliby ktoś z
Czytelników .NŁ" chciał wybrać się w te
strony uprzedzam, że mydło i papier toaletowy należy mieć ze sobą.
ąjednak r pozytywy. Białorusini to
na szczęście naród solidarny i ja
dąc drogami republikańskimi przez
ten kraj bo budynków przy .dwupasmów-·
ce" w tym miejscu jeszcze nie było) zapłaciliśmy 20 tysięcy rubli. Dla przecięt
nego Bialorusina to byłaby katastrofa, my
zmierzające w przeciwnym kierunku samochody (ruch tu nie za wielki) mrugają
światłami ostrzegając przed milicyjnymi
radarami. A milicji (dalej tak się tu nazywają służby policyjne) nie brakuje. Na drogach dżentelmenów z radarami spotyka
się mniej więcej trzy razy częściej niż stacje benzynowe. Nam też zdarzyło raz nadziać się na radar. A że obcokrajowców
się tu nie oszczędza to za minimalne przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym (ściślej tuż za białą tablicą, jakoś
to znieśliśmy. Różnego rodzaju przyjemności było zresztą przez dwa dni więcej,
ale o nich przy innej okazji, może już za

S

tydzień.

O pielgrzymkach ze

Wspólnotą Maryjną

z katedry opowiada ich uczestniczka

rzy parafii katedralnej w Łowiczu

P

działa

wiele organiz.acji;wieckich.

Jedną z nich jest Wspólnota Maryjna, która
spotyka sict na wspólnej modlitwie, ale też

organizuje wyjaz.dy dla swoich członków,
ich rodzin i innych osób. Są to pneważnie
dwudniowe pielgrzymki autokarowe, podC7.3S któtych nawied7.ane sąsanktuaria:maj
dujące sictna wybranej trasie przejaz.du.
Wspólnej modlitwie, także w trakcie
jaz.dy autokarem, przewodniczy przeważ
nie ks. Wiesław Skonieczny i p. Paweł
Szczepanik - niestrudzony organizator
pielgrzymek, a .zarazem założyciel i przewodnik Wspólnoty.
W bieżącym roku odbyły sictjuż dwie
pielgrzymki, planowane są następne. 6-7
kwietnia pielgxzymowano do Górki Klasztornej, Lichenia oraz miejsca urodzenia
i pierwszych lai młodości św. siostry Faustyny - Głogowca i Świnic Warckich.
Licheń jest raczej znany, mniej może
wiemy o Górce Klasztornej, której warto
poświC(Cić zdań kilka. Otóż znajduie sict
tam bódaj najstarsze w Polsce Sańktu
arium Maryjne, w miejscu, gdzie było
pierwsze objawienie sict Matki Bożej na
ziemiach polskich. To właśnie na Ziemi
Krajeńskiej, pokrytej wówczas nieprzebytą puszczą, w miejscu dawnego kultu
pogańskiego, w 1079 r. pasterz pasący
bydłJ) ujrzał na ogromnym dctbie Najświcttszą MaryjC( PannC(. Stało się to
w 2 miesiące po zamordowaniu w Krakowie biskupa Stanisława Szczepanowskiego.
Górką opiekowali sict Cystersi, Bernardyni, a od 1923 r. opiekunami są Ksictża
Misjonarze św. Rodziny. Od 1984 r. wystawiane jest w okresie Wielkanocy Misterium Metki Pańskiej, które było głów
nym celem łowickiej pielgrzymki. Na
pewno każdy z pielgrzymów, a było tam
kilkadziesiąt pielgrzymich grup autokarowych, doznał w Górce niezwykłych
wrażeń religijnych. Pogoda w tym dniu
nie sprzyjała. Było bardzo zimno, posy-

Kalwaria Pacławska - schody na Drodze Ktzyżowej Fot Paweł Szczepanik.
pywał śnieg,

ale tylko ci mniej odporni
zachodzili na czas jakiś do kościoła, by sict ogrzać i wracali z powrotem na plac.
Całe bowiem Misterium odbywało sict
w plenerze na Placu Objawienia przy Sanktuarium poprzez Górecki Gaj, aż na Górecką Golgot(( - wzniesienie sypane za kościo
łem obok cmentarza. Aktorzy (ok 60) biorący udział w Misterium to nie tylko KsiC(ża
Misjonarze św. Rodziny, ale1akżemiesikań
cy okolicznych wiosek Na wszystkich zapewnenajwil(ksz.ewrażeniewywarła osoba
ksil(Clza - aktora, który wcielił sict w postać
Jezusa Chrystusa. Prowadz.onypizezeskortC(
legionistów na koniach, ż.ołnierzyniosących
drabinct i tabłicz.kct z napisem INRI, chwiejący się i podtrzymywany smmami; obnażony, dźwigał na ramionach belkę, do której na góreckiej Golgocie został przywiąza
nyi wciągniC(tynakrzyż. Obok Niego ukrzyżowano 2 łotrów. PodC7.3S tego Misterium
widzowie mimo woli stali sięjego aktorami
- zagrali rolet tłumu z kart Ewangelii. Jedni
w skupieniu, bo nawet ze łzami w ()C7;11Ch

na

ziąb

przebyli całą Drogct Knyżową, innych stać
było w tym C7.3Sie na żarty.
15-16 czerwca odbyliśmy z kolei pielgrzymkC( do Kalwarii Pacławskiej, gdzie
modliliśmy sict w Sanktuarium Maryjnym,
jakrównieżprzyodwiedi.aniukaplic:z.ekroz

sianych na kalwaryjskim wzgórzu. Podczas
tego wyjazdu zwiedziliśmy po drodze ruiny
7amk:u Ossolińskich".' Krzyżtopór. w Ujeż
dzie, katedrę i muzewn diecezjalne mieszcr.ące sictw domu J. Długosza w Sandomierzu, bazylikct i jej muzeum oraz podziemia
w Leżajsku, zespół klasztorny dominikanów
z XVIl w. z dobrze 7.aehowanymi murami
obronnymi w Jarosławiu, Przemyśl,
a w szczególności bazylik(( katedralną. Następnie zwiedziliśmy zamek bC(dący perłą
polskiego manieryzmu w Krasiczynie i w
drodze powrotnej z Kalwarii Pacławskiej zamek Potockich, w ~ólności powoz.ownict w Łańcucie.
Z każdej pielgrzymki wracamy odmienieni i z nadzieją na dalsze tak udane
wyjaz.dy.
Uczestniczka pielgrzymki

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

Humanistyczno-Ekonomiczna wlodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 64, 90-222 Łódź

Wyższa Szkoła

TSTUDIA INŻVNIERSKIE (3,5 letnle)
Zaprasza Kandydatów do szkół średnich,
( o uprawnieniach szkoły publicznej )
funkcjonujących

od 1997 r.

ZAOCZNE TECHNIKUM ZAWODOWE w ŁOWICZU

L

r

Informatyka*

STUDIA LICENCJACKIE (3 letnie)

C

Zarządzanie

i Marketing•

Filologia (angielska)
ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE w ŁOWICZU
2-letnie (4 semestry) na podbudowie szkoły średniej (nie koniecznie z maturą).
Tec nlfC lnf0(1na~

• możliwość kontynuowania nauki na 2 letnich magisterskich studiach uzupełniających

Łowicz,

ul. Grunwaldzka 9, tel. (46) 837-37-03, tel./fax (46) 837-34-68

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI!!!
'Tecljjilk orgaPlźic:j rekląmy,
Ti'CłinllfD.

siedziba szkoły: Łowicz,

.p. (roczne - 2 semestry)

Al. H. Sienkiewicza 62 (budynek Gimnazjum nr 1)

STILO DYNAMIC
1,816V3d

2001

jasnoziel. met.

5700 51 500

cizdm„ełelclr.rrrftrl

luQU, radlodtw. wspom. ~·

./ baza szkół: pracownie komputerowe z dostępem do internetu, pracownie przedmiotowe, bufet
./języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski
./ umiarkowane czesne, ulgi w opłatach dla słuchaczy z najlepszymi wynikami od 10% do 50%
./ przy dokonaniu opiaty za cały semestr z góry 10% znltkl
./ nie pobieramy dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia ·
./ rekrutacja na pierwszy semestr roku szk. 200212003 do 31 sierpnia 2002 r.
./ wymagane dokumenty: świadęctwo ukończenia odpowiedniej szkoły. dwie fotografie,
kserokopia dowodu osobistego (2-3 i 6-7 str.), wypełniona ankieta.
./ absolwenci mają motliwość podjęcia dobrze płatnej pracy
./ do wszystkich ww. szkól przyjęcia bez egzaminów wstępnych Ili

Zgłoszenia przyjmują oraz dodatkowych informacji udzielą Ewa i Włodzimierz Wieczorek
od 19-08 do 31-08-2002 r. w siedzibie szkoły
Łowicz, Al. H. Sienkiewicza 62, tel. O601-206-957 lub O605-724-768

http://www.smelcom.lowicz.pf/dydakta

e-mail: dydakta@smelcom.lowicz.pl

ESP,ABS,EBO,BAS,MSR.ASR.
ldin.komp.pold.&•AIR BAG

SEICENTO 1100
SEICENTO 900

1999

błękit

met.

02

błękit

met.

CINQUECENTO VAN

1996

biały

REGATA 1,9 DIESEL

1986

NISSAN ALMERA 1,5

2001

czerwony
czerwony

38000 17500
20 21 ooo
136 ooo

AIRBAG, szyby alek1r.,
radioodtwarzacz

6900

ooo 4200
24 700 41 800

21

=~~tjile

Przyjmujemy samo1:hody osobowe i dlostawi:ze.
Badania techniczne, ocena stanu samochodu. Raty. Leasing na miejscu.

POLMOBLICH, Łowicz, ul. Blich 34, tel. (0„.46)• 837 .37 -1 O
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO

NAJBLIŻSZYCH

KATARZYNA DAMIAN (193~ • 2002)
atarzyna Damian urodziła się 19 paź

K

dziernika 1933rokuwŁowicm.Zmarła
12 maja 2002 po chorobie, która trwała kilka
miesięcy. Poz.ostawiła w smutku kochające-
go męi.a, dwójkę dorosłychjuż dzieci i grono wiernych przyjaciół, którzy nie opuścili
jej aż do śmierci. Do końca swojego życia
nie mogła narzekać na brak pamięci o niej z.e
strony bliskich jej osób. W szpitalu nie było
dnia, żeby ktoś jej nie odwiedził. To pewnie
dlatego, że mama była osobą bardzo ciepłą,
w swoim życiu wielu osobom pomagała
i lubiła rozmawiać o problemach zwykłych
ludzi. Może to brzmi jak kiepski serial
w telewizji, ale wielu osobom chyba brakuje
właśnie takiego kontaktu z innymi osobami.
Ot tak, żeby uriąić i pogadać o problemach
życia codziennego... - wspomina Katarzy·
nę Oamian jej dorosłac.órkaMaria
Katarzyna Damian urodziła się w śred
nio 7lllllożnej rodzinie, miesikającej w kamienicy przy ulicy Pochzecznej w Łowi
czu. Podczas wojny śmierć zabrała najpierw
jej starsrego brata, kilka dni później rodzina
dowiedziała się o śmierci jej dziadka i ojca
Wychowaniem z.ajęła się więc matka i ciotka, która raz.em z nimi zamieszkała
Pani Katarzyna skończyła kurs nauczycielski i pierwsząpracą, którą podjęła, była
funkcja nauczycielki w szkole wiejskiej pod
Skierniewicami Polubilaswoją~na tyle,

że kilka razy brała udział w zajęciach organizowanych w szkole podcz.as żniw, które
przypadały na wakacje. Wtedy to najmłod
sz.e dzieci trafiały do szkoły - pod opiekę

nauczycieli, żeby rodzice mogli bez przeszkód dokończyć żniwowanie. Właśnie
podczas takich z.ajęć poznała swojego przyszłego męi.a Pawła Damiana Mężczyzna
był mechanikiem z PGR-u oddalonego o kilkanaście kilometrów i przybył do wsi, żeby
pomóc w jakiejś skomplikowanej naprawie
maszyny rolniczej. Ponieważ prace naprawćze trwały do późnego wieczora, postanowił najpierw się z.drzemnąć pt7.ed powrotem do swojej miejscowości. Klucze do pustegowwakacjedomunauczycielamiałapani

Katarzyna, którą poproszono o zajęcie się
mechanikiem. Następnegorankaokamło się,
że mechanik pojedzie do domu niewyspany, ponieważ całą noc ptzegadał z miejscową nauczycielką. .. Blisko trzy Jata trwało
naneczeństwo Katarzyny i Pawła Bezpośrednio po ślubie z.amieszkali w wynajmowanym od bliskich majomych mieszkaniu
w kamienicy przy ulicy Podrz.ecznej, kilka
lat później przeprowadzili się do własnego
M3 na osiedlu Tkaczew, wreszcie trafili na
osiedle Kostka- dawniej XV-lecia PRL.
Państwo Damianowie mieli trójkę dzieci.
Niestety, najstarszy syn zginął w wypadku
samochodowym kilka lat temu Po tym zda-

izeniu stan zdrowia pani Katarzyny uległ
takiemu pogorszeniu, że musiała przejść na
rentę chorobową. Mama bardz.o to przeżyła
i nie mogla się otrząmąć przez kilka miesię
cy. Dochodzi/o do tego, że nie odzywała się
do nas nawet przez kilka dni i tylko płakała
do poduszki. Wszystko zmieniło się prawie
z dnia na dzień i mama znowu była pogodna
i wesoła. Pytaliśmy. co się stało, że tak nagle
się zmieniła, a ona odpowiada/a, że zrozu,
miała, że trzeba żyć nie tylko dla siebie, ale
i dla innych. Dlatego ją tak ludzie lubili wspomina córka Maria
Pani Katarzyna doczekała się dwójki
wnucząt, które bardzo pokochała i często
oferowała pomoc przy ich wychowywaniu
i opiekowaniu się nimi. Gdy dzieci potrzebowały gdzieś wyjść albo trzeba było zostać dłużej w pracy, to wystarczył jeden
telefon do domu i babcia chętnie zostawała
z wnukami.
Niestety, na pocz.ątku . ubiegłego roku
w płucach ani Katarzyny wykryto zmiany
nowotworowe. Niedługo później ok:a7ało się,
że jest to odmiana złośliwa Szpital był dla
pani Katarzyny udręczeniem i mogła tam
wytrzymać tylko dzięki znajomym i rodzinie, którzyją odwiedz.ali. To nie były wymuszone czy kurtuazyjne wizyty- tylko naprawdę nas i znajomych tam coś ciągnęło...
(mak)

STEFANIA WALCZEWSKA (1921
rzemila, uśmiechnięta. serdeczna., prawie zawsze z szydełkiem lub dlU!ami
w ręku. Taka prawdziwa babcia, wfartuchu
i w okularach. Nadawała klimat całemu dvmowi. ŚWiętabez niejjuż nie będą takie same.
To onazawsze~asięprzykuchni, znała
leknrstwo na każdą dolegliwość - wspomina nastoletnia wnuczka pani Stefanii, Edyta.
Pani Stefania urodziła się na wsi pod Zgierzem. Była jedynaczką, ale samotność nigdy jej nie doskwierala. Miłym sposobem
bycia zjednywała sobie i starych, i młodych
i łatwo zdobywała przyjaciół. Z koleżanka
mi z dzieciństwa utrzymywała kontakty

P

przez całe życie.

Kazimierza pomała na
Swojego
potańcówce w ZgietZU w 1938 roku. Babcia często opowiada/a nam ten dzień. Nie
omieszka/a przy okazji doradzać, byśmy
takich mężów sobie szkukaly. To byłpoaą
tekkamawalu, ona dopiero pokłóciła się ze
męi.a

swoją ówczesną sympatią

i wybrała się

z koleżanką na zabawę. Dziadek natomiast

ze swoim kolegą. Od momentu,
kiedy babcia przekroczyła próg sali, zwrócili na siebie uwagę. Obaj młodzieńcy zamówili dla babci i jej koleianki dedykacje muzyczne. Tak to się zaczęło. Niespełnapół roku
później byli już małżeństwem - opowiada
Edyta.
Mąż pani Stefanii urodził się i mieszkał
w Głownie. Po ślubie Kazimierz i Stefania
zamieszkali w jego rodzinnym domu
Maria szybko zaklimatyzowała si~
w rodzinie męża, pomagała teściowej
w prowadzeniu domu. Kiedy wybuchła
wojna, pani Stefania była w piątym miesiącu ciąży. Kazimerz został zmobilizowany i trafił do niewoli. Do domu wrócił
dopiero w 1945 roku, był wycieńczony,
schorowany. Trzy Jata później zmarł na
raka płuc. Pani Stefania pocieszała się, że
została jej po mężu córka. W tych najtrudniejszych chwilach bardzo pomagała
jej teściowa. Nauczyła jąjak zajmować
się maleńkim dzieckiem.

przyszedł

• 2001)

Stefania bardzo przeżyła śmierć męi.a,
był jej miłością od pierwszego wejrzenia,
takąjedyną na całe życie. Dopiero narodziny wnuków: Edyty, Jacka i Michaliny przywróciły jej dawną pogodę ducha, a Jacek
przypominał jej ukochanego męża. To wła
śnie wnukom poświęciła si~ bez reszty.
Mieliśmy tak wspaniałą babcię, że nasi
rodzice ze spokojem mogli poświęcać się
pracy zawodowej. To bacia prowadzała
nas do szkoły. szykowała śniadanie. Specjalnie dla nas robiła cudeńka na szydełku, przede wszystkim swetry i bluzki,
czego nam koleżanki zazdrościły. Babcia miała swój pokój, w którym wszystko zawsze stało na swoim miejscu. Zawsze czuć było tam zapach lawendy - ze
łzą kręcącą się w oku opowiada Edyta.
A jej mama po chwili dodaje - Najchęt
niej nic byśmy nie zmieniały w pokoju
mamusi. Jednak ona sama pragnęła, by
zamieszkał w nim Jacek.
(eb)

Przegląd orasv

30 czerwca: Kazimierz Dudziński, I. 73, Sypień; 1 lipca: Jadwiga
Sztych, I. 81, Łódź; 3 lipca: Jarosław Józef Panek, I. 40, Pilaszków;
Maria Wilczyńska, I. 80, Głowno; 4 lipca: Władysław Zajączkowski,
I. 77, Patoki; Jerzy Małecki, I. 38, Gzinka; 5 lipca: Franciszka Rakowska, I. 94, Głowno; 7 lipca: Jan Ryfa, I. 56, Zamiary; Witold Grusiewicz, I. 66, Łowicz; 8 lipca: Halina Siwińska, I. 82, Głowno; 9 lipca:
Stanisław Kochanek, I. 72, Jesionna Wieś; 10 lipca: Jan Gałod, I. 48,
Jesionna; 11 lipca: Stanisław Szkup, I. 80, Łyszkowice; 14 lipca:
Helena Herominka, I: 89, Głowno;

PODZIĘKOWANIA
za udział w ostatniej drodze

SERDECZNE

ś.P. WITOLDA GRUSIEWICZA
Koleżankom

i Kolegom
z Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu
·

składa

musi prowadzić jakąś politykę, choćby
na rzecz swoich mieszkańców. Dlatego
tym ciekawsze wydaje się to, jak ułożą
się relacje wyborcze. Czy wygra wójt
desygnowany przez partię polityczną,
czy może silniejsi okażą się radni popierani przez lokalnych działaczy i społeczników. To jedna z tajemnic tych wyborów.(... )
• Czy, według pana, wprowa·
dzenie wyborów bezpośrednich
wpłynie na frekwencję?
Nie wiem, ale przypuszczam, że niekoniecznie.
Ale potencjalny wyborca
swojego burmistrza, jeżeli jest on jego sąsiadem
czy znanym działaczem społecz
nym ..• Więc pójdzie głosować.
•

chciałby mieć

Renata Soborska
z rodziną i mamą

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

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

„

całą dobę)

.

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE'
NA NAJWYZSIYM POZIOMIE
całość usługi

.

pogriebowef 1 trumnq d9bowq fui od 600 11

,)

Nieo.dpłatny

przewóz osób

ZllłAI

zmarłych

do

chłodni

POGRZEBOWY

~.,4~0~·
Agata KozlOI

OFE RU.IE:
• nekrologl
• sprzeclal tn1mlen
• kondukty
• przew6z na cały kraj
pogrzebowe
• tabllczkl

Oczywiście. Jeżeli w kampanii będzie się

Z Kazimierzem Czaplickim - sekretarzem Państwowej Komisji
Wyborczej, kierownikiem Biura Wyborczego, rozmawiał Jacek Nyc.

w

ODESZLI OD NAS (30.06 - 14.07)

mówiło, że wybierać będziemy wójta,

Kosztowny eksperyment
• Wybierać będziemy radnych mować najważniejsz.e decyzje. _Wi~ prakna wszystkich szczeblach, a po- tyka pokaże, czy ten ki_erunek był naprawnadto wójtów, burmistrzów i pre- dę~y. Dotrąsięalbonie.
• A jeśli nie? Propagatorzy tego
zydentów. Czy tak skomplikowana metoda wyłaniania reprezen· rozwiązania mówią 0 odpowiedzial·
tantów jest dobrym pomysłem na ności skupionej w jednym ręku,
. a przeciwnicy, że to totalne upoli·
uzdrowienie samorządu?
Szczeize mówiąc, nie wiem Tak na- tycznlenle samorządu.
Ja tego tak nie widzę. Jeżeli biorę odprawdę nie wiadomo, jaka będzie sytuacja
po wyborach. Mamy do czynienia zjed- powiedzialność za rządzenie, chcę pracować z ludźmi, którym mogę ufać. To
nym wielkim eksperymentem.
Popierwsze,dzisiejsz.ekornpetencje7.ll- wydaje się naturalne. Nie boję się upoliiządu i przyszłe wójta wybranego w wy- tycznienia, bo to także proces naturalborach niewiele się różnią. Nie zmienia to ny. Oddzielałbym przy tym upolityczfaktu, że wójt pochodzący z wyborów nienie od upartyjnienia czy zwykłego
powszechnych będzie posiadał większą partyjniactwa, warcholstwa. Myślę, że
legitymację do iządzenia, z tym, że pra- tu trzeba upatrywać prawdziwych prowodawcy praktycznie nic tym kierun- blemów, które dotykają dzisiejsze kaku nie zrobili. To rada nadał będzie orga- dry samorządowe. Samorząd nie ucieknem uchwałodawczym. Ona ma podej- nie od polityki, ponieważ siłą rzeczy

t

burniistrza - jednoosobowy organ gminy, odpowiedzialny za wszystko, zapewne
podwyższy to frekwencję. Nie zapominajmy jednak, że to rada będzie stanowić prawo. Dużo też zależeć będzie
od autokreacji poszczególnych kandydatów. Jednym słowem, szykuje się nam
pasjonująca walka wyborcza.
• W tym miejscu chciałbym zapytać o wymo9i stawiane kandydatom na wójta, burmistrza i pre·
zydenta. Czy nie powinni oni skła·
dać zaświadczeń o niekaralności?
Dzisiejsze przepisy pozwalają na
to, aby osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo,
a wobec której nie orzeczono środ
ka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych, mogła kandydować na tak ważne stanowiska. Ustawodawca legalłzuje takie
sytuacje. Myślę, że to skaridał.
Jeżeli chodzi o prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posła czy senatora to wymogi określone są przez konstytucję. Zawiera ona ich zamknięty katalog wymogów. Trzeba by zmienić kon-

stytucję, choć wystarczyło odesłać

do
ustawy regulację szczególnych przypadków i wymogów. Jeżeli
chodzi o kandydata na wójta, burmi- _
strza lub prezydenta miasta, jest tu rzeczywiście problem. Według nas, dochodzi na przykład do tego, że wójtem
może być osoba, którą ukarano zakazem wynikającym z ustawy o finansach publicznych - zabroniono zajmowania stanowiska kierowniczego jednostce dysponującej środkami publicznymi. Są to sytuacje patologiczne. To
trzeba jak najszybciej zmienić.
Dla porównania, francuskie ordynacje wyborcze przewidują katalog wyłączeń i nikt z nimi nie dyskutuje. Nie
spełniasz wymogów - nie możesz kan- · dydować. Nikt też nie mówi, że taka
praktyka łamie prawa człowieka. Jeżeli wcześnięj ukradłeś, a twoja wina
została udowodniona w procesie sądowym, już pokazałeś co potrafisz. Nie
ma żadnych gwarancji, że nie zrobisz
tego jeszcze raz. Dlatego wręcz obowiązkiem państwa jest chronić nasze
dobro wspólne. Nie widzę powodów.
dlaczego u nas ma być inaczej.( ... )
„ Wspólnota", "22-29 cze1Wca 2002 r.
odrębnej

REKLAMA
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OKULISTA

UCHWAŁA

NR XLll/255/2002
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
Noakowskiego 1/39
teł. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30
Głowno.ul. WysJtlal\sklap 8 Iza Szpitalem!
poniedziałki 9.00-11.00 czwartki 15.00-17.00

z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie podziału Powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze
oraz ustalenia ich numerów, granic
i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Łowicz. H.

Na pÓdstawie art. 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. Nr95, poz. 602iNr160, poz. 1060, z2001 r Nr45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie
gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej
w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz.971) na wniosek
Starosty Łowickiego Rada Powiatu Łowickiego uch w a I a, co następuje.

Łowicz,

§1
Dokonuje się podziału Powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz
liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, według załącznika do Uchwały.

§2
Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
publicznej poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie oraz wywieszenie na
Powiatowego w Łowiczu.

z dniem

Przewodniczący

do uchwały Nr XL/I 125512002 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie podziału Powiatu Łowickiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów,
granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Liczba radnych wybieranych w

.:

teL 83()..2()..62

Specjalista
ginekolog - . położnik

:

~~=

'·····················~······················

okręgu

Specjalistyczny Gabinet Chorób Wewnętrznych

1

Miasto Łowicz

8

Gmina Łyszkowice
Gmina Nieborów

BARBARA

2

4

FENC-BIBLECliA.

3

Gmina Bielawy
Gmina Zduny

3

4

Gmina Domaniewice
Gmina Łowicz

3

5

Gmina Chąśno
Gmina Kiemozi11
Gmina Kocierzew

IiUŚMIERCZl'li

liRZYSZTOF
NOWY GABINET
Łowicz,

IWONA OLEJNIK

2A, tel. 837-54-76

specjalista pediatra

;i

GABINET LEKARSKI

PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób wewnętrzrwch

dr n. med. KATARZYNA PIETRUSZEWSKA
specjalista medycyny rodzinnej
• porady lekarskie
• badania poziomu cukru i cholesterolu
• badania kierowców
Głowno,

ul. Strażacka 9, tel. 0-608-860-748
pon. 16.00-18.00, śr. 16.00-18.00 R-m

ee;

Il;·
-

,,

. Oo końca lipca
..,
SUPER NISKIE CENY!!!~er
Gzinka 31 A, 99-420 Łyszkowice
tel./fax (046) 838-86·01,
tel. kom. 0-600-403-852, 0-600·403-854

5pRZ.Ęl A.GO
Łowicz,

"

RA TY !I!

Z.U.H. „MEBLOMAX BIS"
ul. Mostowa 28 (budynek Łowiczanki)

Sprzedaż akcesoriów meblowych!!!

AUTORYZOWANY I
MONT AZ

NIE PRZEPŁACAJ

I
I ' ZANIM KUPISZ SPRAWD1 NASZE CENY I
• tALU7JE • VERTICALE • SIATKI•
I •ROLETY
POMIARY. TRANŚPORI. DORADZTWO. GRATIS/ I
.\::

ZAPRASZAMY Termo FASADA
Łowicz, ul. Wojska Polskiego 1
tel./fax. (0-46) 830-22-39, 0-607-343-336 Rl

DYPLOMOWAtlY
MISTIU-OPTYK

Dr nauk medycznych

·Gabinet Lekarski

JOLANTA
PIETRZAK

WIESŁAW BIELECKI

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837 -62-82, 837-84-68, Q-601-84-84-20

lekarz chorób

~

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Wewnętrznych

Łowicz ul. Turystyczna 4,
tel. 0-603-709-329, 837-68-79

UMOWA Z ŁÓDZKĄ REGIONALNĄ
KASĄ CHORYCH
Czynna codziennie od 11.00 do 18.00
Łowicz, ul. Zduńska 48 (w bramie 5 m)
tel. gab. 830-31-23, tel. dom. 837-69-66
tel. kom. 0-608-584-238
R-759

wewnętrznych

Tel. 0-603-890-697, 837-62-52
Łowicz, Stary Rynek 8
Wizyty w domu chorego

lekarz przemysłowy
•Badanie profilaktyczne pracowników
• Badania kierowców, EKG

OKNA NIETYPOWE
BEZOOPŁATI

;

GR-44

Adres zakładu: Łowicz, ul. Browarna 6
(obok Sióstr, za księgarnią)

Urlop do 4.08.

034-560 złl
036-640zll
,

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
1 (obok apteki)
tel. 0-601-20·60-40 w godz. 12.00-15.00

Łowicz, os. Kostka bi.

Krystyna Diehl Drobnik

I
I
I

~.

lEL. 7-107-400

PIOTR CZYZ

99-400 ŁOWICZ, uf. Małszyce 2dl 2e
tel. (046) 837-36-82. 0-604-531-584

OLEJÓ,W, SMARÓW,
PlYNOW EKSPLOATACYJNYCH
AKCESORIÓW, ĆZĘŚCI
I CHEMII. MOTORYZACYJNEJ

EKG

NOWY ADRES:
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PIĄTKOWSKIEJ)

zgodnie z podpisanymi umowami z Kasami Chorych
z woj. łódzkiego Regionalną i Branżową w 2002 roku

•

OFERUJE:

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
OLEJU. OPAŁOWEGO
POUIOEOO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN 8.A.

BIK ,, OIL
. ~HURTOWNIA

USG

Krzysztof Szymczak

Głową.o,

Sikorskiego 3
tel.(042) 719 14 06
Dmosin, Osiny 136
tel.(042) 710 71 81G<57

2 w „Medyku"

GABINETY LEKARSKIE

BADANIE KIEROWCÓW

'

Ułańska

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

Porady w domu chorego
Powstańców

ul.

czynny codziennie godz.. 15. 00-20. OO

Przyjecia:
• poniedziałek, środa, piątek: 900-1200 i 1530-1700
• wtorek, czwartek: 900-1200

ul.
3

fza Szpitaleml

9.00-11.00, czwartki 15.00-17.00

Tel. 0-602-276-728 ~

•ul. Wojska PoJskł~ 1/5, ł.OWICZ:
:
(róg Stanłsławskł~)
:

Załącznik

Płd.

poniedziałki

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

podjęcia.

Granice okręgu

Glow-. ul· Wyspiańskiego 8

lek. stom. ELŻBIETA SlYMAJDA
lek. stom. RENATA CHRÓŚCELEWSKA

Rady Powiatu Łowickiego

Numer okręgu

od ponledzlalka do soboty &.00-22.00
aledziela 10.00-18.00

GABINET STOMATOLOGICZNY

§4
życie

~~·~~~~l\}

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

Przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu· uchwały każdej radzie gminy położonej na
obszarze powiatu, Wojewodzie Łódzkiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach.

wchodzi w

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
os. Noakowskiego t/J9
tel. 837-25·20, wtorki, piątki 16.00-18.00

Łowicz.

oraz podaje do wiadomości
tablicy ogłoszeń Starostwa

§3

Uchwała

DERMATOLOG

ul„ Starzyńskiego 29
ul. 3 MaJa 15

Łowicz,

Leczenie homeopatycznie,
oznaczanie cholesterolu,
trójglicerydów oraz cukru we krwi

~

„
Lek. med. MARCIN FAFLIK

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

re

~

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

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

"-WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE • KAS CHORYCH~

Academos,

Iłowska

113, tel. 837-38-30

poniedziałek, godz. 15.30

MIEczysŁAW
Specjalista chorób

KACZOR

wewnętrznych

,.Nastawianie

R-7 sż..

i reumatycznych

kręgosłupa"

• krioterapia • elektropunktura • masaż
• badanie kierowców • wizyty domowe
Łowicz,

ul. Topolowa 30, tel. (0-46) 837-07-70;

pon. -śr. 15.00-17.00; wt.- pt. 9.00-11 .00

~

;i;
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SAMOCHODOWE
t<AŻDY POWYPADKOWY, PEŁNO
SPRAWNY, PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ.

NAJKORZYSTNIEJSZE CENY.

TEL 046/837-46-96, 0609-576-949.
Kupię powypadkowe: Uno, Punto, Seicento, CC - gotówka.
Tel.~S.S39.

Kupię rozbite niemieckie, japońskie
I inne marki. Tel. 0606-854-452.

Komis kupi samochody całe oraz powypadkowe, wszystkie marki -gotówka. Tel. 0600"71.n3.
Absolutnie każde auto powypadkowe, uszkodzone, zniszczone, ewentualnie częściowo spalone pilnie kupię, platne gotówką, transport gratis,
100% satysfakcji sprzedającego.
Tel. 0604-412-810.
Cinquecento 900, niebieski metalik, 1993 rok,
cena 8.200 zł· sprzedam.
Gąbin, tel. 0241277-12-16, 0608-684409.
Tico, 1998 rok, bordo, cena 9.700 zł- sp=dam. Gąbin, tel. 0241277-12-16,
0608-684-409.
Absolutnie auta uszkodzone, do remontu kupię. Tel. 046/831-01-29.
Syrena Bosto - sprzedam.
Tel. 046/837-73--04 wiecrorem.
k, bogate
Mondeo 2,0• 1996 ro
wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0461832-56-72, po 18.00 833-66-92.

126p, 1992 r. • sprzedam. l.awady 43.
Kuplę każde powypadkowe lub

w całości, najkorzystniejsze ceny.
Tel IJ6Ó1-204-034, 046/831-85-48.
Ciągnik siodłowy

Jelcz C-620, z
sprzedam.
Tel. 0607-512-618.

naczepą

chłodniczą 20 t -

Fiat 126p 1988 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0504-993-599, 046/8~8-13-55 po 20.00.

Fiat 126p, 1989 r„ cena 900 zł-sprzedam.
Tel. 0421719-61-28 po 15.00.

Fiat 125p- sprzedam. Tel. 046/838-46-13.

Fiat 126p 1978rok(noweopony)-wcałości
lub na części - sprzedam. Tel. 0600-282-827.

Polonez Caro, rok produkcji 1992, 2.700
-sprzedam. Tel. 0421719-42-64.

zł

Sprzedam mieszkanie, garaż i działkc;. budowlaną. Tel. 044/723-23-96.

Sprzedam lub zamienię na mniejsze M-3,
48 m', I piętro, środkowe, Bratkowice.
Tel. 046/837-70-08 po 19.00.

126p, 1986 r„ stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0608-518-784.

Ford Sierra, 1990 r„ silnilqio remoncie, atrakcyjna cena- sprzedam, może być na cz.ęści.
Tel. 046/874-75-10.

Sprzedam odzaraznrieszkanie, 39 m', 2 pokoje, kuchnia, balkon, Il pic;.tro, komfortowe,
ul. Starzyńskiego. Tel. 837-24-77 po 17.00.

Sprzedam działkc;. rolno-budowlaną, o powierzchni 4985 m', przy ul. Chełmońskiego.
Tel. 0607-065-134.

Ford Sierra 2.0, 1991/ 1992 r„ metalik, dodatki, Stan bardzo dobry. sprzedam.
Tel. 0603 _188 _9 11.

Sprzedam dom w Bełchowie.
Tel. "0692-413-113.

Sprzedam M-4, 48 m2 , II pic;.tro,
os. Kopernika. Tel. 0609-591-704.

Sprzedam M-4, 48 m'. Głowno, Kopernika.
Tel. 0421719-30-64, 0608-757-091.

Sprzedam atrakcyjną działkę leśno, rekreacyjno-budowlaną od Wyspiańskiego, Głowno,

Tarpan, w całości lub na cajci - sprzedam.
Bednary 187. Tel. 046/838-62-52.
Mercedes 307, 1981 rok, dostawczy, diesel,
stan d<)bry - sprzedam. Tel. 046/838-69--04.
Fiat l 26p el, l 996r„ biały, przebieg 76 tys. km
·sprzedam. Tel. 837-73-09, 0501-337-510.
Fiat 126p bis, 1990 rok, wersja eksportowa,
llS7lc.odz.ony silnik - sprzedam w całości lub
na części. Łowicz, ul. Powstańców 23
Bendixy, wirniki, uzwojenia, prostowniki,
regulatory, rozruszniki i alternatory l 2-24V
- sprzedaż, regeneracja, zachodnie, japońskie.
burt, detal. Dojazd do klienta.
Tel. 0606-228-526, 046/837-66-53.

Samara, 5-0rzwiowa, gaz, 1991 r. - sprzedam.
Tel. 046/837-33-80, 830-31-95.

Sprzedam silnik Leyland.
Tel. 0421719-67-10.

Skoda Favorit, I ?92 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-85-46, 0604-266-811.

Fiat I 26p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-67-70.

Sprzedam dom mieszkalny z budynkami goFiat Punto, 5-drzwiowy, bezwypadko-. spodarczymi i działką o pow. 2 ba.
Tel. 046/838-58-38.
wy ·kupię. Tel. 0504--077-402.
46 m', Armii Krajowej,
Opel Corsa lub VW Polo, 1997-1999 r. Sprzedam mieszkanie
cena 860 zł/m2 • Tel. 046/837-25-58.
·kupię. Tel. 0691-409-370.

Star skrzyniowy, wdobrymstaniezsilnikiem
Leyland po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/838-14-52.

Polonez 1992193, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0601-256-323.

Seicento, 1998-200 r. • kupię.
Tel.0692.a29-882.

cena 1.250 zlim'. Tel. 046/837-66-84.

Opel Kadett combi 1,6 D, 1983 rok - sprzedam. Tel. 046/838-90-02.

Polo I.O MP!, 1999 r„ 5-0rzwiowy, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 0692-489-339.

Sprzedam lub zamienic;. na mniejsze M-4,
72 m2, I pic;.tro, środkowe, os. Bratkowice.
Tel. 046/837-74-35, 837-64-92.

Fiat I 26p, 1993 rok, stan dobry.
Tel. 046/837-11-43.

Opel Corsa 1.4, 1997 r„ 5-drzwiowy- sp=dam. Tel. 0600-944-728.

Sprzedam M-3, 48,16 m'. os. Bratkowice.
Tel. 046/837-25-95 lub 0501-220-932.

Polonez Caro 1,5, 1993 rok+ gaz, cena do
uzgodnienia - sprzedam.
Tel. 046/837-66-99, 0501-669-471.

Seicento 900, lipiec 1999 r„ bezwypadkowy,
I właściciel - sprzedam. Teł. 046/835-33-08.

Sprzedam dzialkc;. budowlaną z ziemią, Wygoda. Tel. 046/838-92-04.

Fiat Tipo 1.4, 1995 r. - sprzedam.
Tel. 046/832-42-16.

Sprzedam ąlieszkanie w bloku, 75 m'.
Tel. 0501-680-658.

Cinquecento 900, 1997 r. • sprzedam pilnie.
Tel. 0692-489-339.

Komfortowe M4, 65 m', cegła, os.
skiego. Tel. 046/837-07-39.

Fiat Cinquecento, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0601-508-947.
Renault Clio 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046!337· 7 !-8 1.
Fiat 125p, 1992 r„ garaż.owany, stan dobry
• sprzedam. Łowicz, ul. Środkowa 21,
tel. 046/837-19-31 po 18.00
Uno, 1997 r„ I.O, 3-<lrzwiowy- sprzedam.
Tel. 046/837-69-36, 0692-789-188.
Fiat 126p elx, 1996 rok, 4000 zł • sprzedam.
Tel. 046/837-04-15.
Fiat 125p 1988 rok, stan dob ry, cena 700 zł
- sprzedam. Tel. 046/838-43-70.
Cinquecento 700 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-14-31.
Cinquecento, 1996 r. - sprzedam. Zawady 38.
Cinquecento 700, 1994 rok, 6800 zł - sprze-

Mercedes 124 diesel, 1994 r„ automat. sp=-

Cinquecento 700, 1995 rok, 7500 zł - sprze.
dam. Tel. 046/831-83-01.

Ford Escort 1,4, 1991 rok-sprzedam.
Tel. 0609-135-491.
Honda Accord 1,8, 1997 rok- sprzedam.
Tel. 0601-303-259, 837-47-89 (8.00-16.00).
ŻUk A 11, stan dobry, prostownik - wózek
akumulacyjny - sprzedam.
Tel. 0603-993-060.

Star 200, w całości lub na części - sprzedam.
Tel. 046/838-92-69 po 20.00.
Fiat 126p, 1990 r. ·sprzedam.
Tel. 046/838-57-24, 050 I·700-754.
VW Jetta 1,8 +gaz, 1995 rok (składak)- sprze.
dam. Tel. 0501-735-549.

Fiat I 25p, 1990 rok, na gaz, cena 1200- sprz.e..
dam. Tel. 0505-396-700.

Volkswagen Polo 1,4, 1994 rok, I !OOO
- sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

zł

Opel Astra kombi 1,4, 1996 rok, 16800 zł
- sprzedam. Tel. 046!8 3 i..s 3-01.
Peugeotkombi405l,6+gaz,1991 r„9500zł
-sprzedam. Tel. 046/831-80-01.
VW Passat l,6+gaz, 1985rok,2900zł-sprz.e..
dam. Tel. 046/831-06-67.

Opel Kadet, 16 o, 1983 rok, 3500 zł- sp=dam. Tel. 046/831-06-67.

Suzuki Maruti, 1991/92 rok, 5500 zł-sprze.
dam. Tel. 046/831-06-67.
FordEscortl,6,1988rok,4400zł-sprzedam.

Tel.

0461831

-06-6 .
7

Tavria, 1995 rok, 21 OO zł - sprzedam.
Tel. 046i83 I-06-67.

Skoda Felicia 1995 rok. Tel. 046/837-87--04.

Polonez, 1993 rok, 3200 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-06-67.

właściciel.

Polonez Caro 1,6 GL!, 1995 rok, pierwszy
Tel. 0606-200-202.

Ford Sierra 2,3, 1986 rok, 2800 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-06-67.

VW Passat Combi 2,0 GT, 1989 rok, czerwony, )l!7.ebieg ok. 150 tys. km, dużo dodatków

Polonez, 1990 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-45-73.

- sprz.edam. Tel. 0600-406-678,
046/832-84-60 wieczorem.

Cinquecento 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-08-54 po 19.00.

Seat Ibiza, 1999r„srebmymetalik,37tys. km.,
wspomaganie kierownicy, 2 poduszki powietizne, ABS, klimatyzacja, centralny zamek
-S)Jl7.edam. Td. 046/837-34-97 po 17.00.

Cinquecento 900, srebrny metalik, stan bardz.o dobry· sprzedam. Tel. 0604-284-079.

Men:edes 123 200 D, 1980 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-47-39.

- sprzedam. Tel. 0692-855-687.

Lublin li, rocznik 1997, skrzynia- sprzedam.
Tel. 0421719-89 56.
Fiat I26p, rocznik 1984 - sprzedam tanio.
Tel. 046/837-73-42.
Sprzedam używane ~ci do Tavrii.
Tel. 0606-201-048.
Fiat 126p, 1984 r„ stan techniczny bardzo
dobry· sprzedam. Tel. 046/837-71-92.

Fiat Tipo l.4S, 1995 r„ uszkodz.ony, sprze..
dam. Tel. 046/830-32-08, 0602-672-055.
Robur LD3000, 1985 r„ stan super idealny
·sprzedam. Tel. 046/837-67-60.
Żuk A I IB, 1984 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-75-22.

Sprzedam 5 kół wraz z nowymi oponami
i dętkami do Fiata 126p. Tel. 046/838-12-34.
Kupię każ.de auto powypadkowe

tu.

Płacimy gótówką.

i do remonTel. 0501-627-276.

l 26p, 1996 r„ czerwony, nowe opony - sprze.
dam. Tel. 0601-282-588.

S!llr 200, stan dobry - sprzedam lub zamienic;.
na osobowy. Tel. 0461838-76-99.

Cinquecento 700, 1994 r. - sprzedam.
Tel. 0421719-66-25.

dam. Tel. 046/831-83-0 I.

Renault 11 1,6 D, 1984 rok, oszczędny
(61 /l OO km), cena 3000 zł· sp=dam.
Tel. 0607-706-975.

Fiat 126p, 1986 rok - sprzedam.
Lisiewice Duże 29. Tel. 0609-541-312.

Sprzedam dom na wsi. Tel. 0501-647-984.

Opel Vectra l.6i + gaz, 1992 r„ stan idealny
-sprzedam. Tel. 0604-825-723.

Wartbwg 1300, 1991 rok.
Tel. 046/838-66-79.
dam. Tel. 461831-81-08.

Sprzedam 83 m', bloki + garaż.
Tel. 046/837-49-20.

Daichatsu Charade, poj. I OOO - sprzedam.
Tel. 046/837-92-86.

Skoda I 05, 1983 rok, w całości lub na części,
silnik do Fiata I25p oraz wiele irmych cajci
Seat Ibiza 1,4, 1996 rok, 5-drzwi, biały, wspomaganie, klimatyzacja, blokada skrzyni.
Tel. 046/837-22-85.

Renault 19 1.3, 1990 r„ stan dobry,
- sprzedam. Zielkowice 2 l 2a.

biały

Fiat 126p, 1986 rok, 47 tys. km. sprzedam
tanio. Tel. 0602-310-971.
Opel Calibra, 1992 rok- spt7.Cdam.
524
Tel. 0609-409- ·
Fiat I 26p 1990 rok, Cinquecento 700,
1992193, stan dobry. Tel. 046/835-20-30.
Sprzedam przyczepkę samochodową, Bobrowniki 5. Tel. 0606-402-014.
Fiat 126p 1986 rok, na chodzie, stan dobry,
cenaok.800zł.-sprzedam. Tel.0504-123-632.
Fiat 126p 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Otolice 63.

StarS200,dwaagregatyprądotwórcze55kW

-sprzedam. Tel. 0461838-67-40.
Fiat I26p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0604-773-506.
·
Fiat 126pel,XII 1996rok-sprzedam.
Tel. 046/838-93-00.

126p, 1993 r. - sprzedam pilnie.
Tel. 0600-942-898.

S rzedam k
I tn koła 825/20 · alk
P
ompe e
•w orbowy do Stara 200. Tel. 046/835-31-81.

Kawasaki GPZ 550 1985 rok, stan dobry
- sprzedam. Tel. 0600-857-792.

Ę:upic;.

Sprzedam motorower Kadett.
Tel. 0608-475-473.
Sprzedam WSK 125, 7.OOO km, wyrejestrowana. Tel. 0607-065-167.

Ford Escort 1.60 - sprzedam na części.
ul. Jastrzębska I O, tel. 837-11-46.

Łowicz,

Polonez, 1985 r. - sprzedam tanio.
Tel. 046/838-75-91, 0505-741-128.

Renault 19, 1.8, instalacja gazowa, 1994 r.
- sprzedam. Tel. 046/83S-34-78.
Sprzedam samochód dostawczy Betwort,
1975 r„zaktuałnym przegląilem, bezo.c„ cena
2.1 OO zł. Tel. 0504-985-583.

Polonez, instalacja gazowa • sprzedam.
Tel. 046/838-87-29.

Działka pod garaż. os. Bratkowice- sprzedam.

Tel. 0609-173-912.
Sprzedam garaż murowany, ul. Kaliska.
Tel. 046/830-32-22, 0606-381-643.
Sprzedam garaż. Tel. 046/837-65-78.
Sprzedamgarażmurowany.

Sprzedam M-4 z garażem, lub zamienic;. na
domek. Tel. 0691-730-180.
Sprzedam dom IOO m2 , budynek letniskowy
50m',stodoła;3,2ha:iierniomejwMysłako-

wie232. Tel. 0221722-22-08,022/721-19-31.
Sprzedam działki budowlane w Sochaczewie.
Tel. 046/863-07-00.
Mieszkanie 32 m', 1300 zł/m2, Armii Krajowej. Tel. 046/837-41-40.
Wydzierżawic;. 3 ha ziemi, Gągolin Zachodni 6. Tel. 046/838-45-76.

Sprzedam mieszkanie, Łowicz, os. Szarych
Szeregów nr4, 58,70 m'. I pic;.tro +garaż.
Tel. 0605-370-043.
Sprzedam gospodarstwo sadownicze IO ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy.
Tel. 0421719-48-82 po 18.00.

Syrena 105, sprawna, zarejestrowana
-tanio sprzedam. Tel. 0504-184-457.
· Ford Sierra 1.6 benzyna, 1986 r„ stan dobry
- sprzedam tanio. Tel. 0602-648-497.
go-

Płatne gotówką.

Toyota Carina U 2.0d, 1991, cena 10.900 zł
- sprzedam. Tel. 046/838-15-13, wieczorem.

Żuk, blaszak. sprzedam w całości lub na czc;.-

Toyota Carina Il, 1991 r. - sprzedam.
Tel. 0601-255-410.

Polonez Caro I ,5 + gaz, 1992193 rok - sprzedam. Tel. 046/838-59-58, 0502-705-747.

Fiat I 25p, listopad 1990 r. - sp=dam. Gmina
Kiernozia, tel. 0241277-96-79 po 16.00.

Ford Escort, 1997 r„ silnik 1.3 ·sprzedam.
Tel. 0421719-42-13.

Fiat l 26p na części, 1984 rok • sprzedam.
Tel. 0504-391-315.

dam. Tel.0691-765-985.

Seicento 900, 2000 r. - sprzedam.
Tel. 046/839-13-13.

Fiat I26p, 1987 r„ stan bardzo dobry - sprze..

Sprzedam tanio M-4, 68 in'. Głowno.
Tel. 0421719-21-02.
Atrakcyjne działki, zalesione, w
sprzedam. Tel. 046/838-67-09.

Bełchowie

SprzedamM-5, 85 m', w cegle.
Tel. 046/837-56-00, 837-26-60 do 15.00.
M-5, 72 m', fil pic;.tro +garaż. os. Bratkowice.
Tel. 0602-182-107.
Sprzedam M-4, os. Bratkowice, bi. 28.
Tel. 046/837-72-59, 0606-213-561.

Sprzedam dom piętrowy w Gdyni - atrakcyj- ·
na, cicha dzielnica. Tel. 837-67-18 po 18.00.
lub 058/625-07-80.
Sprzedam domek jednorodzinny z garażem w
Chąśnie. Tel. 046/838-11-74.
Sprzedam mieszkanie w blokach, 60 m2 na
os. Konopnickiej, I pic;.tro + garaż.
Tel. 046/837-31-71, 0608-314-670.
Sprzedam mieszkanie na ul. Kwiatowej" po
atrakcyjnej cenie. Tel. 046/838-78-95.
Sprzedam kiosk typu ,,Ruch". Tel. 830-30-32.
Sprzedamdziałkc;.zckimemisadem4500m2 w
Głownie, księga

wieczysta. Łowicz, os. Sta-·
rzyńskiego6/26, tel. 046/837-3440po 19.00.
Sprzedam mieszkanie 48 m'. 3 pokoje, na
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-04-75.
Sprzedam dziaHd pod Lowi=im.
Tel. 0503-337-338.
z.decydowanie sprzedamM-4, 75 m', I pic;.tro,
środkowe, cegła, ul. Bolimowska, cena do
negocjacji. Tel. 046/837-63-29 po 18.00. ;

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o powierzchni 45 m2 na os. Noakowskiego.
Tel. 046/837-20-20.
Sprzedam działkc;. rekreacyjną o powc 500 m2,
ul. Sochaczewska. Tel. 0609-788-401.
Sprzedam lub zamienic;. mieszkanie 51 m'
wceglezgarażemna wic;.kszewcegledo 85 m2
z garażem. tel. 046/837-64-83 po 18.00.
Sprzedam mieszkanie 58 m', os. Starzyńskie
go, po remoncie, wymienione okna.
Tel. 046/837-81-84, 0604-212-720.
M-3, 48 m2, IV pic;.tro, os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-~0-32.
Sprzedam M-3, os. Starzyńskiego.
Tel. 0461837-63-55 po 18.00.

Sprzedam działkę 2400 ha z. sadem.
Tel. 0600-304.a74.
-

Sprzedam M-4, 60 m', Kopernika.
Tel. 0421710-70-92.
Sprzedam M-4 na os. Bratkowice i M-3 na
os. Dąbrowskiego. Tel. 0504-935-969.

Sprzedam M-4 48 m', os. Starzyńskiego 9.
Tel. 046/837-78-60 po 18.00.
Sprzedam działkc;. budowlaną I). ha, Jastrot
bia. Tel. 046/837-07-47.
Sprzedam działkc;.. Zielkowice 158.

Sprzedam mieszkanie 75 m', I pic;.tro, Łowicz.
Tel. 0605-828-643.
.

Sprzedam działkc;. o pow. 2,5 ha, Błc;.dów.
Tel. 046/838-46-56.

Pilnie sprzedam dom, 80 m2, c.o„ z działką
8000 m', 5 km od Głowna. Możliwość sprze..
daży na dziaHd.
Tel. 0604-641-333 (15.00.-20.00.)

Sprzedam działkc;. 40 arów w Otolicach, pod
lasem, z możliwością wykopania stawu.
Tel. 046/837-46-54 po 20.00.

Sprzedam dom parterowy w Łowiczu, IOO m'.

działce

5000 m'. tel. 0600-276-603.

Sprzedam mieszkanie 50 m' (3 pokoje, parter,
wysoki standard). Tel. 046/837-54-97.
Sp=damdziałkc;.rekreacyjną, Tel. 837-54-97.

Sprzedam, wynajmc;. mieszkanie 3-pokojowe.
Tel. 046/837-66-24, 0692-506-191.
Dom w Kiernozi, działka 1116 m2 • sprzedam.
Tel. 046/837-45-47.
Sprzedam działkc;. 280 m2 z budynkiem gospodan:zym. Łowicz, ul. Radziecka 18.
Tel. 046/837-31-08.
Sprzedam dom. Tel. 0608-491-623.
Dom z działką koło Łowicza - sprzedam.
Tel. 046/837-03-77.
Sprzedam działkc;. 1,5 ha przy drodze Uchań
-Łowicz. Zawady 38.
Sprzedam dom w ŁowiC211.
Tel. 046/837-86-89.

-

Sprzedam szatlcą d2ialkę4.450 m', dan mieszkalny 8x9 (odbiór 1994 r.), wszystkie media,
fundament pod pic;.tro, budynek gospodarczy,
garaż. miody sad - w Głownie, IOO mod trasy
Łowicz - Łódź, przy ulicy.
Tel. 046/837-42-95 w godz. 20.00-21.00.

Tel. 0421719-48-40.

garaż 80 m2, bud'ynek gospodarczy 40 m2, na

Pilnie sprzedam mieszkanie 64 m', Bratkowiee, l.100 złim'. Tel. 046/837-75-17.

Sprzedam działkc;. budowlaną w Domaniewicach. Tel. 0501-270-186.

M-3. Tel. 046/837-32-26.

Głowno.

Sprzedam lub wynajmc;. garaż w centrum Ło
wicza. Tel. 0461837-40-55.

-SPRZED.AŻ

Sprzedam działkc;. rolno-budowlaną z sadem,
3292 m' w Głownie. Tel. 06!>4-368-300.

Sprzedam działkc;. budowlaną; Zabrzeźniań-

Sprzedam działkę zagospodarowaną z altanna Bolimowskiej. Tel. 046/837-85-46.

Sprzedam garaż. os. Starzyńskiego.
Tel. 0502-096-427.

Sprzedam działkc;. budowlano-leśną, 1227 m2 .
Tel. 042/659-60-99, 0606-255-367.
.

Sprzedam lub zamienic;. na•mniejsze 48 m2,
os. Starzyńskiego. Tel. 046/837-81-69.

ką

Kupie;. używany garaż typu blaszak.
Tel. 0605-283-893.

o pow. 7000 m'. Tel. 0421719-23-42.

Sprzedam mieszkanie42 m'.
Tel. 0502-751-052.

Tel. 046/830-33-59.

NIERUCHOMOŚCI

Seicento, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-00-84.

Kupie;. auta powypadkowe.
Tel. 0606-628-981.

Sprzedam garaż murowany na os. Kopernika
(Głowno). Tel. 719-34-80, 0608-483-181.
Sprzedam garaż. Bratkowice. Tel. 837-77-60.

FSO 1500, 1990 r„ +instalacja gazowa, po
kapitalnym remoncie blacharki i lakierowaniu - sprzedam. Tel. 0502-673-722.

Star, 1982 r„ Ford, 1991 r„ bus, Fiat Uno,
1988 r. ·sprzedam. Tel. 856-71-42.

Kawalerka, parter, Czajki - tanio.
Tel. 0609-173-912.

Sprzedam dzia!kc;. budowlaną, Świeri<owa 24,
Głowno. Tel. 042171948-40.

Lada Samara, rocznik 1991 lub 1992 -kupie;..
Tel. 046/837-72-75 po 17.00.

Płatne

Sprzedam gospodarstwo rolne o powierzchni 6,40 ha, w całości lub samą ziemie;. we wsi
Kazimierek. Tel. 0600-744-993.

ska mg Dc;.bowej,

l 26p, 1986 r„ cena 800 zł - sprzedam.
Karsznice Małe 24.

Żuk, 1985 r. - sprzedam. Niebomw 116a.

Tel. 046/830-23-70.

Sprzedam Jawę TS 350, 1990 rok.
Tel. 0609-177-691.
SprzectammotocyklHondaSbadowVT-600,

Kupie;. motocykl WSK w dobrym stanie.
Tel. 0691-298-346.

VW Golf 1,6 D, XIl.1986 rok, na białych tablicach; MZ ETZ 250, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-63-26.

Sprzedam dzialkc;. z lasem z możliwością zabudowy, Otoliee. Tel. 046/837-15-38.

Sprzedam mieszkanie w cegle, 83,5 m' + garaż. Tel. 046/837-49-23, 0606-986-351.

Seat Ibiza 1998 rok, 1,4, srebrny, 5-drzwiowy, itd-sprzedam. Tel. 046/833 _14-07.

Poloneza, pilnie. Tel. 0608-475-473.

Dąbrow-

Sprzedam kawalerlcc;.~el. 0502-764-002.

Tel. 0606-360-176.

Suzuki 650, 1994 r. -pilnie sprzedam.
Tel. 0504-463-167.

Kupie;. auta llS7lc.odzone, rozbite.
tówką. Tel. 0604-557-182.

ści.

Astra 1.6 + gaz, 1993 r. - sprzedam pilnie.

Fiat Dukato 2,5 TD, max~ 1989 rok, po remoncie silnika-tanio sprzedam.
Tel. 0602-244-718, 046/837-37-57.

Cinquecento 700, 1993 rok • sprzedam pil·
nie. Tel. 046/839-68-71.

Fiat Bravo 1.4 na gaz, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 0609-275-610.

samochód osobowy do
7 lat Tel. 0602-840-611.

1994 rok. Tel. 0504-188-523.

Seicento Fun, 2000 r„ miodowy metallic, serwisowany, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-88-25, 0600-311-853.

126p, 1991 r. -sprzedam. Tel. 0600-135-355.

Kuplę każdy

Skutery, motorowery - nowe, uźywa
ne, za gotówkę lub na raty poleca
Sklep FUKS. Sochaczew, ul. Warszaw·
ska 21, teł. 046/862-85-84.

Fiat 126p, 1991 r. - sprzedam. Tel. 832-42-25
od 8.00 do 17.00, 0608-686-484.

Kia K-2700- sprzedam. Tel. 0502-132-906.

Ford Transit 2,50, 1994 r.• sprzedam tanio.
Tel..0608-634-384.
K I
hód
bo
k
up ę samoc
oso wy, usz odzony do 6 lal Tel. 0691-409-346.

SprzedamETZ250, 1988r. Tel.0604-971-199.

Sprzedam przyczepc;. Niewiadów 1200 BH,
dwuosiowa; Stai 200, 1989 rok, Star 742,
1997 rok. Tel. 0604-636-442,
wiecrorem - 0461837-34-95.

Ford Scorpio kombi 2.5 TOI, ciemnozi~lony
metalik, ful opcja, 1994 r„ cena 16.000 zł
- sprzedam. Tel. 837-06-94, 024/282-22-31.

M-3, 48 m2, cegła, I pic;.tro, ul. Armii Krajowej,

Wartbwg 353 W, 1988 rok - sprzedam tanio.
Tel. 046/838-86-15 wieczorem.
Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0601-311-390 lub 046/837-70-34.

Dom w Zielkowicach z ziemią, I,7 ha - zdecydowanie sprzedam. Tel. 0605-143-436.

Głowno,

Sprzedam kiosk na targowicy 12 m'.
Tel. 046/837-69-36, 0692-789-188.

-·-

GS „SCh„ w Bolimowie ogłasza p17.Ctarg na
sprzedaż sklepu w Huminie, cena wywoław·
cza 15 OOO zł. Oferty prosimy składać do zarządu GS do dnia 23.07.02.
Tel. 046/838-03-83.
Sprzedam działkc;. 8 tys. m', z domem w Łowi
czu. Wiadomość: Bolimowska 37,
tel.0501-220-692,0501-040-690,
046/837-83-80.

Sprzedam M-4, ID pic;.tro, osiedle Bratkowice
lub zamienię na domek. Tel. 046/837-78-86.
Sprzedam gospodarstwo rolne 19,6 ha w jednym kawałku, 150 m szerokości, z budynkami i inwentarzem lub bez lub wydzierżawic;.
(pilnie). Tel. 0692-789-037.
Sprzedam działkc;. budowlaną, Zabrzeźniań
ska mg Dc;.bowej, Głowno. Tel. 71948-40.
Sprzedam M-5 na os. Bratkowice lub zamienic;. na domek. Tel. 0604-576-338, 837-79-23.
Sprzedam dzialkc;. budowlaną I. !OO m2,
ul. Zabrzeźniańska.
Tel. 0609-976-818.
Głowno,

Sprzedam M-5, Bratkowice. Tel. 837-77-60.

Sprzedam budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi, szerokie wysiedliska.
Tel. 046/838-77-65 (19.00.-21.00.)

NIERUCHOMOSCI
-KU NO

Sprzedam działkę. Tel. 046/837-31-3~.

Sprzedam M-3, I pic;.tro. Tel. 0692-722-045.

Kupie;. sklep na Zduńskiej. Tel. 0502-304-224.

-----

-

16

18.07.2002 r.

Kupię mały domek z dzialką w Głownie.
Tel. 042/710-82-49.

Rusztowania war=wskie,
ną, Tel. 046/837-38-81.

Kupię działkę do 2 ha, najchętniej z zabu&r
waniem (może być do remontu).
Tel. 0600-608-877.

Sprzedam komplet wypoczynkowy Swastan bardzo dobry.
Tel. 0601-276-317.

Kupię M-3

w Łowiczu, ok. 40 m'.
Tel. 046/837-73-60.
Grunty w gminie Stryków, Głowno lub

Sprzedam niwelator, wciągarkę budowlaną,
pistolet do strzelania kołków, spawarki.
Tel. 0607-302-816, 046/837-18-89 po 18.00.

Dmosin kupię. Tel. 0505-460-071.

Sprzedam pustak ,/}", 500 sztuk.
Tel. 046/837-37-40 (9.00. - 17.00.)

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

trajzegę

komplet-

rzędz, wiśnia,

Pokój do

wynajęcia

Tel. 0600-879-563.

Do wynajęcia pawilon nr 14 (w drewnianym
ciągu) na targowicy. Wiadomość: pawilon 6
od strony warzyw lub tel. 0601-946-325,
839-63-46 po 19.00.
Lokal do

wynajęcia

Do wynajęcia pomieszczenie sklepowe, pow. 250 m' + 12 m' w sklepie
samoobsługowym w Łowiczu.
Tel. 046/837-46-46, 0603-993--065.
do wynajęcia nieumeblowanej
kawalerki. Tel. 0609-418-933, 837-89-88.
Poszukuję

-

Młode maiżeństwo poszukuje mieszkania
w Głownie lub okolicach.
Tel. 046/861-26-71, 0603-378-494.

Do wynaj'l\:ia M-4, Łódź, ul. Traktorowa,
os. Teofilów. Tel. 0421719-33-15.
lokal mieszkalny + lokal na
działalność, Sikorskiego, Głowno.
Tel. 0421710-81-13.po 20.00.
Do

Sprzedam regały sklepowe (białe).
Wiadomość: „Cepelianka".
Tel. 046/837-42-79, dom 837-26-08.
Sprzedam wózek widiowy ·Rak, ze wspomaganiem, fuktura. Tel. 0602-123-360.
Komputer Athlon 1600 XP sprzedam.
Tel. 046/837-23-20.

Tel. 0602-716-765.

wynajęcia

Prz)rjmę studentów na noclegi i stancję.
Tel. 0600-626-737.

Sprzedam komputer Pentium rn, monitor, gło
śnilci. Tel. 0603-263-38 l.
Komórka do rozbiórki, około 2 tys.
+ 90 pustaków. Tel. 046/839-14-67.
kuchnię elektryczną
nową, nieużywaną, taniej.

Spnedam

cegły

Mastercook,

Tel. 0603-592-366, 0601-336-183.
Spnedam niedrogo, nowy rower damski,
z gw.rrancją, Tel. 046/837-42-92.
Spnedam niedrogo wannę emaliowaną
70x I 70rumywalkę, s<Mles compaki oraz zlewozmywak.
Tel. 022/810-33-50, 046/837-32-15.
Sprzedam łóżeczko dziecinne z
niem, ciemny brąz, IOO zł.
Tel. 046/837-95-28.

wyposaże

Sprzedam tokarkę rewolwerową, strugarkę do
Wynajmę pawilon handlowy, 40 m2,
obróbki metali, prasę );>alansową.
ul. S Maja ( przy Dworcu PKS).
· Tel. 0608-289-605, wieczorem.
Tel.046/837~2,~1.

Do wynajęcia pornieszcz.enia handlowe, centrum. Tel. 046/837-66-24, 0692-506-191.

Mieszkanie ~pokojowe w bloku
Tel. 0503-120-818.

~jmę.

lokalu do wynajęcia, 70 m',
wicz. Tel. 046/838-44-68.

Poszukuję

Ło-

Prz)rjmę

na stancje dwie studentki. ·
Tel. 0600-247-389.

~~~8~~~~bowy, 750 zł.

po wojsku, uprawnienia na wózki
widiowe, prawo jazdy kal B, własny samochód - podejmie pracę. Tel. 0602-113-708.

Stemple budowlane 50 szt - sprzedam.
Tel. 0603-749-677.
Części do malucha, klocki hamulcowe do
Peugeot Tel. 046/837-53-58.

Spnedam pustaki 9-tki. Świeryż II 59.
Sprzedam regały sklepowe, rożno elektl)'czne, wagę elektroniczną,
Tel. 046/837-68-46, Nowy Rynek 15.
Kupię kranzyt, sprzedam odkurzacz, rower,
ławę, stół, kosiarkę spalinową i elektryczną,
huśtawkę, regał, hamak, narożnik kuchenny,

• komodę, łóżko, zestaw satelitarny.
Tel. 046/838-56-09.

Spnecla'm wózek inwalidzki, nowy i dwa
balkoniki. Tel. 0606-156-439.

Monety z okresu PRL-u sprzedam na
cena 60 zł/l kg.
Tel. 046/837-31-36 Andrzej
lub 0505-308-705 po 20.00.

wagę,

Sprzedam 3 tregry „18", 300 pustaków „9".
Tel. 046/838-43-23.
Sprzedam konsolę Sony PS one, przestrojona Tel. 0604-695-066.
Sprzedam hydrofor i motor do wody.
Tel. 046/838-24-91.

Elektryczną maszynę

do pisania Olivetti 51 O
- tanio. Tel. 046/837-64-06.
Sprzedam krajzegę do drewna.
Tel. 046/838-59-72.
Sprzedam meble kuchenne, używane, bardzo
tanio. Tel. 046/837-11-43.
Agregat prądotwórczy 4kW, próbnik wtl)'sków PRW3 - sprzedam
Tel. 0601-348-897.
Sprzedam silos po cemencie.
Tel. 0604-534-614.
Sprzedam tanio kaloryfery żeliwne i dIZwi
wewnętrzne. Tel. 046/837-02-44.
Sprzedam nowe o~a drewniane, stemple
budowlane, tokarkę i wyrównarkę do drewna Tel. 046/837-31-24.
Sprzedam kuchnię gazową bez piekarnika,
małą lodówkę. Tel. 0505-217-401.
Spnedam tanio dwa fotele w bardzo dobrym
stanie. Tel. 046/837-68-1 l.
Kora sosnowa, pod iglaki, luzem,
możliwość transportu. Nieborów 169
Tel. 0600-190-769.
Butle gazowa, C02, tlen, acetylen, spawarka
120 A, 220x380. Tel. 0602-366-564.

Lokale do wynajęcia na biura, gabinety, sklepy, ul. Krakowska I. Tel. 0692-722-045.

Sprzedam syntezator Roland Juno 6, 200 zł.
Tel. 046/838-82-49.

Sprzedam Camping Kurier, cena 5.800 zł.
Tel. 046/837-71-22.

Do wynajęcia 60 m' na Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-63-60, 0601-306-566.

Silniki elektryczne, pompa wodna, wentylatory. imadło, przekładnia,· lina stalowa, łańcu
chy napędowe. Tel. 0421719-59-36.

Sprzedam gwintownicę elekttyczną 0,5 cala
- 4 cale, 380V:
Tel. 046/837-78-51, 0602-859-496.

Spmrlun kontener budowlany.
Tel. 0605-828-643.

Spr1edam ponton 2-osobowy.
Tel. 046/837-82-53.

Ciśnieniomierz elektroniczny, nadgarstkowy,
niemiecki. Tel. 0600-707-205.

Kelnerki - bale, wesela profesjonalna obsluga. Tel. 0607-706-252.

Sprzedam ladę chłodniczą, 3-fazową.
Tel. 046/838-63-0 I.

Sprzedam deskę surfingową, kompakt Pionier, lodówkę, pralkę. Tel. 046/838-56-09.

Sprzedam tanio bramę ogrodzeniową (6 m),
lodówkę MNHCKI I, okna plastikowe
- 2 szt. (145x90 cm). Tel. 0600-626-737.

Sprzedam telewiz.or Elemis 28", Blaupunkt
28", Universum 14", wypoczynek ze skóry,
kanapę narożną, kanapę podwójną skóropodobną, materace sypialne, ławę, magiel elektryczny domowy.
Tel. 0691-765-985.

dwa pokoje z Rucbnią, centralne
ognewanie, w doµiku.
Tel. 0505-045-636 po 16.00.
Wynajmę

do wynajęcia lokal na działalność
gospodarci.ą w dobrym punkcie.
Tel. -0605-573-561.
Poszukuję

Sprzedam szafę mlodziciową.
Tel. 046/837-64-06.
Tanio sprzedam suporeks szary, akem1any, drut
zbrojeniowy 16 i gładki 6, tregry 12 i 14.
Łowicz, wieś Malszyce 6.•

Sprzedam lodówki,
Tel 0606-977-258.

Do wynajęcia kawalerka. Tel. 046/837-62-23.

Sprzedam kamerę Panasonic - M40, Sony
- D8. Tel. 046/837-40-11.

Sprzedaż krokwi, desek, lal
Tel. 046/837-17-07, 0602-633-667 .

Sprzedam przyczepę kampingową, dl. 4,8,
produkcji niemieckiej, z przedsionkiem, cena
4000 zł oraz 3 łodzie motorowe z silnikami.
Tel. 0604-905-673.

Sprzedam zbiornik metalowy na szambo,
Tel. 0601-286-499.

Producent okna PCV - pomiary, montaż. Tel. 046/837-47-98.
Słupki, tralki toczowe, poręcze - wykonuję.
Tel. 0421719-27-45, 0600-376-825.
Układanie kostki brukowej.
.Tel. 0461835-22-94, 833-42-53.

Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki,
panele podłogowe. Tel. 046/837-84-19.
Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy
- montaż, naprawa
Tel. 046/837-72-12, ą603-245-524.
Pokrycia dachowe, obróbki, malowanie,
wymiana rynien. Tel. 0608-409-686.
Wypożyczalnia rusztowań.

Tel. 0421719-17-20, 0607-S19-549.

Usługi remontowo-budowlane, modemiza•cja mieszkań, wykończenie Wflll!rz, malowa30-letni, średnie techniczne, prawo jazdy „B''. nie, glazura - terakota, gładź gipsowa, kominTel. 060'.?>-379-265.
ki. Tel. 0600-215-668.

Dziewczyna (31 ), licencjat, kurs księgowo
ści, komputer, doświadczenie na stanowisku
kierowniczym, miła, dyspozycY.ina, poszukuje pracy. Tel. 046/838-31-64, 0609-135-426.

Wypożyczalnia rusztowań.

Tel. 0421719-17-20, 0607-919-549.

PRACA
Zaopiekuję się dzieckiem.

Tel. 0503-565-109.

Zatrudnię szwaczki. Tel. 0608-182-860.
Prz)rjmę do pracy kierowcę kat C+E, uprawnienia HDS i wózków widiowych.
Tel. 0601-30-32-35.

Spółka

z o.o. zatrudni elektromechanika samochodowego lub mechanika. Wymagania: praktyka zawodowa,
samodzielność, dyspozycyjność.

Tel.046/837~1.

kierownika łub
prowadzenia restauracji.
Tel. 0604-208-588.
Zatrudnię

kierowniczkę

Zatrudnię kelnerki i kucharki.
Tel. 046/838-95-14.

do

Terakota, glazura, boazeria, panele podłogo
we, siding - tanio. Tel. 0607414-104.
Ocieplanie domów granulatem styropianu
- tanio, solidnie.
Tel. 0692-137-042, 044n!4-27-94.
Kominki nowoczesne i tradycyjne, ognewanie dornów. Tel. 046/837-84-92,
0607-090-243, 0602-282-415.
Moskitiery, osłony przeciw owadom w okna
i dnwi. Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.
Tanie wykończ.enia wnętrz, panele,
Tel. 0603-613-312.-

podłogi.

0cieplanie budynków, tynki wewnętIZne
i zewnętrzne. Tel. 0607-244-358.
Profesjonalne ukladanie nawienchni kostkowych, granitowych, bazaltowych i innych.
Malowanie, nakladanie gładzi gipsowej.
Mootaż okien PCV-ALU. Murowanie, tynkowanie. Tel. 0502-445-106.
Kompleksowe usługi brukarskie.
Tel. 0604-102-973, 046/839-60-52 po 16.00.
Układanie kostki brukowej.
Tel. 0608-372-254.

Piaskowanie konstrukcji stalowych, felg.
Tel. 0608-372-254.
Brukan;two, układanie kosdd, trelinki .
Tel. 046/830-22-51, 0692-771-075.
Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych. Rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy.
Tel. 0461837-78-38, 0504-597-117.
El-Tom Bobrowniki 248 - Instalacje
elektryczne w pełnym zakresie, projektowanie i wykonawstwo.
Tel.Jfax. 046/838-611-08, 0602-461-341,
0602-461-342.
Profesjonalne ukladanie glazury i terakoty
- faktura VAT. Tel. 046/837-62-69,
0692-209-118, 0503-634-974.
Tynk.i, roboty budowlane.Tel. 0609-879-143.
Malowanie mieszkań,
Tel. 046/839-60-12.

gladź

gipsowa.

Cyklinowanie, ukladanie parkietów, paneli.
Tel. 046/837-42-55, 0501-180-959.

Cięcie

Emerytka, lat 58 podejmie pracę: kwiaciarnia, sklep, opieka nad starszą osobą lub dzieckiem. Tel. 0608-192-879.

Tynki gipsowe, cementowe, docieple·
nia. Tel. 0606-701-348.

Konstrukcje dachowe i murarstwo.
Tel. 046/837-45-29 wieczorem

Technik fimnacji podejmie staż.
Tel. 046/839-21-28.

Glazura, terakota, gładź, płyta K/G, malowanie, boazeria, panele, podłogi, siding, podbitki, docieplanie, tynki.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00.

Kominki, usługi zduńskie, gładzie gipsowe,
hydraulika Tel. 046/837-45-29, wieczorem.

Poszukuję kierowcę mechanika,
kat. C+E, uprawnienia na wózki widłowe i HDS.
Tel. 046/839-13-85, 0601-303-235.

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Wsi Waliszew i Okolic
zatrudni nauczycieli.
Tel. 0505--027-534, 0501-797-784.
Szwaczki biegle szyjące - przyjmę.
Tel. 046/838-46-29.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie,
pełna obróbka komputerowa, VCD.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484-079.
Wideofilmowanie, pełna obróbka komputerowa - tanio. Tel. 0606-852-557.
Wideofilmowanie - profesjonalnie.
Tel. 046/837-11-75, 0501-83łh550.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa - profesjonalnie, tanio.
Tel.0601-15Hi30.

Wideofilmowanie ,,Kasia" - cyfrowo, VCD,
DVD - profesjonalnie, solidnie, tanio.
Tel. 046/837-87-68, 0604-233-821.
Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tanio. Tel. 046/837-52-23.

i niską,

Sprzedam tanio komplet używanych mebli
pokojowych, kuchennych, lodówkę, kuchnię gazową czteropalnikową, zlewozmywak,
piecyk gazowy, 3 dywany, 2 butle gazowe
li kg., tapczan.
Głowno, ul. Piękna 13, tel. 719-16-27.

i.podłogowych

Vertal - żaluzje aluminiowe. drewniane. Verticale - materiałowe, antystatyczne, PCV oraz
do pracowni komputerowych. Rolety - tekstylne, zaciemniające oraz antywłamaniowe.
Produkcja, montaż.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.
Żaluzje poziome, pionowe, rolety materiało

we, zewnętrzne. Ceny producenta.
Tel. 046/838-78-24, 0603-753-973.
Wanny - odnawianie, gwarancja
Tel. 0603-753-973.
Usługi elektryczne: instalacje, automatyka, naprawy, pomiary. Wójcik
Piotr. Tel.046/837-n--05, 0608-124-443.

Wideofilmowanie, cylia, 2 kamery - ,,Super
- Video". Tel. 046/838-35-38.
Chcesz nagrać swoją uroczystość rodzinną
profesjonalnie i za niską cenę - zadzwoń.
Tel. 0608-475-473, 0502-762-462,
046/837-35-62 do godz. 16.00.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie glazury, terakoty, tapetowanie, inne wykończeniowe.
Tel. 046/838-20-66, 0600-626-760.

betonu,

ścian.

Tel. 0606-192-95 l.

Tynk.i - tanio, wolne terminy.
Tel. 0607-973-086.
Usługi blacbarsko-delrarskie. ,
Tel. 0606-663-868.

INNE

USŁUGI

Zespół muzyczny
i doświadczenie.

- profesjonalizm

Tel. 0608-433-199, 046/838-11-74.
Śluby - "1ksusowymi Lincolnami.
Tel. 0604-344-609.

AGD - naprawa pralek automatycznych, lodówek, zamrażarek.
Tel. 046/837-49-19, 0692-668-445.

Glazura, gipsowanie, panele, sufity podwieszane - tanio, solidnie.
Tel. 046/833-29-27, 0504-439-010.

Rusztowania warszawskie, elewacyjne.
Tel. 0421719-35-82, 0604-826-447.

!'ko-parki~'!, cyklinowamc bezpyłowe, ukladanie parkietu, desek, mozaiki.
Tel. 0421719-98-81, 0607-349-994.

Masaże, terapia manualna kręgosłupa, ,;wyrodnienia, niedowład kończyn, bóle głowy.
Tel. 0602-660-785.

Remonty - kompleksowo, glazura
20 zlfm'. Tel. 0600~14-490.

Superkredyt dla każdego od
Tel. 046/839-20-13.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki. Popów 48. Tel. 0604-334-891.
Dachy. Tel. 0502-478-440.

DVD Video - śluby. Promocjall
Tel. 046/833-88-08, 0601-312-001.

Do wynajęcia lokal na działalność, ul. Krakowska Tel. 0600-822-294, 837-39-94.

SPRZEDAż - RÓŻNE

montaż paneli ściennych
oraz inne usługi.
Tel. 046/837-01-85 wieczorem,
0602-513-558, 0502-748-426.

Profesjonalny

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-40-1 l.

wodę.

Sprzedam meble pokojowe, 500 zł, łóżka
z poduszkami 200 zł, biurko 150 zł, stolik
pod telewizor 150 zł, kIZeslo obrotowe
IOO zł, meble z biurkiem biało-czarne 600 zł.
Tel. 0421719-21-81 po 18.00.

Finna komputerowa poszukuje handlowca do salonu sprzedaży. Idealny
kandydat powinien znać dobrze branżę PC Hardware szczególnie w relacji business to business. Bliższe infonnacje można uzyskać w salonie
finny „Mar-<:om", Łowicz, ul. Stanisławskiego 25b.

Tanio, solidnie - gładź, malowanie, panele,
podbitki, sufity podwieszane, glazura.
Tel. 0505-939-720, 0600-176-752.

Sprzedam olchy na pniu. Tel. 046/874-75-l O.

Sprzedam komputer Celeron 333, mUZYka,
modem. Tel. 0603-061-819.

Kupię telefon komórkowy.
Tel. 0505-460-265.

lub posprzątam.

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

Profesjonalne układanie kostki brukowej. Tel.0502~29-313.

Do wynajęcia M-2, Łódź, ul. Klonowa
Tel. 046/838-87-60 po 20.00.

Tanio sprzedam w idealnym stanie rowery
niemieckie: damski i m,.00.
Tel. 0504-370-821.

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

Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.

Sprzedam tanio 2 pierzyny.
Tel. 0421719-47-34.

Sprzedam agregat prądotwórczy, 25 kwg,
polski, automatyczny rozruch.
Tel. 0505-609-224, wieczorem.

Tel 838-43-24.

Zaopiekuję się

Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Tel. 046/838-74-83, 0607-172-778.

Studio Video ,,Kroton" - kamery cyfrowe,
montaż komputerowy, płyta CD i DVD - promocja Tel. 046/837-47-48, 0501-734-710.

Sprzedam segment swarzęclzj<i.
Tel. 046/837-42-89, 0502-564-729

Przyjmę ziemię z wykopu.

do zbioru ogórków.
Tel. 0608-682-607.

Profesjonalny montaż paneli podłogowych,
ściennych, schody w panelach, malowanie,
tapetowanie. Tel. 046/837-10-33,
0609-541-373.

Ukladanie kostki betonowej, granitowej.
Tel. 0505-384-655,
046/837-57-28 po 18.00.

Do wyR3jęcia M-3, Bratkowice.
Tel. 837-23-95.

Stemple, I 80 szt. - sprzedam.
Tel. 0602-465-042.

Prz)rjmę

System ociepleń - Terranowa, Kreisel sprzedostawa, montaż, ceny konkurencyjne.
PPHU ELBO s.c.
Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
daż,

Wideo - Studio ,,MaJa".
Tel. 046/838-85-16, 0601-292-287.

Sprzedam lady sklepowe.
Tel. 046/837-42-89, 0502-564-729.

KUPNO - RÓŻNE

Krawcowa przyjmie szycie na miarę.
Tel. 046/838-59-59.

Kierowca A, B, C, D, E poszukuje pracy. •
Tel. 0604-714-409.

Do ~jęcia mie'szkanie , os. Bratkowice.
Tel. 0504-908-945.

wysoką

Mloda, dyspozycyjna, ną studiach magisterskich z Integracji Europejskich podejmie
pracę. Tel. 046/838-22-33.

Tel. 046/837-87-50.

Sprzedam eternit drobnofitlisty 600 szt.
Tel. 0606-603-215.

Sprzedam Migomat 125A Kpi.
Tel. 046/837-71-22.

Do wynajęcia mieszkanie M2 z kuchnią,
35 m' , os. Bratkowice.
Tel. 046/837-36-57, 0604-647-542.

Miody, dyspozycyjny, prawo jazdy A, B, C,
uprawnienia do nalewania gazu, obsługa
komputera, kasy fiskalnej i urządzeń biurowych - podejmie każdą pracę.
Tel. 0607-765-366.

Zaopiekuję się starszą osobą

piece c.o .. węglowe oraz
poleca producent
Skierniewice, tel. 0501-627-469.
oszczęclne

miałowe

Absolwentka technikum budowlanego, operatywna, dokładna Tel. 0606-338-873.
Młody,

Tanie,

Do wynajęcia mieszkanie.Tel. 0692-206-397.

..

Chcesz dorobić lub zarobić? Masz 2-3 godziny dziennie wolne?
Zadzwoń 0604-270-964
(nie akwizycja, ani ubezpieczenia).

Do wynajęcia mieszkanie 2-po!rnjowe,
os. Konopnickiej. Spnedam lub wynajmę
garaż murowany, <is. Szarych Szeregów.
Tel. 0607-930-269.

Zespól SzkQI Zawodowych w Głownie,
uJ. Kopernika 24116 wynajmie od zar.v pomieszcienia w budynku warsztatów szkolnych na dziala~ść gospodarczą i produkcY.iną. Tel.,0421719-07-88.

-

Sprzedam cegłę klinkierową.
Tel. 0421710-87-39, 0606-105-476.

Dużą lodówkę „Snajge", wózek dziecięcy
- niedrogo sprzedam. Tel. 046/837-16-27.

Sprzedam pralkę automatyczną, używaną, tanio. Tel. 046/838-68-58.

Do wynajęcia pokój.
Tel. 046/837-42-08, 0692-101-989.

Avon - poszukuje konsultantek.
Tel. 0421719-44-47, 0608-256-691.

Sprzedam sofę+ 2 fotele. Tel. 046/837-06-19.

Sprzedam zamrażarlcę S2llfladkową.
Tel. 046/837-30-28.

Kombajnista z uprawnieniem podejmie pracę
na okres żniw. Tel. 046/838-45-76.

Sprzedam piec cukierniczy, elektryczny.
Tel. 0421710-87-39, 0606-105-476.

Tel. 046/838-95-74, 0602-187-651.

Tel. 046/838-58-38.

Do wynajęcia magazyn o pow. 350 m'.
Tel. 0602-432-386.

fryzjerskie-

czepkę campingową 4-osobową.

Sprzedam silnik 380V, 1,5 kW, cena
Wynajmę 30 i więcej miejsc noclegowych, · 220 zł. Tel. ~14-490.
pomieszcz.enia na sklep, zakład lub pracow- Sprzedam gnejnilci żeliwne nieużywane.
Tel. 046/837-99-16, Plac Przyrynek l l.

zakładu

Sprzedam motorower Simson S-51, oraz przy-

Sprzedam pianino .,Legnica".
Tel. 046/837-33-47.

nię; usługi koparką,

Sprzedam wyposażenie
go. Tel. 0421719-28-72.

Pokl)'cia dachowe, zagospodarowywanie
i aranżacja p<Xldaszy, obróbki blacharskie,
l)'My, rury, płyty K/G. Konkurencyjne ceny
i solidne wykonanie. Tel. 0601-703-244.
Siding, podbitki. Dachy, pokl)'cia dachowe,
tynki, docieplenia Panele, boazeria, glazura,
terakota, podłogi, płyta K/G, ścianki, sufity,
gładź, malowanie.
Tel. 046/838-98-40 po 19.00, 0609-910-776.
Firma ,,Efekt" - usługi hydrauliczne, referencje. Tel. 0604-674-641.
Brukarstwo. Tel. 0609-168-302. .
paneli podłogowych, ściennych, terakota, glazura, gładź, tynkowanie, inne remontowo-budowlane.
Tel. 046/837-19-15, 837-1-0-33,
0609-541-373.
Montaż

boazerii, panele ścienne, podłogowe,
szafy, pawlacze, szalki, barki, łuki. Adaptacja
poddaszy, sufity podwieszane, gładź, malowanie, glazura, terakota. Wymiana okien
i dnwi. Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.
Montaż

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.

Usługi ogólnobudowlane: budowy od podstaw, ogrodzenla z cegły klinkierowej, glazura, terakota. Tel 046/839-63-72 po 20.00.

Jnstalacje elektryczne, przyłącza, naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-110.

Ocieplanie budynków, glazura, terakota, panele, malowanie - tanio. Tel. 0602-717-207.

ręki.

Zespół - wesela. Tanio.
Tel. 0605-283-913.
Białe Audi A6 - śluby, tanio.
Tel. 0604-826-416.

Specjalista chirurgii dziecięcej Anna Kotynia - konsultacje, diagnozy, porady: środa
15.00-17.00, Głowno, ul. Strażacka 7.
Zespól muzyczny - wesela. Tel. 838-66-46.
Tłumaczenia - niemiecki, wioski.
Tel. 0691-083-339.

Przewozy krajowe, 15 osób, tanio.
Tel. 046/837-02-57, 0606-634-482.
Naprawa komputerów.
Tel. 046/830-21-99, 0604-676-613.
Nauczę obsługi

komputera
Tel. 046/830-21-99, 0604-676-613
Tworzenie stron internetowych.
Tel. 046/830-21-99, 0604-676-613
Firmowe konta pocztowe, tylko 19 zł na rok.
http://poczta.nowocz_esny.pl
Bezpłatna reklama stron firmowych.
http://adverts.pl

Dostawczy. Tel.0607-191-066.
Wypożyczę rusztowania war=wskie.
Tel. 046/837-32-82.

Systemy alarmowe, instalacje RTY, TV SAT,
kamery. Tel. 0421719-34-45, 0608-366-941.
Lakiernictwo, blacharstwo - tanio.
Tel. 046/838-88-05.
Szybki, tani transport, Mercedes 31 O cl, teren
- cały kraj.
Tel. 046/838-39-73, 0692-422-914.
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Poszukuję wspólnika.
Tel. 0605-142-475.

Bramy, balustrady, ogrodzenia.
Arl<adia 2, tel. ()461838-59-63.

Dekoracje balonami wesel, balów, imprez
okolicznościowych. Tanio, solidnie.
Tel. 046/832-78-52, 0501-015-880.

'Usługi soolarskie. Tel. 046/837-15-74.
Podciśnieniowe

ProgramOwanie Cyfra+ Wizja
Tel. 046/830-22-76.

czys=nie dywanów, wytapicerki meblowej i samochodowej
u klienta. Szczepanik, os. Bratkowice 19/9,
tel. 046/83 7-73-07.
·

Skladanie nowych i używanych komputerów,
naprawa i modernizacja Tel. 0501-735-549.

z.espól muzyczny - bale, wesela, 7.abawy.
Tel. 0692-659-373.

Przewóz 9 osób lub 1,5 t towarów.
Tel. 0604-978-264.

Spawanie plastików i zderzaków.
Tel. 0609-409-524.

Jamno organizuje wesela oraz inne
imprezy okolicznościowe, ceny konkurencyjne. Profesjonalna obsługa.
Zapraszamy.
Teł. 046/838-91-38, 0600-170-094.

·

Naprawa sprzętu AGD w domu u klienta:
lodówki, pralki (zwykłe, automatyczne), rnmraiMki, ogizewacze przepływowe, tenny
elektryczne i inny sprzęt AGD. ul. 3 Maja 3.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989,
0603-614-363.

kładzin,

Chłodnia

na wesela. Tel. 0601-348-897.

Usługi transportowe, piasek, żwir, samochód Kamaz. Józef Majer,
tel. 046/837-66-72, 0606-227-146.
Wypożye7.anie betoniarek, rusztowań
daż.

- sprze-

Tel. 0603-072-751.

Sprzedaż schładzalników do mleka, różne
Sprzedam ciągnik C-330, 1988 r. i kombajn
typy i pojemności, gwarancja, kredyt, atest. .ziemniaczany Anoa. Tel. 0421719-70-24.
Tel. 046/838-79-42, 0606-984-095.
Sprzedam agregat uprawowy niemiecki, sze..
Gospodarstwo z budynkami, kurnikiem, rokość 4,40, stan bardzo dobry, 6.000 zł.
chlewnią i domem, 5,28 ha ziemi, oraz maszyTel. 0421719-70-29, 0608-078-662.
ny rolnicze - sprzedam.
5 ha, wieś Kamków, gm. Chąśno sprzedam.
Tel. 024n85-13-42, 0692-622-900.
Tel. 0421719-22-47.
Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy.
Sprzedam wycinacz do kiszonek, sieczkarnię
Tel. 046/839-§3-36.
samobieżną do kukurydzy, siewnik do zboNaprawy bie7Jtce ciągników, remonty kapi- ż.a, śrutownik bijakowy, przyczepę samozbietalne silników C-330, C-360, 3 i 4-cylindro- rającą do zielonek. Tel. 0691-715-482.
wych silników Perkins. Gwarancja Usługi
u klienta. Tel. 0605-695-936, 046/837-59-47. Sprzedam ciągnik Zetor 30 I I .
Tel. 046/838-35-64.
Ziemia =ma w ciągłej sprzedaży.
Tel. 046/837-68-42 (I0.00-17.00),
Sprzedam wysokomleczną, na wycieleniu.
Tel. 046/839-60-46.
0461837-54-98 po 20.00. -

Sprzedam ciągnik C-330, 1989 r.
Tel. 0241277-48-73.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy.
Tel. 046/839-62-77.
przyczepę

Sprzedam

6

~ przystosowaną

Architekt - projekty, optymalne rozwiązania. Tel. 0503-555-386.

wywrotu, tanio. Tel. 0602 _123-360.

czys=nie dywanów i tapicerki. Tel. 0421719-25-73.

Serwis komputerowy - składanie, modernizacja, nowe zestawy. Prosić Sebastiana.
Tel. 046/839-11-24.

Sprzedam 6-letnią klacz. Placencja 50.

Podciśnieniowe

Pranie dywanów i tapicerki meblowo-samochodowej. Tel. 0602-715-896.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych.
Prosić Sebastiana Tel. 046/839-11-24.

Remonty, naprawy przyczep, naczep,
samochodów ciężarowych, dostawczych i innych • krótkie tenniny. Ło
wicz, ul. Armii Krajowej 59,
tel. 046/837-69-81 (7.00.-15.00.),

Zespół

Każdą imprez.ę okolicznościową przygotuję.

Tel. 046/837-03-77.

Chruśle

Komputeropisanie - tanio. szybko, solidnie.
Tel. 046/837-31-83 po 15.00,
0604-576-263.
Komputeropisanie,
Tel. 0604-576-263.

Głowno.

Komputerowe przepisywanie - szybko, profesjonalnie. Tel. 046/837-46-85.
Komputeropisanie.
Tel. 046/838-64-09, 0605-144-864.

Komputeropisanie - tanio i solidnie.
Tel. 0502-353-334, 046/837-77-82.
Komputeropisanie. Tel. 046/838-49-27.

Chemia, biologia- korepetycje.
Tel. 0609-541-308.
Prace pisemne z języka polskiego i historii.
Tel. 0461837-31-83 po 15.00, 0604-576-263.
Angielski. Profesjonalnie, niedrogo.
Tel. 046/837-53-15.
Matematyp - korepetycje.
Tel. 837-51-94, 0609-506-573.

takż.e

w wakacje.

Język

niemiecki. Tel. 0601-258-320.

Język

niemiecki - tanio.

Teł.

046/837-95-02.

Twoje oczy. Twój okulista+ Twój optyk - le- ·
piej widzisz. Poradnia ZOZ Szeliga Nieodpłatne porady okulistyczne z Łódzką, Brani.ową, Mazowiecką Kasą Chorych. Łowicz,
Dealer schładzalników 7.a gotówkę i na raty,
os. Dąbrowskiego 24. Tel. 046/837-57-93.
krótkie terminy realizacji zamówień, serwis
Zgubiono legitymację studencką na nazwi- gwarancyjny i pogwarancyjny. Łowicz,
sko Białas Małgorzata. Tel. 046/837-64-49.
ul. 3 Maja 3. Tel. 837-35-94, 0603-531-989.

ROLNICZE

ZARZĄD

SprL.edam

pojemności,

przyczepę samozbierającą, polską

dmuchawę

do'siana
Tel. 0603-753-995 po 19.00.
Przyczepę samozbierającą

do sianokiszonki
marki Claas. stan bardzo dobry sprzedam.
Tel. 046/838-48-86.

Sprzedam VtStulę sprawną technicznie.
Tel. 046/837-15-62.
SprzedamciągnikC-385A(zprzednimnapę-

dem). Tel. 0461838-99-27 po 20.00.
Sprzedam Orl<an do zielonek i młynek bijakowy, 7.aSYP0wy z silnikiem 11 kW.
Tel. 046/838-43-06, 0603-061-820.
Pomogę

Angielski. Tel. 0421719-25-49.
Kprepetycje - francuski,
Tel. 0603-257-290.

Sprzedam owies i jęczmień.
Maurzyce 46, tel. 838-77-71.

Sprzedam jałówkę wysokocielną
Tel. 046/838-13-88 po 20.00.

Matematyka Tel. 0461837-85-96.

Zespół muzyczny.
Tel. 046/838-63-52, wieczorem.

Sprzedam Orkana, prasę zwijającą, plug podorywkowy 5 i 7-skibowy, przyczepę, plug
obracalny. Tel. 0461838-87-51.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 046/838-13-81.

NAUKA

Tworzenie stron www.
Tel. 046/838-63-52, wieczorem.

Sprzedam rozrzutnik. Tel. 046/863-07-00.

Schładzalniki do mleka, różne
gwarancja. Tel. 0505-039-888.

Komputeropisanie - tanio, szybko, solidnie.
Tel. 0604-576-338.

be'z. Tel. 0504-391-315.

wysokocielną

Sprzedam jęczmień, pszenicę, żyto.
l.<luny, tel. 0609-506-5_82.

Kredyty hipoteczne. Tel. 0421719-80-15.

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

Sprzedam Zetora 3-cylindrowego, 1984 r.,
Mercedes I 90D, 1990 r.
Tel. 856-83-50, 0603-791-589.

Sprzedam mlodą krowę
Tel. 046/838-46-51.

KOMPUTERO
- PISANIE

Instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., szamba
i przyłącza
Tel. 0421719-01-19. 0502-209-622.

Twoje oczy, twój optyk. Reali7.acja wszystkich recept na okulary. Zńiżki, rabaty. Łowicz,
os. Dąbrowskiego 24. Zapraszamy.
Tel. 046/837-57-93.

- sprzedam. Tel. 046/83840-75.

Sprzedam wysokocielnąjałówkę.
Tel. 046/838-11-90.

Biuro Rachunkowe oddział Bratoszewice,
ul. Nowości 34 opracowuje wnioski kredytowe oraz wnioski programu Sapard wspierające modernizację i restruktury7.ację produkcji rolnej. Tel. 0421719-01-19, 0501-521-226.

„,~,„.~~·~

Sprzedam przyczepę 6 t Tel. 046/838-62-17.

Sprzedam ciągnik C-360, 1987 rok, prasę
Z-224/1, 1998 rok. Tel. 0604-208-588.

poręczycieli.

w.m,inv>••~hódosobowyzkierowcąalbo

Wiązalkę 5 , mlocamięMZC-4B wraz z prasą

z.espól - bale, wesela. Tel. 0607-706-252.

Pielęgniarka zaopiekuje się dzieckiem lub
osobą struszą, Tel. 837-TI-82, 0502-353-334.

Kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne.
Tel. 0421719-80-15.

Sprzedam sieczkarnię samojez.dną Z340, wagę
1500 kg.
Tel. 046/838-88-52.
zwierzęcą, wolnostojącą

Sprzedaż talerzówek i zgrabiarek.
Tel. 046/837-53-86.

Kamaz - przewóz piasku, żwiru, atrakcyjne
ceny. Tel. 046/837-15-76, 0604-285-326.

Pożyczki gotówkowe bez
Tel. 0600-892-383.

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy.
Łasieczniki 28.

Kupię rozrzutnik obornika dwuosiowy
w dobrym stanie. Tel. 0241285-82-25.

muzyczny - bale, wesela, pełen profesjonalizm. Tel. 046/839-11-24.

0608-0~.

Regeneracja tonerów (drukarki laserowe,
kserokopiarki), tonery i proszki. Odbiór
i dostawa do klienta gratis.
Tel. 046/835-02-21, 0609-243-856

do

GMINY KOCIERZEW

przy

żniwach.

Tel. 0692-992-122.

Sprzedam C-330, 1983 rok, stan bardzo dobry. Tel. 046/838-79-95.
Sprzedam przyczepę D-50, 6 ~stan bardzo
dobry. Małszyce 28. Tel. 0605-370-025.
Sprzedam maszt wózka widłowego z przy!ltosowaniem do ciągnika C-360.
Tel. 046/838-91-10.
Sprzedam sieczkarnię Puutinger jednorzędo
wą do kukurydzy, agregat uprawowy, stan
bardzo dobry. Tel. 046/838-79-20.
Sprzedam Record z sieczkarnią, 1990 rok.
Tel. 0603-741-502.

POŁUDNIOWY

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 z póżn. zm.)

wiadomości, że:
w dniach od 15 lipca 2002 r. do 29.os.2002 r. na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kocierzew Południowy zostaje wywieszony
wykaz nierucho.mości gruntowych stanowiący ·mienie komunalne gminy
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu publicznego
przekazania w formie darowizny na cele publiczne dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kocierzew Płd.

podaje do publicznej

C~ll-.t'Jc.4

w Kalinowie gm. Stryków

CEGŁA PEŁNA PALONA
KONKURENCYJNE CENY
KL 100, 150
PAKTOWANA Z TRANSPORTEM

if (0-42) 719-63-33

~

CEMENT
PORTLANDZKI 248
złlT

Kupię przyczepę 4 ~ wywrotka lub sztywna
- niska Tel. 046/837-11-74.

Sprzedam Ursus C-360, 1985 rok, stan bardzo dobry. Tel. 0241277-70-31.
Sprzedam rozrzutnik obornika 6 t „Tandem".
Tel. 046/838-40-82.
Sprzedam ziemniaki jadalne, duż.ą ilość, deszczownię 50ic I 80, motopompę, poidła dla bydła, MTZ 82 z przednim napędem 1989 rok.

Sprzedam wysokociełne jałówki.
28, 0241277-92-46.

Młockarnię (targanka) MZC-4B wraz z prasą,

Sprzedam gorczycę, biała, odmiana Mateks,
IOOO kg. Tel. 0505-609-224, wieczorem.
Sprzedam ciągnik Zetor Major po kapitalnym
remoncie, tanio.
Tel. 0421710-88-14 po 20.00.

Tel. 0691-808-350.
Sprzedam Rekord Z-58, 1989 r., przygotowany do żniw. Tel. 0241277-95-10 po 21.00.

Sprzedam krowę na wycieleniu.
Tel. 046/837-07-47.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 6,5 ba
z budynkami lub bez. Tel. 046/838-70-28.

Sprzedam krowę lub jałówkę po wycieleniu.
Tel 046/838-14-61.

Sprzedam ziemniaki. Tel. 046/838-13-62.

Sprzedamy bale jesionowe i snopowiązałkę
nową. Tel. 046/838-74-04.

60.

S'przedam ciągnik Esa I5kM z podnośnikidm,
przyczepkę, kultywator, plug, bronki i drugi
ciągnik bez silnika oraz dwa koła 20x750
z felgami przystosowanymi do tylnego mostu Żuka i wózek ręczny duży.
Tel. 0600-347-139.
Sprzedam słomę, pszenicę.
Tel. 046/839-20-29.
SPRZEDAM BIZON PO KAPITALNYM
REMONCIE, STAN BARDZO DOBRY.
TEL 0604-284--079.
Sprzedam przyczepy 3,5 i 4,5 tony, niskie
i wysokie wywrotki, Ursus C-360 CP.
Kocierzew Pld. 15.
Siewniki zbożowe oraz inne, wycinak kiszanek, myjka do warzyw, sprężarka, urządzenie
do cięcia kukurydzy oraz traw, prasa do siomy Djon Delie sprzedam.
Tel. 0601-272-521.
Sprzedam przetrząsacza-zgrabiarkę 4-gwiazdową firmy niemieckiej, 1-rzęllową sieczkarnię klasy Putinger i Class.
Tel. 0691-517-865.
Sprzedam C-360, stan dobry.
Tel. 046/838-78-29.
Sprzedam prasęZ-2Ż4, ciągnik MF-255, przyczepę wywrotkę.

Tel. 046/838-90-06, 0601-346-552.
C-330 M, 1992 rok, z kabiną, stan bardzo
dobry. Tel. 0608-420-169.
Ursus C-360 P, 1990 rok, stan bardzo dobry,
z kabiną Tel 0692-601-689.
Sprzedam silosy z przeznaczeniem na zboi.e,
pasze lub cement. Tel. 0604-534-614. ·

Sprzedam klacze: wielkopolska, siwa, 7-letnia, z rodowodem; zimnokrwista, łowicka,
9-letnia, idealna do prac polowych.
Tel. 0421710-83-78 po 16.00.

Tel 046/837-45-70.
Sprzedam mies7.ankę, pszenżyto i gorczycę.
Wierznowice 22.
Tel. 046/838-74-29 po 20.00.

dojarkę 2-konwiową, zamrażm:kę

Sprzedam Orl<an. Tel. 0605-304-846.
Sprzedam Cyklop, snopowiązałkę, dmuchawę do siana, zboża.
Tel. 0421719-60-58.

ZWIERZĘTA

Sprzedam ciągnik C-360, stan dobry, sadz.arkę czterorzędową do warzyw.
Tel. 0604-259-323.
Sprzedam prasę Z224, wiązałkę Warta 2.
Tel. 0692-614-967.
Sprzeda

młodą, hodowlaną krowę

wysoko-

Sprzedam owczark;i niemieckiego, suka
- obronna. Tel. 0461838-68-58.
Oddam psa. Tel. 046/837-45-92, Kaliska 35.
Sprzedam tanio psa York, szczeniak.
Tel. 046/838-58-65, 0506-961-517.
Sprzedam szczenię:ta. mies7.alliec dobermana
z owe7.arkiem Tel. 0601-lg6-319.
Sznaucer olbrzym - krycie."
Tel. 046/838-85-18.

cielną Tel. 046/838-57-37 po 22 .00.
Sprzedam ciągnikC-360 3P, 1989 r., plug ttzyskibowy. Skowroda Północna 34.

Sprzedam =ięta owczarka niemieckiego
po rodzicach z rodowodem oraz ich matkę.
Tel. 046/839-61-66, 0604-236-824.

Sprzedam krowę na wycieleniu,
dowlaną. Tel. 0600-603-826.

Sprzedam małe jamniczki po 28 lipca.
Tel. 046/837-62-40.

5-letnią,

ho-

Oś do dwukółki ciągnikowej na kołach Żuka
sprzedam tanio. Tel. 046/838-62-12.

Bernardynki 7-tygodniowe sprzedam tanio.
Tel. 0421710-86-50, wieczorem.

Sprzedam krowę wysokocielną
Kompina 17.
Sprzedam jalówkę wysokocielną
88
Bedoary ·

Oddam psa w dobre ręce.
Tel. 0609-591-704.

Oddam w dobre ręce małe kotki.
Tel. 046/837-45-88.

Sprzedam jałówkę wysokociełną lub krowę,
6 lat. Tel. 0601-052-068.

Sprzedam owe7.arki niemieckie, 2-letnią sukę
i rocznego psa. Tel. 046/837-31-24.

Nasiona na poplony (Perko). Przyczepa do
sianokiszonki Class, stan bardzo dobry.
Tel. 046/838-48-86.

Oddam szczeniaka. Tel. 0461838-35-51.

Sprzedam krowę na wycieleqiu.
_Tel. 046/838-58-07.
Sprzedam koza i kozły.Tel. 0241277-82-71.
Z powodu likwidacji stada sprzedam mlode
krowy. Kęszyce Wieś or 6, gm. Bolimów.
Tel. 0606-363-057.
Sprzedam ciągnik C-330 i kopaczkę dwurzędową w bardzo dobrym stanie.
Tel. 0604-580-470. .

Oddam 7-tygodniowe suczki w dobre
Tel. 046/837-19-65.

Sprzedam owe7.arki niemieckie 8-tygodniowe. Tel. 046/838-60-21. ·
Sprzedam dwwniesięczne owe7.arki niemieckie. Tel. 0692-701-550.
Rottweilery 3-miesięczne sprzedam.
Tel. 0608-171-821.
Sprzedam bernardyny szczenięta.
Tel. 0421719-47-34, 0606-663-868.

BIURO RACHUNKOWE

SKLEP HYDRAULICZNY

,,PROFIT''

·ART. HYDRAULICZNE
•ART. METALOWE
•PIECE MIAŁOWE
WĘGLOWE I OLEJOWE
•ORAZ SZNUREK
SOCHACZEWSKI DO PRASY
•RYNNY DACHOWE
I RURY SPUSTOWE Z PCV ·

• Prowadzenie ksiąg
podatkowych
•Rejestry VAT
• Rozliczanie z ZUS
R-797

ul. 3 Maja 12, Łowicz
tel. 0604-63-66-74
arestone

ofer11l• !Io

sprzeł!.Zy:

OFERUJEMY TAKŻE USŁUGI HYDRAULICZNE
Zduny Osiedle Nr 9 tel. (0-46) 838-75-53, 0-601-379-355 ""

PROPONUJE USŁUGI
WZAKRESIE:

• NAwozy • Skup złoMu

• układanie kostki brukowe)
PIYI chodnikowrch, lrellnkl
• utwardzanie terenu
• budowania palisad ogrodowvch

ZłAków Kości ElNy

Zapewniamy fachową obsługę,
niskie ceny, gwarancję jakości.

TEL

1O7

0--604--4 5 7 ... 7 4 2

ręce.

ił 0-502-629-313

R-766
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INFORMATOR
LOWICJQ
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, 830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 830-91-51
Awari~ oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-W-54-94 czynny całą dobę;
(024) 254-45-52 od 9}Xl do 17.00
(024) 253-30-96 od 17.OO do 9.OO dnia nastc;pnego;
Urząd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek"
Łowicz, ul. Stanislawskiego 31 (na tylach SP nr 4),
tel. 837-66-92, czynny. codziennie 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba Rl{A „Pasiaczek", Łowicz,
ul. Stanislawskiego 31 ), czynny: pn., c:zw., pt
w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka
,;Nie ma mocnych" w l.dtmach (siedziba GOK l.duny) - spotkania w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowptwon>wymi narządu rodnego i sutka 837-37--07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:

M

Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
lnfonnacja o muneracb telefonów 913
lnfrnmacja o numeracb; tel. mi'l'lzynarodowa 931 O
TelegJllll1y (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna infonnacja gospodarcza
o handlu, usługach, produkcji i wyższej użytecz
ności publicznej, tel. (046) 94-34,
fax (046) 322-555

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w Głównie:
Filia Powiatowego

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-84-22

Miejski 719-80-02

Ceny

Msze święte
w niedziele i święta:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-pivblemowy
(dla osób mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz.16-22,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08, 83741-02, 837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-20-37, 837-47-77, 837-44-44
Warsztat konserwa!. LSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85,
837-20-22, 837--07-10
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48
ul. Chełmońskiego 31 , tel. 837-35-24

• Parafia św. Ducha: 7.OO, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 1O.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, I 2 . 3 O ,
16.00
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Parafia pw. matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
•Kościół św.

Apteki:
czw. 18.07. 3Majal5

Dyżury

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

tel.0-601 ·781-708
pt
19.07. Sikonkieg la
tel.837-42-64
!h
20.07. Annii Krajowej 2
tel. 837-64-41
ndz. 21.07. Nowy Rynek36
tel. 837-45-36
pon. 22.07. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
1>t 23.07. Sikonkiego I
tel. 837-42-64
śr.
24.07. Kostka I
tel. 837-51-32
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od pon. do sb. 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
Sikorskiego 1 czynna od pon. do piątku 8.00.20.00,
soboty 8.00-16.00
Apteka „Bratek'', os. Bratkowice , tel. 837-09-20
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00.20.00,
sobota 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku do soboty
w godz.8.00 do 20.00
Apteka ,,Malwa'', ul. Nowy Rynek 36, czynna w sołx>
tę_ 8.00-20.00, niedzielę 8.00-14.00
Apteka ,,Bonifraterska'', ul. Bonifraterska 2
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00
Bełchów: pn. - pt 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pl 8.00.15.00
Bolimów: R. Kościuszki
pn. wt pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
soboty 8.00-12.00

Urząd

Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w Głownie:
Informacja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97--06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

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

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

w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, 719-80-34
- Lkarz ogólny sobota 8.00-1~.00 po 12.00 - izba
przyjęć w szitalu w Głownie

(dane z 14 lipca) w

ASORTYMENT

Czwartek. 18 !jpca:
t kino nieczynne
Pi!tek - środa . 19-24 lipca;
• godz. „Wielki powrót" - film animowany prod.
USA
Kontynuacja jednego z największych przebojów
Walta Disneya - „Piotrusia Pana". Bohaterką obrazu
jest Wandy - Jane, która w czasie II wojny światowej
zostaje porwana przez kapitana Haka i uprowadzona
do Nibylandii. Uratować może ją tylko Piotruś Pan.
• godz. 19.00 - „Helikopetr w ogniu" - dramat prod.
USA
Oparta na faktach opowieść o Mogadiszu (stolica
Somalii). Bitwa 'ta była najdłużej trwającą bitwą, w
którą .zaangażowali się Amerykanie po wojnie w
Wietnamie. Specjalne jednostki uderzeniowe
amerykańskich sił zbrojnych - grupa 120 Delta wraz
z odpowiednim sprzętem zostaje zrzucona w 1993
do Somali.

Wystawy:

cukier
mąka szymanowska
chleb

kiełbasa
kiełbasa

zwyczajna
wiejska

parówki
kaszanka

,

słoni na

kurczak
filet z morszczuka
-makrelaw
ona
mleko tłuste w folii
masło extra

11,50
7 80
420
2,80
4.29
14,70

2,00

masło śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja

1 78
448
0,41
7,72

215
2,00
1,00

12,70
13 59
9,99
1394
17,08
775
877
12,35
5 51
393
3,25
4,98

2 ,00
1,90
1,00
0,70
2,50
11 ,20
12 80
9,50
12 50
17,00
900
9 50
12,50
7 50
5 50
3,50
4,95
12,50
10,00

2,00
180
3,10
8,00

4,40
0,2-0,3

2,19
1,85
1,40
0,70

2,19
1,17
1,50

15,80
1430

15,80
14 30

11 ,50

10,90
17,70
7 20
740
9,40
570
3 80
2,65
4,90

8,00
13,50

19,00
900
13,00
700
5 00

9,00
9,40
5,20
3,80
2,65
5,20

14,70
1,40
2,30

2.00

1,85
1 40
0,70

1 70
3,30
0,30
8,00

1,29
2,27

4,04
0,42
8,69

1,99
1,90

Wakacje w mieście

12,90
13 50
10 90

Dyżury

aptek w Głownie:

tel. 719- 24-84
pt. 19.07. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
sob. 20.07. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
n 21.07. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
pn. 22.07. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
wt 23.07. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
śr.
24.07. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
w każdą niedzielę_ przerwa 15.00-18.00
Apteki pełnią dyżury:
w dni powszechne 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
nas tępnego

Apteka w Bratoszewicach:
czynna: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie czynne:
ul. Kolejowa 11: pn. - pl 9.00-17.00,
ul. Targowa 14: pn. - pt 8.00-1 8.00,
sb. 8.00-14.00;

Dyżury

aptek w Strykowie:

ndz. 21.07. ul. Kolejowa 11

tel. 719-82-71

690
590
2,90
5,30
15,50
9,50

9,90
1,29
2,27

1,29
2,15

2,60

185
2,89
0,25
8,69

1 73
2,89
0,25
8,69

1,62
3,00
0,25
7,72

1,99
1,85

w Głownie

w Strykowie

6,60
9,00
12,00
7,40
4,60
3,00
4,22
14,70
1,35
2,00
1,80
4,49
0,35

7,72

13 38
18,73
4 57
717
8,21
563
447

1,85
1,89

2,20
1,90

2,20
1,90

1,20

095

095
1 35

049
119 1,50 1,20
16,99 13,00
990 12,00
10,00
899 9,00
18,99
17,00

14 12

1890

7 90

2,10
1,90

SYNKOWIE
- państwu Wiśniewskim z Łowicza
- państwu Gałązkom ze Świeryża
- państwu Sierotom z Chąśna
- państwu Michalakom z Psar
- państwu Kopeć z Łowicza

• SKARB ROLNIKA•
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE • REJON tOWJCZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 12.07.2002 r.
jęczmien

q

kukurydza

q

C1łlies

q
q
q

1880

żyto

jaja fermowe
jaja wiejskie

8,00
4,20
4,00

czosnek
fasola Jaś
fasolka
gruszki
jabłka

jagody
kalafior
kalarepa
kapusta czerwona
kapusta gł. młoda
koper
md~

marchew
ogórki
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pomidory
por
porzeczki
rzodkiewka
seler
szczypiorek
śliwki
wiśnie
włoszczyzna

kg
kg
szt.
kg
szt.

szt.
pęczek

kg
kg
szt.

am

1,20
0,80
10,00
5,00
5, OO
5,00
3,00
1,00
3,00
0,50
1,00
1 ,OO
2 ,00
2,00
1,00

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywjec wieprzowy:
•Domaniewice (15.07); 3,40 zł/kg+ VAT;
• Ziewanice (15.07); 3,60 zł/kg + VAT;

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 16.07.2002 r.)

1,25
1,90
1,90
1,60
0,20
8,00

0,20
8,00

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

2,10
1,80
0,50

960
710
4 50

12,75

11,40

1,30
1,79
1,85
2,65
2,99
0.14
7,99

o20
8 oo

brzoskwinie
buraki
cebula

kg
q
15 szt.
15 szt.
szt
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
I
szt.
szt.
kg
szt.
szt.
kg
. kg
kg
kg
kg
kg

12,00
8 80
1 25
1 60
1,75
1 55

2 ,10
1,75
1, 10
0 ,50

7,8
9,00

0,25
8,00

pszenżyto

52,00
50,00
35,00
52,00
44,00
0,33
28,00
4,00
4,50
1 ,20
3,00
1,20
1,20
6,00
0,80
5,00
1,60
3,00
1,00
5,00
2,00
1,60
3,00
1,00
1 ,OO

• nauczyciel jęz. angielskiego, nauczyciel
informatyki, nauczyciel przedmiotów
zawodowych elektrycznych, przedmiotów
gastronomiczno-hotelarskich
• nauczyciel jc;z angielskiego i niemieckiego
• szwaczki - szycie bluzek (indywidualnie)
• nauczyciel fizyki
•szwaczka
• murarz-tynkarz do 30 lat z doświadczeniem
lub absolwent szkoły budowlanej
do przyuczenia w zawodzie
• piekarz piecowy
• fiyzjer
• osoby z wykształceniem wyższym hotelarstwo
lub ekonomia
• handlowiec
• robotnik ogólnQbudowlany
• sprzedawca
• sprzątaczka (absolwent z terenu
gminy Kiernozia)
• kierowca-mechanik kategorii C+E sam.
pow. 24 tony
• sprzedawca - fakturzysta
• inż. mech. - konstruktor
• ślusarz ze znajomością rysunku techicznego
• kierowca kat C+E sam. pow. 12 ton,
świadectwo kwalifikacj i + paszport
• sprzedawca
• mechanik samochodów ciężarowych
• kombajnista
• sprzedawca
.
• nauczyciel jc;z angielskiego
z pełnymi kwalifikacjami
• przedstawiciel handlowy
• pracownik działu reklamy
- zdolności manualne, prawo jazdy, wiek do 26 lat,
osoba ucząca
• krawcowa - szwaczka szycie sukien komunijnyc~

5,02

1,34
1,27
2,15
1 40
384
0,21
8,22

państwu

czereśnie

Czwartek. 18 lipca:
• godz. 1O.OO - wycieczka do .ZOO w Płocku .
•godz. 16.00 - zapoznanie się z działalności sekcji
krótkofalowców działającej przy ŁOK.

Łowiczu

1,89
1,67

z Łowicza
z Marianki
Zagrfkas z Łowicza

brokuł

Wystawa „Strój łowicki na pocztówce" z
kolekcji Edwarda Miziołka.

a.~
(/) ~

2,19

państwu Wolińskim

ziemniaki młode

•Muzeum w Łowiczu

•

~

państwu Kuź

Wystawa Duch materii malarza Mariusza
Autora zaprezentuje swoje malarstwo,
grafikę, rysunek. Wystawę_ można oglądać do 20 lipca.
Łukasika.

()

210
2 ,00
1,30

-

pszenica

o~

1 99
2,00
1,30
1,20

CÓREC,ZKI

• Galeria Browarna

Eo

(/)

uroazili.s~ w Łowiczu
iw<jfownu:

Kino Bzura

a.~~
..!!! o (Jj
.X

MILO~NYCH

Wszelkie informacje sportowe zamieszczamy
w Informatorze Sportowym na str. 24

""
a.""
g~
.

KQONIKA,
WYPADKOW

Imprezy sportowe

czw. 18.07. ul. Zgierska 27

przychodni ZOZ
w Głownie:

Naprawa telefonów 924

Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pl 8.00- 15.00,
sb. 8.00-1 2.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-1 6.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Ryne1c Kopernika 12:
pn. - pt. 8.00.1 6.00 sb. 8.00-13.00
Sobota: pn. - pt 8.30-1 5.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pl8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80--07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O

Dyżury

Informacje w Strykowie:

żywności:

Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30, 17.00

Lowicz- dyżury nocne:

przychodni:

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworski 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy 719-19-01
P:iwszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10:14

Urząd

Pogotowia:

nowy WWICZANIN
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ZAWIADO MIENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami)
oraz postanowień Uchwały Nr 19/2002 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 19 czerwca 2002 r.

podwyższona sztywność,
Łowicz,

niska cena

ul. Browarna 10A, tel. (0-46) 830-33-76

OKNO wys. 1435 x szer. 1465 tylko 570,00 brutto
BALKON wys. 2195 x szer. 865 tylko 465,00 brutto
W CENIE:
• niemieckie okucia Winkhaus Auto Pilot
• zabezpieczenie antywłamaniowe
11 blokada błędnego pOłożenia klamki
li mikrowentylacja
11 szyba k=1,1

O B W I E S Z C Z E N I.E .
BURMISTRZA MIASTA tOWICZA
Stosownie do art.53 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62 poz. 627) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska ,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085):

podaję do publicznej wiadomości o planowanym przedsięwzięciu
polegającym na wznowieniu nawierzchni drogi krajowej Nr 2

i przebudowie obiektów inżynierskich na terenie miasta Łowicza
od km 403+291 do km 407+661 wraz z przebudową i budową chodników,
w istniejącym pasie drogowym ul.Poznańskiej
oraz budowie objazdów na czas przebudowy obiektów inżynierskich
po działkach o numerach ewidencyjnych ·33512, 351/7, 351/12, 351/9, 426,
427/5, 1371/1 i w części pasa drogowego ul. Poznańskiej.
1. Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu na powyższą inwestycję przebiegającą po terenie miasta Łowicza wzd(uż
ul. Poznańskiej na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzef!nego miasta Łowicza;
2. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami i złożyć uwagi bądż wnioski
w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, w pokoju nr 36,
w budynku B, w dniach od 22 lipca do 21 sierpnia 2002 roku.

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łowicz w granicach administracyjnych
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do zmiany planu mogą być zgłaszane w terminie do dnia 31 sierpnia 2002 r.
w Urzędzie Gminy w Łowiczu, ul.- Długa 12 w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zarząd. Gminy Łowicz

R-825

©~w[k® ~®~®~® ®®~®wrk®W®
w ®D~®oo cB@ ~®ru~ooo

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

~~~~=~·~ ffiOOCfi(])[!.

EP~©[AYA]©©dJ& ~ ~u© ~®®~~
CEMENT PORl'LAllDZKI CEM li/ .... 32.9 2 . . - e =-=-ie
CEMENT PORTLANDZKI CM I 42.S 2 & 9 21!:!8'1 '9:
Dojazd: 1 km za Łowiczem przy trasie Łowicz Bielawy, koło Ótolic
tel.: ( 0.. .46) 837-15-89, tel.: (0 ...46) 837-14-10 e- mail: agrol_hn@w.pl~
Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska w

•GRESY,PŁYTKIKUNKIEROW
E
KLEJE, FUGI, LISTWY
BOAZERIA PCV, SIDING
RYNNY
DRZWI ·wewnętrzne
• zewnętrzne
• antywłamaniowe
• harmonijkowe

PROMOCJA .

• PANELE PODtOGOWE O WYSOKIEJ TWARDOŚCI,

KLEJOWE I IEZKLEJOWE
- PANELE ŚCIENNE MDF
• GLAZURA, TERAKOTA
• ELEKTAONAAZęDZIA BOSCH i SKIL
~ Sze"oki asortyment • Ceni konkurencyjne • Raty~ pierwszej wpłaty • Upusty

na tablicy ogłoszeń
Gminy w Chąśnie
w dniu 15 lipca 2002 r.

PROWADZI ZAPISY
NA KURS
PRAWAJAmY
WKAT. A, B, C, C+E, B+E
• Rozpoczęcie kursu
22.07.2002 .r.,O godz. 16.00

Zapraszamy ·

--------------

Z Ą CHOWAJ

PIE~GNUJ

1 ODBITKA ZDJ~CIA 9x1J
W CENIE l9GROSZY ......--:;;;;o"-"""''
Zapraszamy do sklepów:
Eko ul. Księżacka 5
Grosik, ul. Stanisławskiego 20
R-780

tel. (0-46) 837-93-20, 837-94-67

WYROBY HUTNICZE
MATERIAlY
RUDOWIANE
GAZY 'fECDNICZNE
OPAl, NAWOZI
NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

STROPY lERIVA
-DO 7,8M

BLOCZKI

FUNDAMENTOW E

PRODUCENT
Wyroby posiadają
ą§'7
znak bezpieczeństwa 'V'
TRANSPORT
ROZŁADUNEK HDS
Złaków Borowy 24

Te/Jfax (0 •. -46) 839-13-85
0-601-30-32-35

ZOSTAŁ

WYWIESZONY

na okres 21 dni

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania
w użytkowanie wieczyste
w miejscowościach:
Chąśno Drugie,Mastki, Sierżniki

R-ll27

~

~~§!Q~~~~N
IA
Łowiczu

~

I Budownictwa w

OFERUJE PAŃSTWU

•

. . . ., ......___________„~

WSPOMNIENIA Z WAKACJI.
WYCIECZKI. URLOPU

ZARZĄD GMINY CHĄŚNO
Urzędu

\.R-81 8

Łowicz ul. Armil Krajowej 61 (za Czerwoną Górą)

1
•

INFORMUJE

Anna Kierus

•
•
•
•

3

że

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

PIANKA

Przemysłowa

./Oferty z ceną należy składać w siedzibie Spółdzielni w Łowiczu przy ul. Przemysłowej 3 (sekretańat)
w zan1kniętych kopertach z dopiskiem .Zlewnia Zielkowice - sprzedaż" w terminie do dnia 3~ lipca 2002 r.
./Wszelkie informacje można uzyskać w dziale inwestycyjno-remontowym, tel. 837-35-75 do 77 wew. 225.~
./Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. n

Łowicz,

~:=A

ul.

po zlewni mleka wZielkowicach gm. towicz wraz zdziałką

RADAR
•PŁYTY

Łowiczu,

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedai
obiektów
.
.

' Ośrodek Szkolenia Kierowców "

PONADTO:
• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
GIPSOWO-KARTONOWE • SCHODY STRYCHOWE, OKAPY

(®{)

str9 py teriva

~
-----!
:;i
l0EJ
y-~.:-·· :~~~~~:~~:~:,~

!Q__g]__ •bloczki.
•pustaki betonowe
:i::asypowe
•

•nadproża
• galanterię

betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tal . (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
a-mall: SIB@wlnkhaus .com . pl;
I nternat: http:l/www.wlnkhaus. com . pl/slb
Zaprasza"'lt w godz. 7 . 00-'17.00

~

FIRMA KRISLINE

ZATRUD NI
SEKRET AR·KĘ

z biegłą znajomością jęz. angielskiego,
Worda i Excela
o
Tel {0-42} 719-43-15, 719-43-19 ffi

REKLAMA

20
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Wygraj
z

Gazetą Prawną

JUŻ OD 24 CZERWCA 2002

TANIE

NAGROBKI

Sprawdź swoJą wiedzę

z „Gazetą

Prawną"

- wygraj nagrody!

GRANITOWE

'fyle dostaniesz na zakup nowego >~~~~~
Fiata Seicento w zamian za stary
lub złomowany samochód.

ORAZ INNE WYROBY
ZUMIENIA NATURALNEGO
oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca, ul. Lotnicza 20
(obok nowej straży)

POMIAR, SPRZEDAŻ, MONTAŻ:
BRAM-FUT
Łowicz, ut. Włókiennicza 1
tel. (046) 837 35 71, O606 941 304

+Na terenie zakładu wzorcownia,
do obej~enia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.

OFERUJEMY: ·
o bramy garażowe
o bramy przemysłowe

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

Sprawdt również inne bardzo
Szczegóły w naszym salonie.

atrak~yjne

~a\'I

-

t,a~\e\

o napędy, sterowania
o drzwi p. pożarowe i wielofunkcyjne R-748

Tel. (0-24) 721-36-00 (wieczorem)
0601-588-385, 0609-604-454 ·~o:
Zakład

•

Instalacji ElektrYcznych

NAJTAŃSZE

fL„TO.M NAWOZV

oferty rabatowe i kredytowe.

• przyłącza elektroenergety~e
• instalacje wiz
• instalacje elektryczne i teletechniczne
• linie kablowe i napowietrzne, SN, nn

POLMOBLICH

• Projekty • Wykonawstwo
• Nadzór • Pomiary
• Kompleksowa obsługa Inwestycji

Łowicz,

ul. Blich 34
tel. (0-46) 837-37-1 O

Bobrownik/ 248 kolo Łowicza
te/Aax 046 838 68 08, tel. 0-602-461-341, 0-602-461-342
e-mail: eltom@kki.net.pl

oferuje firma PHU

AN~OB

- saletra importowana i krajowa
- śruta sojowa
oti.,,.,.
- śruta rzepakowa
a także szeroki asortyment
innych nawozów

"°""o;:

Ponadto:
deski, krokwie, otręby, stal, cement
Dąbkowice Górne 44, (046) 838-90-46
SKR Płaskocin, (046) 838-46-76
SKR Kocierzew Płn., (046) 838-48-28

R~B

RATY

·.

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

PROFESJONALNY DOWÓZ
OLEJU OPAŁOWEGO

Ekoterm Plus
AUTOCYSTERNAMI MARKI MERCEDES

aqnn1adziennie od B.oo

ATRAKCYJNE LETNIE CENY

niedziela od a.oo

. Tel./lu (046) 837-61·81, 0-601·303-ZSI, 0-601·1S7·S9S .
· ośrodek

Szkolenia Kierowców

IIJI@f1I!11
ul.

Słowackiego

44

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

'
jest pod patronatem
Instytutu Transportu
Samochodowego
Rozpoczęcie kursu:

.

1

U
--· · J

.

Dysponujemy pełnowymiarowym placem
manewrowym z możliwością doskonalenia
swoich umiejętności na samochodzie
własnym bądź szkoleniowym. Łowicz,

ul. Jana

Pawła

li 120 (dawna

Łódzka)

Nie przepłacaj.

„

;i;

Producent Vesa/

Zgłoś się

Łowicz, STANISŁAWSKIEGO

RATY

siatki przeciw owadom
• moskidery

29.07.2002 r. o godz. 16.00

PCV

=
=

°'I

Łowicz, ul. Ikara 10, tel. 837-44-25 ~I
--------------~

tel./fax (0-46) 837-91-81

.,.a:~

22

RATY

AUTO - 52:YBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
ciężarowe
ul. Inflancka 32, tel. 659-88-66

samochody osobowe,
Łódź,

CZĘŚCI VW BUS T.-4

BLĄCHY,

Nowy Rynek 16,

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

lrmlf MAWAIMIUĄCI

OKNA

DREWNIANE
ALUMINIUM

=
=

./ pionowe - materiałowe, PCV
./ poziome - aluminiowe
i drewniane

'/

IM

2365X1435 960 zł 1465X1435 625 zł
1765X1435 670 zł 865 X 2095 460 zł

ZALUZ.JE

KAT. „A, B, B+E"

~®

NOWOCZESNE ZABVDOWVWNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVa-tENNE NA ZAMÓWIENIE

Łowicz,

f/ID

QGEAIAN

•

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY
UWAGAlll
Ośrodek riasz

!ROLETY

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV

fi

..---:-~-----------~

./ zewnętrzne - alllininium
./ wewnętrzne - tekstylne

Krzysztof Bandos
Łpwicz,

STANLEY

LAMPY I INNE~

I NAWOZV OGRODNICZE
I PODŁOŻA OGRODNICZE
@&llJW lfJ!lł@@(!f]~fllil&i

R-95

oferuje EKO·FOL Rząśno 25 tel. (046) 838 74 36

nowy

ł..OWICZANIN

Piłka nożna

•

SPORT

18.07.2002 r.

e SPORT •

- 6., 7., 8. i 9. kolejka Bielawskiej Ligi PN Sześcioosobowej

NAJWl~CEJ SZANS MA TEAM
Bielawy, 6-7 i 13-14 lipca. W rozgrywkach szóstej edycji Bielawskiej Ligi Piłki
Nożnej Sz.eścioosobowej coraz bliż.ej zakończenia, a wciąż najwięcej szans na ostateczne zwyci~o mają zespoły Teamu Bielawy oraz goniące lidera Brooklyn Walewice
iPieczarka Walisz.ew.
7.aległymecz 1. kolejki:
•BROOKLYN Walewice. SPEED
Walewice 2:2 (2:0); br.: Robert Kornacki
IJ) iJacekBukowicz (19)-Arl<adiusz Wódka
(31) i Łukasz Szloser (36).

- 4. i 5. Chąśnieńskiej Ligi

10 i 14 lipca. W Chąśnieńskiej
Lidze Piłkarskich Piątek (do lat piętnastu)
liderująca ekipa Złotej Piątki niespodziewanie zremisowała z Dream Teamem, a drugi
w tabeli zespół Orłów Mastki przegrał z
Czerwonynii Diabłami w Wyborowa Pi~
szy punkt zdobyły dziewczęta grające w
drużynie Potężnych Kaczorów, a drugą
bramkę zdobyła Sylwia Woźniak.
4. kolejka ChLPP:

• ZLOTA PIĄTKA Chąśno- CZERWONEDIABLYWyborów 4:1 (2:1); br.:
Piotr Malczyk 2. i Dominik Błążejewski 2 Łukasz Wiśniewski.

I ORLY Mastki- REAL Mastki 4:0 (2:0);
br.: Mariusz Bogucki 3 i Bartek Wróblewski.

•POTĘŻNEKACZORYMastki-KS

Piłka nożna -

Robi

5. i 6.

Gołeńsko 0:1

5. kolejka Chi.PS:

• SAMI SWOI Mastki - FC Karnków 2:8 (1:2); br.: Sebastian Malinowski 2Marcin Mika 5 i Andrzej Durka 3.
llWEST SOUTH Chąśno -OPOJE Błędów 0:7 (0:2); br.: Marcin Wawrzyńczak3,
Waldemar Szufliński 3 i Adam Bryła
• I.S. OLIMPIA Karsznice - KS Chą
śpo 0:4 (0:2); br.: Daniel Stępniewski 2,
Radosław Woźniak i Mariusz Gać.
•RELAX Sierżniki-GWIAZDYNie
spusza 1:3 (1:3); br.: Tomasz Pietrzak -

Chąśno przełożony.
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s

M>

Sprawiedliwy remis „na szczycie"

DREAM

3. Czer\Vone Diabły {4)
5 9 ro: IO
4. KS Goleńsko {5)
5 9 6:6
5. Dream Team Goleńsko (3)
4 7 5: l
6. Sokoły Chąśno (6)
4 3 2;11
7~Rea!Mastki
(7)
5 1 3:14
Potężne Kaczory (a)
5 1 2:14
Na czele klasyfikacji strzelców jest Mariusz Bogucki (Orły), który strzelił jak
dotąd dziesięć goli, a po osiem trafień mają
na koncie Piotr Malczyk (Złota Piątka) i
Łukasz Wiśniewski (Czeiwone Diabły).
6. kolejka rozgrywana była w środę 17
lipca, a w sobotę 20 lipca odb«dzie się 7.
kolejka: godz. 1O.OO: Real - Dream Team,
godz. 10.40: Złota Piątka - KS Goleńsko,
godz. 11.20: Czerwone Diabły - Sokoły i
godz. 12.00: Orły- Potężne Kaczory. (pad)

Sport w gminie Dom;iniewice

Sportowa niedziela w bomaniewicach

Domaniewice, 14 lipca. Na boisku Va.gatu Domaniewice rozegrano Gminne Za• DREAM TEAM Gołeńsko - ZŁO
wody Rekreacyjno-Sportowe, a w kilkunaTA PIĄTKA Chąśno 0:0
stu konkurencjach wystartowało około dwu• KS Goleńsko - SOKOLY Chąśno
stu uczestników w wieku od lat trzech do .
1:0 (0:0); br.: Przemysław Bończak.
trzydziestu kilku. Dorośli i młodzież brali
•REALMastki-POTĘżNEkAczo..
udział w turnieju piłki noźnej, siatkowej,
RY Mastki 1:1 (0:0); br.: Bogumił Rybuspchnięciu kulą, podnosili ciężarek o.wadze
Sylwia Woźniak.
17,5 kg oiaz w turnieju szachowym. Mło
•ORLY Mastki - CZERWONE DIABŁY
dzież moźna było zobaczyć w s)\oku w dal
Wyborów 2:3 (0:1); br.: Mariusz Bogucki i konkurencjach rodzinnych. Njamłodsi zaŁukasz Wtśniewski 2 i Tomasz Janeczek.
wodnicy próbowało swoich sił w czterech
I.Złota Piątka Chąśno (I)
5 13 17:1
konkurencjach rzucania do celu. Dzieci za.t· QrłyM tki (2j"
5 IŹ 17:~
chęcone słodyczami, sokami i zabawkami,
które dostawały za chociażjeden celny rzut,
chętnie po kilka razy rzucały krążkami i pikolejka Chąsnieńskiej Ligi Piłkarskich Szóstek
łeczkaffii, aż do momentu rozdania wszystkich nagród Bardzo emocjonujące i widowiskowe były konkurencje rodzinne.
KONKURENCJEROD71NNE:
• Sztafeta rodzinna:
Bartłomiej Bogucki 2 i Marcin Matuszew5. Opojfl;łłędow (5)
6'
t. Rbazfna·Pawlata·
ski.
6. Sami Swoi Mastki (4)
6
2,Rodzina Wawrzyn
7. Relax Sierżniki (8)
6
6. kalejka ChlPS:
3. Rodzina Kocemba
• LS. OLIMPIA Karsmice - WEST 8. West§outh Chąśno@ . 6 3 5~16
Rzut woreczk3mi do celu:
Najlepsz}'m strzelcem jest jak nadal DoSOUTH Chąśno 2:0 (1:0); br.: Jan Maj1. Roazina Mrzygtod
minik Czeczko· (I.S. Olimpia), który
chrzak I Dominik Czeczko.
2. Rodzina Kocemba
•OPOJE Błędów - FC Kamków 0:1 zdobył już jedenaście goli, a jedną bramkę
3. Rodz~ Vf awrzy11
(0:0); br.: Marek Gać.
mniej strzelił Sebastian Malinowski
• Rini:o:
• KS Chąśno - RELAX Sierżniki 1:1 (Sami Swoi).
•f. Rodzina Cza]ka
(1:0); br.: Mariusz Zabost - Paweł Wojda
Kolejne mecze ligi szóstek już w
2. Rodzina Ogohowscy
• GWIAZDY Niespusza - SAMI najbliższy weekend. W sobotę 20 lipca
3. Rodzina Wawrzyn
SWOI Mamki 5:3 (3:0); br.: Marcin Ma- odbędzie się 7. kolejka: godz. 16.00: I.S. Olim• Sztafeta .,żółwiej jazdy":
tuszewski, Grzegorz Kochanek, Łukasz pia-Opoje, godz. 16.50: Relax-WestSouth,
I. Rodzina Czajka
Nowak, Konrad Cichosz i Paweł Kutkow- godz. 17.40: Sami Swoi-KS ChąSnoigodz.
2. Rodzina Felczyńscy
ski - Sebastian Malinowski, Marcin Kazi- 18.30: Gwiazdy- FC Karuków. W niedzielę
3. Rodzina Wawrzyn
ro?J>OCznie sięjuż runda rewanżowa: godz.
mierczak i Grzegorz Żaczek.
KONKURENCJE INDYWIDUALNE:
6. 15 16:8 15.00: FC Kamków - KS Chąśno, godz.
1. Gwiazdy Niespusza (3)
• Skok w dal • kobiety:
6 13 16:4 15.50: Relax -I.S. Olimpia, godz. 16.40: West
2. KS Chąśno (1)
1. Joanna Bródka·
·
3,90
3. I.S. Olimpia Karszniee (2) 6 l'2 18:14 South-Sami Swoi i godz. 17.30: Gwiazdy2. Katarzyna Wawrzynowicz
3,55
6 9 ]6:13 Opoje.
Paweł A. Doliński
4. FC Karnków (7)
3. Kamila Mrzygłód
3,00
5. kolejka ChLPP:

się

Chąśno, 13 i 14 lipca. Sporo zmian w
tabeli Chąśnieńskiej Ligi Piłkarskich S:Wstek.
W walce o puchar wójta gminy Chą,IDo Romana Łazińskiego na czele na razie
ekipa Gwiazd Niespusza, która odniosła
kolejne dwa zwycięstwa Dotychczasowy
lider- KS ~opozwycięmwienadOlim
piąjedynie zremisował z Relaxem.

(0:1); br.: Przemysław Brzo-

zowski.
• SOKOŁY
TEAM Goleńsko

SPORT

DYia dY1ucyfroY1e YIJniki ·

Dream Team urwał punk~ liderowi
Chąśno,

•

Kiernozia, 14 lipca. Piąta kolejka Kier- ski. ,,Młode Wilki" otrzymały kolejną lekcję
nozkiej Amatorskiej Ligi Piłkarskich Szó- futbolu - tym razem od Tedexu, a bohaterem
• JEŻVNA Bielawska Wieś - PŁO stek nie przyniosła istotnych zmian w ligo- meczu był gracz Pelikana- Tomasz RemMIEŃ Piotrowice 5:0 (w.o.)
wej" tabeli. W dotychczasowych meczach bowski, który zdobył aż sześć goli.
•SUPER OWBOY Bielawy· WAR- padło łącznie już 150 goli, co daję średnio
~ KuKlllx Ktaircu Ts 34:~
RIORS Bielawy 1:5 (1:1); br.: Rafał Chu- równo sześć gol na mecz.
· 2.TSS itAT~Manhattan (2}
5 12 26:~
dy (4) - Adrian Legęncki 3 (12, 24 i 31) i
1
5. kolejka KAES:
:>..Frydeiyki {4)
5 tO 22;tt
Piotr Kociak 2 (30 i 37).
•LZS IMADŁA-TSS KAT-MAN- 4.Tede~{S)
5 10 19;8.
• PIECZARKA Walis:rew • BRO- HATTAN 0:4 (0:2); bt: Marcin Mika3 i IS. LZS Imadła (3)
5 9 12: Ii
OKLYN Walewice 1:3 (0:1); br.: Daniel Robert Cieślak.
6. Hooligans (8)
S 6 ll:lS
Pietrzak (37) - Jacek Bukowicz 2 (35 i 39) i
Dotychczasowe mecze tych drużyn koń 7. AA-Club (6} .
5 6 8:15
Cezary Tomczak (4).
czyły się remisami, ale wicelider ma w swo- • 8. CKM (7)
5 3 10;11
Pauza: FC Bielawy.
im składzie Marcina Mikę, który zapew- . 9. KS.Osiedle (9)
5 3 '6:33
9 24 42; 11 nił Katowi trzy punkty.
!. Team~Bielawy (1) • .
Jo
..
Wilki
·= .
. 5 o .2:~~
2.lłrooklyn Wlłlewice (2)
9 22 53;8
•KU KLUX KLAN· KS OSIEDLE
Na czele klasyfikacji strzelców znalazł
3. Speed Walewice (4)
8 18 '32:5 10:1 (6:0); br.: Albert Ciechomski 4, Seba- się samodzielnie Marcin Mika (Kat), który
• 4. Pi1Jczarka Waliszew (3)
. 7 16 35:9 stian Słupski 2, Tomasz Kaźmierski 2, Łu zdobyłjużjedenaście gol~jednąbramkęmniej
5. Warrfors Bielawy(6)
9 16 21!13 kąsz Zając i samobójcza - Paweł Trepa
mana koncie Tomasz Kaźmierski (KKK),
6. Jeżyna.Bielawska Wi'eś (S) '8 13 18:5 ·
,,Kuklusie" nawet bez swojego ,,asa" - 9 - Tomasz Rembowski (Tedex), ~ 6:
7. Mroga Waliszew (1)
8 13 10:17 Sebastiana Zwierza potrafili rozgromić Mieczysław Lachowicz (Fryderyki) i
8. FC Bielawy (8)
8 12 15:29 rywala ...
Przemysław Michalak (Kat), po 7: Se9. Super Oldboy Bielawy (9) 8 6 11 :46
•AA-CLUB· FRYDERYKI 1:7 (1:3); br.: bastiah Zwierz i Albert Ciechomski
IO. SKR Leśniczówka (10)
8 4 12:30 Emil Sudak- Mieczysław Lachowicz 3, Wal- (obaj KKK) i Tomasz Łysio (CKM), 6 'l I. Cygany Bielawy {12)
8 3 4:26 demar Kret 2; Lech Łysio i Tomasz Panak. Tomasz Witeczek (Fryderyki), po 5: Se12. Iskra Zgoda (13)
8 3 8:33
Pierwsi gola strzelili gracze AA-Club, ale bastian Słupski (KKK), Paweł Trepa
13. Płomień Piotrowice (lł) 8 I 5:34 tym razem powiedzenie ,,miłe złego począt (Osiedle) i Damian Żurek (Tedex). .
Najlepszym strzelcem w Bielawach jest ki" znalazło potwierdzenie w Kiernozi.
W niedzielę 21 lipca rozgrywane będą
Radosław Leśniak (Team), który zdobył
• HOOLIGAN'S • CKM 4:1 (3:1); dwie kolejki, a spotkają się: godz. 1O.OO: Kat
już 19 goli. Po 15 goli strzelili Arkadiusz br.: Jakub Pietrzak, Jacek Milczarski, Mi- - Hooligan's, godz. 11.00: KKK- AA-Club,
Wódka (Speed) i Maciej Kurczak (Piec- chał Ryfa I samobójcza - Tomasz Łysio.
godz. 12.00: Wilki - CKM, godz. 13.00:
zarka), 13 - Tomasz Dróżka (Team), po
„Cekaemy'' nadal nie potrafią „dopaso- Osiedle, Fryderyki i godz. 14.00: Imadła
12: Cezary Tomczak i Jacek .Bukow- wać" swojej amunicji do karabinów ...
Tedex. W7.kolejcezagrają:godz.15.00:Kat
icz (obaj Brooklyn), 11 - Paweł Kaczo• TEDEX- WILKI 11:1 (4:1); br.: To- -KKK,godz.16.00: Hooligan's-Wtlki,godz.
rowski (Pieczarka), 9- Robert Kornacki masz Rembowski 6, Damian Żurek 4 i 17.00: Tedex - Osiedle, godz. 18.00: AA(Brooklyn), po 8: Szymon Wiliński (SKR) Krzysztof Tafliński - Grzegorz Kunikow- Oub - Imadła i 19.00: CKM - Fryderyki.
i Maciej Rutkowski (FC z.duny), po 7:
Piłka nożna - 2. kolejka Kiernozkiej Młodzieżowej Ligi
Marcin Paraszkiewicz (Brooklyn) i
Adrian Legęncki (Waniors), po 6: Zbigniew Pietrzak (Jeżyna), Mieczysław
Chamera (Super Oldboy) i Przemysław
Kiernozia, 14 lipca. Niebywały upał .3. KKK-Junior(3)
2 3 5:2
Grzegory (Waniors), po 5: Michał Kierz(4)
2 O 0:8 ·
kowski i Łukasz Szloser (obaj Speed), towarzyszył rozgrywkom Kiemozkiej 4. Real
Najlepszymi strzelcami w lidze są jak
Michał Michalski i Marcin Werwiński Młodzieżowej Lidze Piłki Noźnej. W poje(obaj Brooklyn) i Jacek Rudzki (Mroga), dynku na szczycie pomiędzy Orlętami i dotąd .Artur Kobierecki (Orlęta) i Dawid
Trojanowski (KKK-Junior) - obaj strze\ili
a po 4: Mariusz Sibielak (Iskra}, Maciej Pogromem sprawiedliwy remis.
2. kolejka KMLPN:
po trzy gole.
Markowski (Team), Robert Redisz
Spotkania 3. i 4. kolejki rozgrywane będą ·
•POGROM-ORLĘTA 0:0
.
(Speed) i Daniel Pietrzak (Pieczarka).
•KUKLUXKLANJUNIOR- REAL w sobotę 20 lipca, a spotkają się wówczas:
Paweł A. Doliński
5:0 (2:0); br.: Dawid Trojanowski 3, Łu godz. 16.00: Real - Pogrom, godz. 16.45:
kasz Traczyk i Łukasz Ryfa
KKK-Junior-Orlęta, 17.30:Pogrom-KKKPiłkarskich Piątek
. I. OrlęfaHJ .
~
2 4 3:0
Junior, godz. 18.15: Orlęta-Real.
2. Pogrom (2)
2 4 2:0
Paweł A. Doliński

• MROGA Walis7.ew-ISKRAZgoda
1:0 (0:0); br.: Szymon StopczyńsKi (36).
• FC Bielawy - TEAM Bielawy 2:6
(1:3); br.: Dariusz Wódka (15) i Maciej Rutkowski (30)- Radosław Leśniak 4(7,13, 20
i 28), Tomasz Dróżka (24) i Maciej Markowski (26).
• WARRIORS Bielawy· CYGANY
BielawyO:l(O:O);br.:JaroslawWojciechowski (38).
• SPEED Walewice - PŁOMIEŃ Pio. trowice 3:0 2:0); br.: Arkadiusz Wódka 2 (8
6. kolejka:
i 25) i Łukasz Szloser (18).
• PIECzARKA Waliszew • SPEED
Pauza: JEŻ-YNA Bielawska Wieś.
Walewice 2:2 (1: 1); br.: Paweł Kaczorow8. kolejka:
ski2(12i24)-MarcelGętek(l3)iRobert
•PŁOMIEŃ Piotrowice - ISKRA
Redisz (34).
Zgoda 0:5(0:2); br.: Mariusz Siebielak 3 (7,
•SKRLeśniczówka-PŁOMIEŃPio- 13 i 39), Ryszard Pastwa (25) i Wojciech
trowice 2:2 (1:0); br.: Szymon Wiliński 2 Michalak (36).
(19 i 26) - Konrad Dobrzyński (36) i Ma• CYGANY Bielawy - SPEED Waleriusz Kunikowski (39).
wice 0:1 (0:0); br.: Arkadiusz Wódka (17).
• BROOKLYN Walewice - TEAM
• BROOKLYN Walewice - WARBielawy 5:1 (3:0); br.: Robert Kornacki 2 RIORS Bielawy 0:1 (0:1); br.: Kamil Jani(17 i 39), Marcin ParaSzkiewicz (18), Ceza- kowski (17).
iyTomczak (19) i PawełWerwiński (38)•SKR Leśniczówka - TEAM BielaTomasz Dróż.ka (39).
wy 1:3 (0:1); br.: Szymon Wiliński (36) •WARRIORSBielawy-ISKRAZgo- RadosławLeśniak2(16i31)iTomaszDróż
da 5:1 (0:1); br.: Przemysław Grzegory 4 ka (22).
(25, 38, 39 i 40) i Adrian Legęncki (28) • SUPER OLDBOY Bielawy • FC
Mariusz Sibielak (15).
Bielawy 1:3 (1:2); br.: Robert Jóźwiak (I)•MROGA Waliszew-CYGANYBie- Łukasz Przeradzki (7), Andrzej Osowski
lawy2:1 (1:0); br.:JacekRudzki(15)iPiotr (12) i Dariusz Wódka (39).
Fliszak (31) - Lukasz Liwarski (36).
• MROGA Walis:rew - JEŻYNA Bie•JEŻYNA Bielawska Wieś· FC Bielawy Iawska Wieś 0:3 (0:2); br.: Lukasz Wiete1:2 (0:2); br.: Mariusz Pietrzak (39) - Ma- ska (7), Andrzej Osowski (12) i Zbigniew
ciej Rutkowski (9) i Andrzej Osowski (17). Pietrzak (25).
Pauza: SUPER OWBOY Bielawy.
Pauza: PIECZARKA Waliszew.
7. kolejka:
9. kolejka:
• BROOKLYN Walewice - SKR Le•TEAM Bielawy- ISKRA Zgoda 5:0
śniczówka 5:0 (2:0); br.: Michał Michalski (1:0); br.: Radosław Leśniak 3 (23, 25 i 35),
2 (29 i 30), Cezary Tomczak (5), Marcin Waldemar Trupinda (4) i Maciej MarkowParasz.kiewicz (19) i Jacek Bukowicz (36). ski (37).
•
•.SUPER OLDBOY Bielawy- PIECZAR·
•MROGA Waliszew- SPEED Walewice 0:0
KA Walis:rew 1:6 (0:2); br.: Mieczysław
• CYGANY Bielawy - SKR LeśniOuunera(26)-MaciejKurczak:3(8,23i25) czówka 0:4 (0:0); br.: Szymon Wiliński 3
i Paweł Kaczorowski 3 ( 18, 30 i 38).
(28, 31 i 39) i Mariusz Kubiak (25).

Piłka nożna

Piłka nożna

SPORT

5,3()'

.a.

5.00 '
•

4,90
14,71 .
16,07
16,78
. 1,9'9

"Il

l2,19
13,_05
10,10

coraz_ciekawiei

m

• „Piłkarskie Szóstki":
I'."Gang Marcela
2. Walkower
3."B.ombardierl-y;
• •.Siatkarskie 'frójki":
l. Belfer
2. Gang Marcela
3. Aniołki Rxszarda
• Przeciąi:anie liny:
1. Ekipa Jarosława Wawrzyna
2. Ekipa Rafała Korzeniewskiego
3. Ekipa Marka Sękalskiego

(mwk)
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ŁOWICZANIN

WAKACYJNA AKCJA „LATO Z OSIA '2002" •WAKACYJNA AKCJA „LATO Z OSIA '2002"
Plażowa piłka

siatkowa - 2. turniej Otwartych Mistrzostw Łowicza

CAtE PODIUM DLA GtOWNA
l.owicz, 13 lipca. Na boisku łowickiego
„Ogólniaka" odbył się drugi turniej eliminacyjny w ramach wakacyjnej akcji ,,Łowickie
Lato z OSiR 2002" w plażowej piłce siatkowej. W pieiwszym turnieju, który odbył
się w czeiwcu zwycięzcami była pą.ra z
Głowna Władysław i Bartosz Gawroń
scy. Drugie miejsce wywalczyła łowicka
para Zbigniew Łaziński i Tomasz Piasecki. W drugim cyklu zawodów w „plażówki.(" zgłosiło się więcej zespołów niż w
pieiwszyrn. Af. trzy drużyny przyjechały
z Głowna (poprzednio jedna) i to one zdominowały turniej. Trzy głowieńskie pacy
rozstrzygnęły miejsca na podium między
sobą, W finale, który był bardzo krótki (jak
wszystkie mecze -je.den set do 15) minimalnie lepszy okazał się rodzinny duet ojciec z
synem - Robert i Michał Stępniewscy,
którzy pokonali dopiero w końcowych pił
kach duet Gawrońskich 15: 13.
W poje.dynku o 3. miejsce TKKF BS
Głowno (Piotr Zych i Dariusz Kaźmier
czak) pokonali dość gładko paręŁazki-Pia
ski 15:8. ·
Ostatni - 3. turniej eliminacyjny odbę
dzie się 24 sierpnia, a finał Otwartych
Mistrzostw Łowicza w siatkowej piłce
plażowej rozegrany b((<lzie w sobotę 31
sierpnia 2002 roku podczas finału Wakacyjnej Akcji ,,Lato z OSiR '2002". Prawo
startu w nim b((<lzie miało osiem najlepszych drużyn.
MECZE ELIMINACYJNE - RUNDA I:
• TKKF BS Głowno (Dariusz Każ
mieczak i Piotr Zych)- GÓRJ(ERSI {Marcin i Paweł'Suder) 15:4

•BLACHY (Maciej Ludwiczak i Kuba
- STEMPLE (Robert i Michał Stępniewski) 14:16
• BIAŁO.CZERWONI (Tomasz Woliński i Dariusz Kapusta)- KANARINIOS
(Bartłomiej Erchardt i Zbigniew Sowiński)
7:15
• BEACH BOYS (Tomasz Słoma i
Kamil Górski)- GUT-BRAT (Karol Joachimek i Szymon Wójcik) 7:15
• MOLESTA (Bartosz Popławski i
Radosław Kowalski)-SEPUKU (Sebastian
Przybyła i Michał Siwechowski) 15:ll
• FASTING {Bartłomiej Janocha i Piotr
Guzek) - ULTIMA (Dariusz Plichta i Dawid Pawlata) 15:13
MECZE ELIMINACYJNE -RUNDA O:
•GAWROŃSCY (Władysław i BartoszGawrońscy)- TKKF BS GłoWllo 12:15
• STEMPLE - KANRJNIOS 15:8
•BEACH BOYS- MOLESTA 15:12
• LAZKI-PIASKI (Zbigniew Łaziński i
Tomasz Piasecki) - FASTING 15:3
MECZE ELIMINACYJNE-RUNDA fil:
•TKKFBSGłowno-STEMPLE 15:7
• LAZKI-PIASKI - BEACH BOYS
15:10
MECZE REPASAŻOWE -RUNDA I:
• SEPUKU-GUT-BRAT 11:15
• BIALO-CZERWONI-BLACBY 15:8
Jędrzejewski)

MECZEREPASAŻOWE-RUNDAll:

•ULTIMA- GAWROŃSCY 7:15
•KANARINIOS-GUT-BRAT10:15
•BIAŁO-CZERWONI- MOLESTA 14:16
• GÓRKERSI - FASTNG 13:15
MECZE REPASAŻOWE-RUNDA Dl:
•GAWROŃSCY -GUT-BRAT 15:8

Najlepszy łowicki duet: Zbyszek Łaziński i Tomek Piasecki
przedzony przez trzy pary z Głowna.

został

wy-

• FASTING - MOLESTA 7:15
MECZE REPASAŻOWE -RUNDA IV:
• GAWROŃSCY - BEACH BOYS
15:8
•STEMPLE- MOLESTA 15:4
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• GAWROŃSCY-TKKFBSGłowno
15:13
• LAZKI-PIASKI-STEMPLE 12:15
MECZ O 3. MIEJSCE:
•LAZKI-PIASKl-TKKFBSGłowno

8:15
MECZ O 1. MIEJSCE:
•STEMPLE- GAWROŃSCY 15:13
KLASYFIKACJA 2. TURNIEJU:
1. Stemple - po 140 pkt., 2. Gawrońscy
po 126, 3. TKKF BS Głowno - po 112, 4.
Łazki-Piaski - po 98, 5-6. Beach Boys i
Molesti- po 84, 7-8. Gut-Brat i Fasting- po
70, 9-12. Górl<ersi, Biało-Czeiwoni, Canarinios i Ultima- po 56, 13-14. Sepuku i Blachy
- po 42. .
KLASYFIKACJA Z4 WODNJKÓWPO 2.
TURNIEJACH:
I. Bartosz Gawroński (Gawrońscy)
236
Władysław Gawroński (Gawrońscy)
236
3. Tomasz Piasecki (Łazki-Piaski)
197
Zbigniew Łaziński (Łazki-Piaski)
197
172
5. Kamil Górski (Beach Boys)
172
• TomaszSloma(BeachBoys)
150
7. Bartosz Pawłowski (Molesta)
150
Radosław Kowalski (Molesta)
140
9. Michał S~ewski (Stemple)
140
Robert Stępniewski (Stemple)
11. Bartłomiej Janocha (Fasting)
125
Piotr Guzek (Fasting)
125
13. Bartlomiej Ercbardt (Kanańnios)
122
112
14.PiolrZych(TKKFBS)
DariUS'l Kaźmierczak (TKKF BS)
112
100
16. Marqin Suder (Górkersi)
Paweł Suder (Górkersi)
100
18. Kuba Jedntjewski (Blachy)
97
Maciej Ludwicz.ak (Blachy)
97
20. Sebastian Przybyła (Sepuku)
86
21. Jarosław Woźniak (Belfer)
77
Wojciech Florcz.ak (Belfer)
77
23. Szymon Wójcik(Gut-Brat)
70
KarolJoachimek (Gut-Brat)
70
15. Robert Goździk (Canańnios)
66
26. Zbigniew Sowiński (Canańnios)
56
DariuszPlichta(Ultima)
56
Dawid Pawlata (Ultima)
56
Tomasz Woliński (Biało-Czerwoni)
56
Dariusz Kapusta (Biało-Czerwoni)
56
44
31. Michał P1sarek(Sepuku)
44
Jakuh Pietrz.ak (Ya-Wa)
Waldemar Kurczak (Ya..Wa)
44
34. Michał Świechowski (Sepuku)
42

Mecz najmłodszych ping-pongistów z rocznika 1993
dobrym poziomie.

stał

na

całkiem

Tenis stołowy - 1. turniej
Wakacyjnego Grand Prix Łowicza

„Orzech" zgodnie 1 planem
l.owicz,.12 lipca. W hali sportowej OSiR
Damian Lelonkiewicz (88) 2 O I:4
Nr 1 w Łowiczu rozegrano pieiwszy turniej 7. Hubert Marszałek (93)
2 O 1:4
WakacY.inego Grand Prix Łowicza w tenisie
W nawiasie podany wstał rocznik danestołowym. Tym razem w zawodach wzięło go zawodnika.
udział dziewięcioro tenisistów, najmłodsi
• DZIEWCZĘ'IA:
mieli po dziewięć lat - najstarszy dziewięt
W rywalizacji dziewcząt zagrały dwie
naście.
dziewczęta z rocznika 1990, które nie dały
Drugi turniej w ramach WakacY.inego GP szans młodszej o trzy lata Wiktorii GuŁowicza odbędzie się w piątek26 lipca, trze- zek. Ostatecznie najlepszą okazała się
ci - 9 sierpnia, a ostatnia odsłona turnieju w Agnieszka Ambroziak, a drugie miejsce
ramach Wakacyjnej Akcji ,,Lato z OSiR wywalczyła Agnieszka Wójcik.
'2002" rozegrana zostanie w piątek 30 sierp- 1. Agnieszka Ambroziak (90) 2 2 4:0
nia 2002 roku.
2. Agnieszka Wójcik (90)
2 1 2:2
• TURNIEJ „OPEN":
3. Wiktoria Guzek (93)
2 O 0:4
Faworytem tej rywalizacji był Paweł
• ROCZNIK 1993:
Orzechowski i rzeczywiście ten tenisiNa koniec najmłodsi tenisiści stoczyli
sta nie miał sobie równych. Okazało się między sobą walkę o prymat wśród graje.dnak, że Piotr Daszczyński zdołał mu czy z rocznika 1993. Obaj ,,młodzi panourwać jednego seta. Później jednak ten wie" nie dali się ograć je.dynej dziewc~
ostatni przegrał niespodziewanie w poje- ce. Okazało sięjednak, że Wiktoria Gudynku o drugie miejsce i byłym zawod- zek zdołała „urwać" seta zwycięzcy tej
nikiem sekcji tenisowej UMKS.Księżak kategorii - Maciejowi Makowskiemu,
Krzysztofem Michalakiem.
a drugie miejsce wywalczył Hubert Marl. Paweł Orzechowski (83)
szałek.
2 2 4: l
2. Krzysztof Michalak (88)
5 4 8:2
I. Maciej Makowski (93)
2 2 4:2
3. Piotr Daszczyński (87)
4 2 5:4
2. Hubert Marszałek (93)
2 1 3:2
4. Adam Michalak (85)
3. Wiktoria Guzek (93)
4 2 4:5
2 o 1:4
5. Maciej Makowski (93)
3 1 2:5
Paweł A. Doliński

(zł)

Piłka nożna - ,,Z osiedla na stadion" - rocznik 1989-90

Marsianie podbili towicz
l.owicz, 10 lipca. Po raz drugi w te wakacje w ramach aktji ,,Lato z OSiR '2002"
rozgrywany był turniej piłki nożnej ,;z podwórka na stadion". Tym razem do rywalizacji przystąpili młodzi zawodnicy z roczni! • 1989-90, a turniej z udziałem pięciu
zespołów odbył się systemem ,,każdy z każ
dy ..1".
•FCKALISKA-1USZYNYZMARSA 0:2; br.: MatelJsz Janusz i Artur Pełka.
l!I T-BANKl-ZAJĄCE 0:1; br.: Rado-

• FC KALISKA - ZAJĄCE 0:2; br.:
Patryk Grochowski i Patryk Patos:
•WSZYNYZMARSA-KSBZURA Na boisku łowickiej „Siódemki" pojawiły się tylko trzy drużyny.

1:0; br.: Artur Pełka.
4 JO 5:1
1. Tuszyny z Marsa
4 8 3:0
2. Zające
4 7 3:1
3. KS Bzura
4 3 3:6
4. FC Kaliska
4 o 2:8
5. T-Banki
Najlepszym strzelcem okazał się Artur
Pełka (i'uszyny), który zdobył trzy gole,
sła·v Domińczak.
a dwa gole strzelił Mateusz Piekacz (Kal1FC KALISKA- KS BZURA 0:1; br.:
iska).
M .eusz Wojciechowski.
W zwycięskiej drożynie „Tuszyny z
Bezbramkowy remis dał "MarsjarusZ\'NY z MARSA - T-BANKI nom" zwycięstwo w turnieju piłki Marsa" grali: Maciej Malarski - Artur
2: br.: Artur Pełka i Tomasz Dymek - Łu nożnej.
Pełka (3 gole), Tomasz Dymek (1), Makf. Gajda.
teuszJanusz (l), Maciej Wawrzyn~
• TUSzyNV Z MARSA - ZAJĄCE ki, Sławomir Ciężki, Tomasz
ZAJĄCE- KS BZUR~ 0:0
FC KALISKA -T-BANKI 3:1; br.: 0:0
Frankowski, Ariel Sokół, Toinasz Kwi•T-BANKI-KSBZURA0:2;br.:Michał atkowski i Krzysztof Olko.
lV · ~usz Piekacz 2 i Jan \Vp_glarek - MaKaliszczyński i Mateusz Wojciechowski.
ri Rogala
·
Paweł A. Doliński

Mini-koszykówka - rocznik 1986-88

Bratki nailepsze na „Siódemce"
Lowicz, 10 lipca. Po raz pierwszy
Wakacyjna Akcja ,,Lato z OSiR '2002"
odbywała się na nowym szkolnym boisku łowickiej „Siódemki". Do rywalizacji pod koszami przystąpili gimnazjaliści, ale do rywalizacji zgłosiła się tylk.Q
jedna ekipa dziewcząt i tylko trzy chłop
ców. Ostatecznie najlepszą okazała się
ekipa gospodarzy z FC Bratki, która
wygrała pewnie oba mecze z nieco ·młod
szymi rywalamf.
• KRONEN - KOSTKA 5:4

•KOSTKA - FC BRATKI 1:14
•FC BRATKI - KOSTKA 14:2
l.FCBratki
2 2 28:3
2. Kronen
21
3. Kostka
2 O 5:19
W zwycięskiej ekipie FC Bratki grali:
Marcin Kotarski i Łukasz Masztanowicz, drugie miejsce wywalczył Kronen
(Łukasz Łebski i Jakub Pienankowski), a trzecie Kostka (Maciej Kołodziej.
czyk i Mateusz Marszałek).
')
Paweł A. Doliński
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Zduńskiej Ligi Oldboyów

CORAZ CIEKAWSZA RYWALIZACJA
Jackowice, 11 i 14 lipca. Coraz ciekawiej wZduńskiej Lidze Oldboyów. Żadna z
drużyn nie może się Już poszczys;ić kompletem punktów. Najciekawszym rozstrzygnięciem 5. kolejki była na pewno porażka
Afery z Olboyem 1:2, ale w kolejnym spotkaniu ekipa z Placencji przegrała z kolei z
Księżakiem.

j_ kolejka:

I OLDBOY Placencja -AFERA Ło
wicz 2:1 (0:1); br.: Ryszard Krawiński 2
(28 i 36) - Krzysztof Haczykowski (I O).
Faworyt nie zawsze wygrywa. Zawodnicy z Placencji udowodnili, że też
potrafią kopać piłkę i pokusili się-o niespodziankę. Pierwsi bramkę strzelili „Aferzyści" i dość długo utrzymywali korzystny rezultat. Jednak dwa trafienia
Ryszarda Krawińskiego w ostatnich
dziesięciu minutach przesądziły o losach
tego pojedynku. Łowiczanie przegrywając już I :2 nie wykorzystali do tego rzutu
karnego.
I RADNI Zduny-SLUDWIA:llaków
Kościelny 2:3 (0:0); br.: Ryszard Anyszka
(35) i Jerzy Wolski (38)- Robert Ignaczak 3
(24, 27 i 30).
Kolejny mecz i kolejna niespodzianka
Tym raz.em sprawcami jej byli zawodnicy
re Złakowa Kościelnego, którzy dość nieoczekiwanie ograli Radnych re l.<lun. Bohaterem tego meczu był w złakowskiej ekipie Robert Ignaczak, który zdobył dla
swojej drużyny aż trzy bramki.
I AGROMA Łowicz- ISKRA Laźni
ki 2:0 (1:0); br.: Tomasz Adamski (9)i Andrz.ej Mysura (24). •
Podobnie Jak w poprzednich pojedynkachozaskakującywynikpokusiła sięAgro

ma. Drużyna ta jako jedyna, była dotąd bez

pllllktu w lidze i wreszcie przyszła i na nią
pora. Zawodnicy Agromy po czterech poraiXach, wreszcie odnotowali cenne zwyci~o nad ekipą Iskry z Łaźnik.
I ERS-58 Strugienice - KSIĘŻAK
l.-Owicz przełożono.
I BAYER Dmosin - MC Zduny przełożono.
·
6. kolejka:
I ERS-58 Strugienice - MC Zduny
przełożono.

Piłka nożna

Pojedynek Sludwia-lskra

zakończył się

• AGROMA Łowicz- BAYER Dmosin przełożono.
•RADNI Zduny-AFERA Łowicz 1:3
(0:1); br.: Witold Jabłoński (40)-Krzysztof
Haczykowski (18), Paweł Doliński (25) i
Krzysztof Golis (32).
,,Aferzyści" po czwartkowej porażce do
spotkania z Radnymi przystąpili mocn"o
skoncentrowani, ale gospodarze skutecznie
się bronili. Pod koniec pieiwszej połowy
Stanisław Kosmowski w końcu skapitulował, a po przerwie łowiczanie zdobyli
jeszcze dwa gole. Tuż przed końcem spotkania Radni zdobyli honorowego gola
• SLUDWIA Zlaków Kościelny- ISKRA
Łaźniki 2:2 (0:0); br.: RObertignaczak(27) i
Juliusz Rybus (40) - Tomasz Kapuściński
(22) i Krzysztof Wojtysiak (39).
Niezwykle dramatyczny mecz.. . Iskra
dwa razy obejmowała prowadzenie, ale nawet gol strzelony w pizedostatniej nie zapewnił ekipie ze Złakowa Kościelnego zwycięstwa Gol Juliusza Rybusa dałSłudwii
choć jeden punkt.
• OLDBOY Placencja - KSIĘŻAK
Łowicz 1:3 (0:0); br.: Grzegorz Zawadzki
(28) - Mirosław Kaczmarek (22), Leszek
Mycka (34) i Witold Kunikowski (39).
Księżak wygrał w meczu ,,na szczycie"
z Oldboyem i w ten sposób łowiczanie
utrzymali miejsce na podium Mecz ten rozgrywany był w trudnych warunkach w stru-

remisem 2:2.

gach deszczu podczas szalejącej burzy ...
I.MCZduny(I) .
4 IO 27:12
2. Księżak Łowicz (2)
5 IO 13;3
3. Oldboy Placencja (4)
6 10 14:8
4.AferaLowicz(5)
4 9 14:3
5. Ers-58 Strugienice (3)
3 7 6:4
6. Słudwia Złaków Kośc.(8) 6 7 15:24
7. Radni Zduny (6)
6 6 7:9
8. Iskra Łaźniki (7)
5 4 IO: 15
9. AgromaŁowicz(IO)
5 3 7:19
IO. Bayer Dmosin (9)
4 1 3: 19
Samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców jest Robert Ignaczak (Słudwia), który strzelił już dwanaście goli. Kontuzjowany Grzegorz Majchrzak ma wciąż na
koncie dziewięć goli, 7 goli zdobył Andrzej
Kowalski.po 5: Andrzej Kubak (wszyscy MC Zduny)i Wiktor Guzek (Ers-58),
4 - Wojciech Florczak (MC Zduny),
a po 3: Paweł Doliński i Andrzej Godos
(obaj Afera), Sławomir Mostowski
i Adam Wysocki (obaj Księżak), Ryszard
Krawiński i Marek Czarnocki (obaj
Oldboy), Tomasz Adamski (Agroma)
i Andrzej Workowski (Iskra).
Kolejne mecze ligi oldboyów już w najbliższą niedzielę 21 lipca: godz. I0.50: Ers58 - Radni, godz. 11.40: Iskra-Oldboy, godz.
12.30: Afera-MC l.<luny, godz. 13.20: Bayer
- Księżak- godz. 20.1 O: Słudwia - Agrorna.
O godz. 14.1 Oodbędzie się natomiast zaległy mecz Ers-58 - Księżak.
zły-pad

- 6. i 7. kolejka I/ ligi Zduńskiej Ligi Szóstek

Pogromcy·dalei wszystkich gromią
Jackowice, 1O, 11 i 13 lipca. Już co raz
blii.ej do rozstrzygnięć w II lidze w Zdunach. W ostatnim czasie piłkarze walczący
o awans do zduńskiej „ekstraklasy'' rozegrali dwie kolejki. Jedna z nich, odbyła się na
raty, bowiem burza ze środy 1O lipca pokrzyżowała plany organizatorowi rozgrywek -Wojci_echowi Florczakowi, który
zmuszony był do przełożenia części spotkań na następny dzień. Na dwie kolejki
przed zakończeniem rozgrywek prowadzą
w lidze Pogromcy. Drużyna, grająca pod
wodzą Jerzego Wolskiego, wygrała
pewnie dwa ostatnie mecze i ma już na koncie 18 punktów. Za ich plecami są trzy zespoły z taką samą ilością punktów (po 13),
ale jeden z nich (Zjednoczeni) ma rozegrane
jedno spotkanie mniej. Po dwóch wysokich
zwycięstwach ze słabszymi rywalami na 2.
pozycj"e awansowała ekipa TKM Wiskienica.
6. kolejka II ligi:
•POWER TEAM-TRANSFORMATOR 3:5 (1 :3); br.: KrzysztofGuzek 3 (20,
23 i 37)- Damian Urbanek 2 (5 i 22), Rafał
Bończak2 (18 i 33) i Michał Gładki (9).
•BAD BOYSZJaków-JUNIORAstra
4:2 (2:0); br.: Adam Grzegory (11) i Przemysław Workowski 3 (15, 32 i 40) - Mariusz Piekiełko (35) i Tomasz Lysio (37).
• ZJEDNOCZENI Bratkowice -

GóRKI Łowicz 2:2 (1 :O) br.: Maciej Jędra
chowicz 2 (17 i 34) - Michał Kośko (22) i
Adam Fudała (36).
I KS Bąków - TKM Wiskienica I :9 (0:2);
br.: Rafał Antoniak (36)- Przemysław Jagusiak 4 (I O, 23, 24 i 32), Miłosz Szegda 3 (8,
30 i 37) i Maciej Kubiak 2 (26 i 28).
I AK Zduny- POGROMCY 0:5 (0:2); br.:
Jerzy Wolski 2 (20 i 27), Artur Wolski (18),
Wiktor Surma (25) i Kamil Owczarek (30).
7. kolejka II ligi:
•BAD BOYS Złaków- TRANSFORMATOR 2:1 (0:1); br.: Przemysław Workowski 2 {23 i 33) - Michał Gładki (5).
•POWERTEAM-ZJEDNOCZENI
Bratkowice 0:5 (0:2); br.: Maciej Jędracho
wicz 2 (5 i 26), Robert Czarnota 2 (18 i 23)
i Przemysław Urbanek (30).
• GóRKI Łowicz - KS Bąków 11:2
(5:1) br.: PiotrTrałut 3 (I, 37 i 38), Michał
Kośko 4 (IO, 13, 33 i 34), Michał Durka 2
(22 i 36), Tomasz Pietraszewski (16) i Marek Fudała (19) -Marek Chlebny (6) i Rafał
Antoniak (30).
•JUNIOR Astra - POGROMCY 0:2
(0:1); br.: Kamil Owczarek (5) i Artur Wolski (38).
• AK Zduny • TKM Wiskienica 0:9
(0:7); br.: Miłosz Szegda 4 (7, 11, 15 i 28),
Przemysław Jagusiak 2 (2 i 18), Maciej
Kubiak 2 (4 i 9) i Stanisław Golis (26).

I. Pogromcy (1)
7 18 21: 13
2. TKM Wiskienica (5)
7 13 32:14
3. Zjednoczeni Bratkowice (2) 6 13 28:9
4. Bad Boys Złaków (6)
7 13 16:20
5. Transformator(3)
7 12 26:18
6. Górki Łowicz (7)
7 IO 24;15
7. Junior Astra (4)
6 9 13:12
8.PowerTeam(8)
7 5 12:19
9. KS Bąków (9)
7 3 16:35
IO. AK Zduny(IO)
7 I 8:41
W klasyfikacji strzelców prowadzi
Rafał Bończak (Transformator), który
zdobył już 15. goli. Kolejne miejsca
zajmują: 14- Miłosz Szegda (TKM),
11 - Przemysław Workowski (Bad
Boys), po IO: Przemysław Jagusiak (TKM) i Maciej Jędrachow
icz (Zjednoczeni), 8 - Piotr Trałut
(Górki), po 7: Przemysław Urbanek
(Zjednoczeni) i Krzysztof Guzek
(Power), 6 - Wiktor Surma (Pogromcy), po 5: Damian Urbanek (Transformator), Artur Wolski i Kamil
Owczarek (obaj Pogromcy), Mariusz Piekiełko (Junior), Michał Koś
ko (Górki) i po 4: Maciej Kubiak
(TKM), Adam Fudała i Marek Fudała
(obaj Górki), Przemysław Witkowski
(Junior) i Robert Czarnota (Zjednoczeni).
Zhigniew Łaziński
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Dalsze poszukiwania graczy
Bez przekonania grali zarówno Tomasz
Felich (w rundzie wiosennej strzelił grając
w Astrze osiem goli), jak i Marcin Wrzesiński (Bzura Ozorków). Słabo wypadł po
pieiwszej przerwie w defensywie Szulc
(Piotrcovia-Ptak), a ostatriiej części meczu:
znacznie lepiej - prawy pomocnik Jakub
Owczarek (Stasiak Gomunice), poprawnie - Michał Gorzak (Włókniarz Konstantynów Łódzki), poprawnie - Marcin Zawadzak i bez wyrazu - Łukasz Kupka i
Marcin Muszalak. Na dalsze testy w Ło
wiczu zostali: Dziąg, Wrzesiński, J. Owczarek, Gorzak (tego samego dnia zagrał jednak
już spotkanie w baiwach Unii) i Chmielewski.
Pomimo, że w sparingach wynik jest sprawa drugorzędną to trzeba być zadowolonym ze zwycięstwa, b któty111 zadecydowały dwie szybko strzelone bramki. Najpieiw w 61. minucie pięknym uderzeniem
w przeciwległy górny róg bramki Nadarzyna popisał się Jarosław Walczak (koronkowa wymiana piłki z Krzysztofem
Taflińskim), a wynik spotkania cztery minuty później ustalił strzałem z siedemnastu
metrów 16-letni Grzegorz Cipiński.
Zapewne inaczej będzie wyglądał grało
wiczan, kiedy do zespołu dojdą awizowani
już do gry znany z występów nad Bzurą
ofensywny pomocnik Robert Stankiewicz (Świt Nowy Dwór Mazowiecki) i

Piłka nożna

napastnik Ryszard Tomczak (Obra KoPonadto tym razem trener Dańusz
Nowacki „pozwolif' zawodnikowi Nowackiemu obejrzeć mecz z ławki rezeiwowycb. W kolejnych spotkaniach na pewno
doświadczenie „Pajdy'' odniesie swój skutek.
Rywal co prawda nie był zbyt wymagającym przeciwnikiem, ale i tak chwilami grający nie tak dawno w klasie okręgowej gracze z Nadarzyna potrafili naszych „poganiać w dziadka". Szkoda tylko, że kilkukrotnie stadion piłkarski zamieniał się w bokserski ring. Zawodnicy jedrlej i drugiej drużyny
nie oszczędzali kości rywali stąd kila ostrych
ścian).

starć.

Z kolei niezbyt dobrze o nowych kandydatach do gry w Pelikanie świadczy fakt, że
wszystkie bramki strzelili ... łowiczanie.
Przecież każdy zawodnik z zewnątrz powinien być zdecydowanie lepszy od miejscowego piłkarza, a tak w wielu przypadkach jednak nie było. Trzeba zatem chyba
szukać kolejnych kandydatów do gry w „biało-zielonym" trykocie - takich, którzy zagwarantują Łowiczowi utrzymanie się w III
lidze. Kolejny mecz kontrolny już w najbliższą sobotę 20 lipca - o godz. 12.00 w
Łowiczu Pelikan zmierzy się z IV-ligową
PogoniąZdmiska Wola, adruga drużyna tego
dnia o godz. 17 .OO zmierzy się w Nieborowie z Orłem.
Paweł A. Doliński

- 7. kolejka I ligi Zduńskiej Ligi Szóstek

Zwycięski remis Gromiarzy
Jackowice, 14 czerwca. Coraz bliżej
w zduńskiej ekstraklasie „szóstek'' jest ekipa Gromiarzy. Zwycięski remis z Astrą powoduje, że zduńska młodzież
mając trzy punkty przewagi nad swoimi
niedzielnymi rywalami oraz cztery nad FC
Gajek i Oldboyem. Czy tę przewagę zdoła
ją utrzymać? Przed nimi jeszcze mecze z
SGGW i właśnie Oldboyem ...
Zaległy mecz 5. knlejki:
•START ZJaków Borowy-OLDBOY
ZJaków Borowy 2:5(1:1 ); br.: Maciej Dubiel (17) i Rafał Grzegory (35) - Andrzej
Workowski 3 (5, 30 i 33), Paweł Więcek
(26) i Krzysztof Pełka (29).
Zaległy pojedynek dwóch zespołów ze
Złakowa Borowego znowu lepsi okazali się
„Starsi Panowie". Wynik ten przedłużył
Oldboyowi szansę na miejsce na podium ...
7. kolejka:
•SĄSIEDZI Jacko"'.ice- HURAGAN
Łaźniki 5:5 (1:2); br.: Marcin Grocholewicz 4 (2, 3, 30 i 33) i Rafał Wojtysiak (27)
- Jarosław Sałuda 2 (14 i 40), Cezary Guzek
2 (28 i 37) i Artur Siurek (31).
W meczu tym padło aż dziesięć goli. ..
Huraganwygrywałjuż2:0, później 3:1,4:2
i 5:3, ale Sąsiedzi w końcówce doprowadzili
doremisu. ·
• KS LECH Złaków Kościelny SGGW 1:1 (0:0); br.: Szymon Wiliński (35)
- Józeflgnaczewski (28).
Kolejny-tego dnia remis zanotowano w
pojedynku Lecha i SGGW. Wynik ten oznacza chybi) dla tych drugich nadzieje na miejsce na podium ...
• GROMIARZEASTRA II-ASTRA
Zduny2:2 (1:0); br.: Mańusz Sianoszek(I O)
i Emil Godos (28) - Mariusz Ochmański 2
(24 i 34).
Derbowy mecz dwóch ekip Astry dał
Gromiarzom zwycięski remis. Ekipa ta coraz bliżej mistrzowskiego tytułu ...
•OLDBOY 7laków Borowy-FC PHU
GAJEKBąków2:3 (2:1); br.: Andrzej Workowski 2 (I Oi 12) - Jarosław Tafliński 2 (29
i 34) i Witold Żyto 18.
Oldboy nie utrzymał prowadzenia nie
potrafiąc zatrzymać piłkarza Pelikana- Jarosława Taflińskiego. W ten sposób
Gajek awansował na trzecie miejsce w tabeli
zwycięstwa

• FlRE WALLS Zalesie-START 7laków Borowy 0:3 (0:1); br.: Maciej Dubiel 2
(1 Oi 28) i Michał Bluszcz (24).
Fire Walls pozostaje wciąż jedyną ekipą
bez punktu. Tym razem lepszą okazała się
ekipa Startu.
l.GromiarzeAstraII(I)
7 19 26:8
2. Astra Zduny (2)
7 16 42:16
3.FCGajekBąków(4)
_ 7 15 23:1&
4. Oldboy Złaków Bor. (3)
7 15 36:16
5.SGGW(5)
7 IO 11:16
6. Huragan Łaźniki (6)
7 8 18:22
7. Lech Złaków Kośc. (7)
7 7 19:32
8.StartZłakówBor.(8)
7 1 14:15
9. Sąsiedzi Jackowice (9)
7 4 14:35
IO. Fire Walls Zalesie (I O)
7 O 6:31
Nadal najskµteczniejszym zawodnikiem
pozostaje Mariusz Ochmański (Astra), który zdobył szesnaście goli. Jedenaście trafień ma na koncie Jarosław
Tafliński (Gajek), 8 bramek strzelił: An·
drzej Workowski (Oldboy), 7 - Marcin Grocholewicz (Huragan), po 6 goli:
Mariusz Kubiak i Andrzej Kubak .
(obaj Astra), Wiktor Muras (Lech) i
Mariusz Zawadzki (Oldboy), po 5:
Emil Godos i Marcin Majchrzak (obaj
Gromiarze), Sebastian Malinowski
(Lech), Witold Żyto (Gajek), Paweł
Więcek (Oldboy) i Michał Bluszcz
(Start), po 4: Paweł Janeczek i Rafał
Wojtysiak (obaj Huragan), Wojciech
Masłowski (Astra), Łukasz Chlebny
(Gajek) i Artur Białas (Gromiarze), a
po 3: Grzegorz Majchrzak i Gabriel
Ochmański (obaj Astra), Wojciech
Grzegory i Krzysztof Pełka (obaj Oldboy), Rafał Grzegory i Maciej Dubiel
(obaj Start), Paweł Jankowski i
Jarosław Sałuda (obaj Sąsiedzi), Grzegorz Wesołowski (Fire Walls), Szymon Szymański (Lech), Łukasz Za·
bost (Gromiarze) i Mariusz Gajewski
(SGGW).
Mecze przedostatniej już - 8. kolejki
rozgrywane będą w niedzielę 21 lipca, a
zagrają wówczas: godz. 16.00: Fire Wells FC Gajek, godz. .16.50: Są>iedzi- Lech, godz.
17.40: Gromiarze - SGGW, godz. 18.30:
Oldboy - Huragan i godz. 19.20: Start- Astra.
zły-pad

Nowy Łowjczanjn Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna i Strykowa·. Wydaje: Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin" s.c. Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska. 99-400 Łowicz.
ul.Pijarska 3a, tel./fax 837-46-57, e-mail: redakcja@nowlow.pl, adres dla korespondencji: skrytka pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz
redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski. Paweł A. Doliński (sport), Tomasz Bartos, Anna Jatczak. Mirosława Wolska-Kobierecka, Lilianna Jóźwiak-Staszewska. Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika
policyjna), Renata Piechut-Machnicka (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci .Ruch". Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I
REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51, tel. 830-34-08) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Pijarska 3a, codziennie w godz. 7-18, w soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10-16.
OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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- Mistrzostwa Polski Juniorów

Bolimowski
w srebrnei ekipie tKS
Gdynia, 7-11 lipca. Kolejny łowicza
może się poszczycić medalem mistrzostw Polski. W poprzednim numerze pisaliśmy o brązowym medalu, który
wraz z Reprezentacją Łodzi w turnieju o
puchar im. Kazimierza Deyny wywalczył Grzegorz Cipiński, dziś możemy
pochwalić innego wychowanka Pelikana
- Krystiana Bolimowskiego. Piłkarz
ten od dwóch lat gra w barwach Łódzkie
go Klubu Sportowego, który po półfina
łowym zwycięs~ie nad Bałtykiem Gdynia wymieniany był wśród faworytów
do walki o najwyższe laury. Łodzianom
po wysokich zwycięstwach z GKS Katowice 5: 1. i Górnik Łęczna 6: I do szczę
ścia wystarczał nawet remis w spotkaniu
z Arniką. W meczu tym zresztą łodzianie
prowadzili l :O, ale zespół z Wronek ostatecznie wygrał 3: 1 zdobywając złoto, a
srebrny medal pozostawili ekipię ŁKS.
• Bolimowski w całym tufnieju wystę
pował na nietypowej dla siebie pozycji
defensywnego pomocnika: Nasz środlw
wy pomocnik - Marcin Stanisławski
(wybrany zresztą najlepszym zawodnikiem turnieju) nie umiał grać z tyłu i stąd
decyzja trenera o moim ustawieniu. Szczególnie dobrze wypadłem w meczu z Górnikiem - po tym meczu asystent trenera
narodowej kadry wziął ode mnie numer
telefonu.
Okazuje się jednak, że czasu na odpoczynek Bolimowski nie miał zbyt dużo.
Po tym sukcesie piątka najlepszych pił
karzy młodego pokolenia wxjechała wraz
z pierwszą drużyną ŁKS na obóz do

nin

W ekipie

łowickiego

Pelikana znowu sporo nowych twarzy, ale na razie trudno
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mówić

o wzmocnieniach.

- przygotowania KS „Pelikan" do rozgrywek Ili ligi

DAlSZ~ POSZUKIWANIA GRACIY
• PELIKAN Lowicz - GLKS Nadarzyn 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

1:0-DominikCzeczko (IO), 1:1-Robert
Dąbrowski (21),2: I -Jarosław Walcz.ak(61 ),

„

3: I - Giiegorz Cipiński (65).
Pelikan: I tercja: Chachuła - Gawlik,
Chmielewski, Styszko, Wrz.esiński - Marcin Owczarek, Chlebny, Jarosław Talliński,
Dziąg- Fefich, Czeczko. n tercja: Sowiński
- Szulc, Chmielewski, Krzysztof Durka,
Walczak - Plichta, Cipiński, Skowroński,
KrzysztofTaflińSki - Pińkowski, Rembowski. ill tercja: Gospoś - Gorzal<, Panak,
Zawadzak, Olaczek - Jakub Owczarek,
Kupka, Ługowski; Sebastian, Zwierz - Musz.alak, Salamon.
Sędziowali: Marcin Majer jako główny
oraz Witold Kunikowski i Krzysztof Grzyb
(Łowicz).
.
Lowicz, 13 lipca. Po tygodniu treningów
przygotowująca się do rozgrywek m ligi
ekipa Pelikana rozegrała pierwszy mecz
kontrolny. l5o Łowicza przyjechał beniaminek mazowieckiej N ligi-GLKS Nadarzyn,
a spotkanie to rozegrane zostało na głównym boisku przy ul. Starzyńskiego. Ze
względu jednak na mały remont płyty pod
obiema bramkami zostało ono skrócone po
pięć m!!trów z każdej strony.
W pierwszym test-meczu w łowickim
zespole wystąpiło aż trzydziestu dwóch
graczy - stąd decyzja o rozegraniu trzech
35-rninutowych tercji. W każdej wystąpili
praktycznie inni gracze - jedynym, który
wystąpił w dwóch częściach meczu był
Łukasz Chmi~lewski. Ale nie ma się chyba ci.emu dziwić - piłkarz ten występuje na
newralgicznej pozycji „ostatniego przed
bramkarzem". Mimo młodego wieku cały

ubiegły sezon grał na stoperze w ID-ligowej
wówczas Astrze Krotoszyn, ale ... W ostatnim czasie w Łowiczu na tej pozycji grał
Artur Wyczałkowski Gest już coraz bliżej podpisania kontraktu w II-ligowym
Świcie) i to porównanie nie mogło WY.iść na .
· korzyść Chmielewskiemu, który gra tylko
lewą nogą i ma znacznie więcej kłopotów z
ustawianiem się i swoich partnerów. Na „+"
tego gracza sądobre warunki fizyczne i duży
spokój. Ale czy jego umiejętności są wystarczające? Zdaje się jednak, że poszukiwania bardziej doświadczonego zawodnika
· sąnieuniknione.
Wydaje się także, że mało prawdopodobny jest transfer Michała Chachuły z Pogoni Zduńska Wola lnie chodzi tuoto,żew
meczu z GLKS Nadarzyn dał sięjako jedy-

ny pokonać rywalowi, a dlatego, że jego interwencje były niezwykle nerwowe, a jego
gra na przedpolu była bardzo daleka od doskonałości.

Pierwszą bramkę zdobył

meczu

powracający

na

pocz.ątku

wypożyczeniu

z
Dominik Czeczko,
który z bliska pokonał golkipera gości. W
tej części wyróżnił się ponadto Jarosław Tafliński, który dwukrotnie stawał przed szansą na strzelenie gola. Z testowanych graczy naprawdę dobrze zaprezentował się jedynie Łukasz Dziąg,
który pomimo, że najczęściej grał dotąd
w środku boiska w naszej ekipie ma zastąpić Michała Adamczyka na lewej
pomocy.
dok na str. 23
po

Błonianki Błonie

Być może

Krystian Bolimowski jeznowu zagra w Pelikanie.

sienią

Wisły. Łowiczanin ma

na razie na koncie
w Pucharze Ligi - czy w ty
sezonie zanotuje debiut w meczu II-lig
wym? Dla trenera Włodzimierza Gą
siora nie mają znaczenia układy, a to kt
co prezentµje na boisku - powiedział Bo
limowski. Obiecał mi, żejeśli-się nie zała
pię do pierwszej drużyny to będę mógł je
sienią grać znowu w Pelikanie ... .
Na ten srebrny medal miał także szan
sę inny gracz Pel.ikaua, który w ubiegły,
sezonie był wypożyczony do ŁKS
Mowa oczywiście o Michale Plichcie,
ale okazało się, że trener Jan Lirka zamiast promować łowiczanina wolał wziąć
„swoich ludzi".
(pJ
występ

TEX SHOP ŁOWICZ

Ruchy kadrowe wKS „Pelikan":
• OdCszli: Robert Nowogórski (\yi• W trakcie załatwiania: Łukasz
dzew Łódż), Robert Wilk (Arka Gdynia), Dziąg (Korona Kielce), Robert StankieMichał Adamczyk i ArturWyczałkow wicz (Świt Nowy Dwór Mazowiecki) i
ski (obaj Świt Nowy Dwór Mazowiecki), Ryszard Tomczak (Obra Kościan).
Marcin Grzywacz i Michał Brzózka
• W krw :zainteresowania: Łukasz
(AZSAWFBiałaPodlaska),SzymonPiń Chmielewski (Astra Krotoszyn), Jarokowski, Arkadiusz Świętosławski i sław Dziedzic (Piotrcovia-Ptak), Dariusz
Marcin Janeczko (wszyscy powrót do Matusiak (MKP Zgierz), Arkadiusz
Widzewa), Piotr Bazler (Stasiak-Cerami- Gondzia (Stal Głowno), Austin Hamlet
ka Opoczno), Sławomir ŚWistek i Ra- (Stomil Olsztyn), Jakub Siewierski dosław Koźlik (szukają klubu).
bramkarz i Krystian Bolimowski (obaj
•Wrócili: Dawid Ługowski i Domi- ŁKS Łódż), Szymon Pińkowski (Winik Czeczko (obaj z Błonianki), Marcin dzew Łódż), Michał Gorzak (Włókniarz
Salamon (po kontuzji), Michał Plichta Konstantynów Łódzki) i Marcin Wrze(z drużyny juniorów ŁKS Łódż) i Krzysz- siński (Bzura Ozorl<ów).
tof Durka (z GKS Łyszkowice).
(p)

Wakacyjna akcja „lat<) zOSiR 2002"
Czwartek. 18 lipca:
• 1O.OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; wakacyjna akcja „Lato z
OSiR 2002": turniej piłki nożnej ,;z, osie·dla na stadion" - rocznik 1985-86;
Piątek. 19 lipca:
• 11.00 - boisko SP 7 Łowicz, os. Bratkowice lub w razie deszczu - hala spOrtowa
OSiR Nr I, ul. Jana Pawła II 3; wakacxjna
akcja „Lato z OSiR 2002": turniej triobaskeW poprzednim jubileuszowym tu dziewcząt i chłopców ze szkół ponadpięćsetnym wydaniu wśród pracow- gimnazjalnych - rocznik 1981-85;
Sobota. 20 lipca:
ników redakcji sportowej zabrakło
• 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Zbigniewa Łazińskiego. Dziś zaJana Pawła II 3b; sparingowy mecz piłki
ległość tą uzupełniamy.

nożnej

seniorów: Pelikan Łowicz- Pogoń
Zduńska Wola;
Wtorek, 23 lipca:
• I O.OO - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; wakacyjna akcja
„Lato z OSiR 2002": turniej piłki noż
nej „Z osiedla na stadion" - rocznik
1987-88;
Piątek, 26 lipca:
• 11.00 - hala sportowa OSiR Nr l w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; wakacyjna
akcja ,,Lato z OSiR 2002": 2. turniej Wakacyjnego Grand Prix Łowicza w tenisie
stołowym dziewcząt i chłopców;
(p)
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Najdłuższym ogrodzeniem
jest druciane ogrodzenie przeciwko psom dingo otaczające
główne tereny pasterskie Australii. Ma ono wysokość 8 m
i ciągnie się przez 5531 km
KAP/MW

Najliczniejsza załoga pojedynczej misji kosmicznej skła
dała się z 8-miu osób, do której wchodziła jedna kobieta.
Misja ta była zrealizowana na
promie kosmicznym STS 61 A
Challenger 9, który był 22 kolejną misją promu. Start odbył się 30 października 1985
r. Wyniesiono wówczas na orbitę Z!iChodnioniemieckie laboratorium kosmiczne Spacelab
Dl. Misja, którą aowodził
Hank Hartsfield, trwała 7 dni
44 minuty, 51 sekund.

A to ciekawe!

Ubezpieczeniowe.
przygotowano na podstawie
materiałów Gazety Prawnej

Nowości

małżonkowi.

Kwota odszkodowania z
orzeczenia całkowitej
~ Ploń•k
niezdolności do pracy i nie'
zdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową to 8104,50 zł.
W przypadku śmierci pracownika wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 40
498,80 zł, jeśli osobą uprawnioną do niego jest małżonek
lub dziecko zmarłego oraz
8 I 04,50 zł z tytułu zwiększe
nia odszkodowania przysłu
gującego na drugiego i każde
go następnego uprawnionego.
Natomiast, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko
inni członkowie rodzin niż
małżonek i dzieci zmarłego,
kwota ta wynosi 20 983,10 zł
oraz 8104,50 zł z tytułu
zwiększenia odszkodowania
na drugiego i każdego następ
nego uprawnionego. Jeśli do
odszkodowania równocześnie
są uprawnieni inni członkowie
rodziny, wówczas kwota odOpr. Biuro Meteorologiczne .Cumulus" szkodowania wynosi 8104,50
zł. Osoby uprawnione otrzymują kwoty odszkodowań
niezależnie od odszkodowań
przysługujących dzieciom i
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kolejne litery z zaznaczonych Rozwiązanie krzyżówki z nr 27 brzmi:
cyframi pól. Wśród osób, które nadeślą do redakcji NL w
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Pogoda na ogół niekorzystnie wpływać
organizm,' ale w weekend poprawa.

• PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:

Początek przyszłego tygodnia zapowiada
bez opadów oraz ciepły.
Wiatr zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 2o·c do + 24°C.
Temp. min w nocy: + 16°C do + 14°C.

• PONIEDZIAŁEK • ŚRODA:

Slonecznie, ale chłodniej .
W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane,
miejscami duże, lokalnie możliwy przelotny
opad deszczu lub burza. Rano zamglenia,
ale podczas dnia widzialność dobra.
Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień : + 25°C do + 2o·c.
Temp. min w nocy: + 11°c do + 15°C.

• SOBOTA ·NIEDZIELA

z

I

18 - 21.07.2002r.

CZWARTEK - NIEDZIELA

Pogodnie, ale z każdym dniem trochę chłodniej !
W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane
do dużego, miejscami występować
będą przelotne opady deszczu
oraz burze, które lokalnie mogą
być gwałtowne
ulewnym deszczem
i silnym wiatrem ! Widzialność dobra
do słabej w opadach. Wiatr
z kierunków wschodnich, słaby
do umiarkowanego, ale w czasie
l;>urz silny i porywisty !
Temp. max w dzień: + 25°C do + 28°C.
Temp. min w nocy: + 1a·c do + 16°C.

• CZWARTEK· PIĄTEK:

oraz

się będzie układ wyżowy

ale wilgotnej masie powietrza.
W weekend rozbudowywać

Pogodę regionu kształtuje
zatoka niżowa w bardzo cieplej,

dok. ze str. 5

Krzysztof Kowalewski

Aktor przez wiele lat związany był
z aktorką Ewą Wiśniewską. Dwa lata
temu rozwiódł się i poślubił młodszą
partnerkę, także aktorkę. Mają dziecko. Popularność filmową zdobył, grając w komediach Stanisława Barei. Do dzisiaj mnie śmieszą - mówi. Oglądając je, za każdym razem od-

Popularny aktor powiedział
niedawno, że marzy mu się
rola cienkiego. Nie ważne,
czy to będzie główna rolą, C'Z'J
drugoplanowa ·Zagrać cienkiego; to byłoby duże wyz.wanie aktorskie. Zwłaszcza przy
mojej tUS'Z'J - powiedział Kowalewski.

najduję w nich coś nowego, coś za- aktorzy po ujęciach spieszyli do hobawnego, czego nie spostrzegłem telu, a Kowalewski fotografował się
wcześniej.
setki razy.
Filmy Barei nadal śmieszą także
W czasie stridiów aktorskich wrómłode pokolenie. Scenariusze pisał żono mu karierę śpiewaczą. Nawet
Stanisław Tym. Młodzi · ludzie, nie na spektaklu dyplomowym w PWST
znający realiów tamtych czasów, śpiewał utwór Sempolińskiego, do
poznają ówczesne absurdy. Dla nich ' którego chodził na zajęcia.
to sytuacje science fiction, np. gdy
Wybrał rolę aktora komediowego,
za papier toaletowy załatwiało się bo jak twierdzi wygłupy ma we krwi.
ważne sprawy w urzędzie.
Już w szkole podstawowej uchodził
Kowalewski jest bardzo lubiany za największego kawalarza i komika.
w branży filmowej. Pozwala się fo. - Wygłupianie się mam w genach tografować z widzami, chętnie pad- twierdzi. - Bywało, że w szkole napisuje autografy. W czasie kręcenia uczycielkazasłaniałasię dziennikiem
„Ogniem i mieczem" oblegany był lekcyjnym, by nie widzieć moich 15ła
przez statystów. K~żdy z nich chciał zeństw.
mie~ zdjęcie razem z Zagłobą. Inni
bor

ZA GRUBY NA CIENKIEGO

c::...o......

Telemaski 2002: kryminał na wakacje - .Rewanr - reż. Anna Minkiewicz, wyk. Agnieszka Kotulanka, Krzysztof Kolberger (na zdjęciu), Mirosław Rzońca i inni. Emisja: poniedziałek, 22 lipca,
TVP 1, godz. 21.15.

na wózku inwalidzkim oszust
udaje kalekę po wypadku,
żeby wyłudzić od firmy
ubezpieczeniowej wysokie
odszkodowanie. Peter
wynajmuje pokój w hotelu
wpobliżu domu podejrzanego. Podaje się za
dziennikarza, który ma .
napisać sprawozdanie
z ważnej walki bokserskiej.

sądem. Poruszający się

mężczyżnie, który za klika
tygodni ma stanąć przed

przeciwko pewnemu

Peter Nicholl (Trea!
Williams) zbiera dowody

SŁODKIE KŁAMSTA

24 lipca, środa,
godz. 22.35, TVP 2

mężczyzna.

Charis gra rolę nastoletniego muzyka udręczonego
nieustannym tłumem
nastolatek. Wreszcie wpada
na pomysł ukrycia się
wprzebraniu kobiecym.
Wkrótce orientuje się,
że w tym ubraniu czuje się
o wiele lepiej niż jako
dziwacznie przebrany

Z PRZYMUSU

DZJEWCZVNA

21

lipca, niedziela
godz. 20.00, TV 4

Jacoba, Sarah i trójka jego
dzieci pragną. aby ojciec
i syn pogodzili się. Dopiero
na święta dziękczynienia
John i Jacob godzą się .

że porzuc~ rodzinę. Żona

nieobecności,

Po trzynastu latach
do domu
wraca John. Jego syn
Jacob początkowo nie
potrafi wybaczyć ojcu,

Poetycka opowieść
o świętym Franciszku
z Asyżu, który uchodzi
za jedną z najbarwniejszych
postaci w historii
kościola katolickiego.

BRAT SŁOŃCE,
SIOSTRA KSIĘŻYC

20 lipca, sobota
godz. 20.20; TV PULS

.

Wiadomości

23.20 Seans
Amerykański:

co daleJ?

zażywają kąpieli.

Zakończenie

• telenowela
prod. brazytijskil!j

1.05 Zycie jak muzyka
2.40
programu

,

20.SO Herbatka u Tadka
·talkshow

21.40 Wakacyjna
Akadem fa
Końja I Skiby
22.00 .Panorama
22.20 Sport • telegram
22.28 Pogoda
22.35 Bandycki
Petersburg
• serial prod. rosyjskiej

- film fabularny ·

-

8.30 Kolarstwo górskie: Puchar świata 9.00 Wyścig GT:
Mistrzostwa Japonii na torze
w Sepang 9.30 Sporty motorowe 10.05 Motocyklowe mistrzostwa świata 11.00 Sporty motorowe 11.15 Lekka
atletyka: Mityng Grand Prix
12.15 Jeździectwo 13.15
Narty wodne 13.45 Kolarstwo 18.00 Lekka atletyka
19.00Kolarstwo19.30 Boks
· 22.00 Kolarstwo 23.30 Wiadomości 0.45 Formula 1
1.15 Sporty ekstremalne
1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu

*****
ll!/ll!JSPORT
**„„„

9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Buena Vista Fi·
,shing Club 9.55 Turbo 10.20
Z kronik kasyna: Opowieści
10.50 Odrodzenie samochodu 11.15 Wszystko o „.: Niedźwiedzie 12.10 Ucieczka z
więzienia 13.05 Sekrety Inków: Część 2 14.00 Mistrz
oszustów 15.00 Liniowce:
Wielkie starcie 16.00 Nazizm
• Ostrzeżenia z przyszłości
17.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 17.30 Buena Vista Fishing Club 18.00 Wypr<rNy w
czasie: Wadden 19.00 Muchy atakuję 20.00 Więzy krwi
20.30 Odrodzenie samochodu 21.00 Detektywi sądowi:
Zaginięcie 22.00 Z akt FBI:
Strzaskana tarcza 23.00
Amerykańscy prawnicy: Mło
dzi kochankowie O.OO Pola
bitew: Bitwa o Anglię 1.00
Wyprawy w czasie 2.00 Wo'tna i cywilizacja: Konni wojownicy

18 lipca 2002 r.
----

~--~-

• serial prod. USA

17.00 Teleexpress
17.20. Sportowy
Express
17.25 Gość Jedynki
17.40 Lokatony
-serial TVP

14 llpca 1992r. gruJia Ulbrojonych mę.tczyzr\ dokonuje

• serial sensacyjny
prod. hls2pański6j

Szewczyka
Grzesia
19.30 Wladomołcl
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Poker z mafią

P~gody

·film fab. prod. USA
Czterej szkolni przyjaciele,
Dave (Dennis Christopher),
Mike (Dennis Quaid), Cyril
(Daniel Stern), Moocher
(Jackie Earle Haley), mają
po osiemnaście lat. Są za
sobą zży~. choć bardzo się
rótnią. mają inny temperament. inne zainteresowania.
Od !'rodzenia mieszkają w
Bloomlngton, w stanie lndia·
Korzystającz uroków lata
spędzają cza$ nad dufym
zl)iomll<iem wodnym, gd;i:le

na.

zuchwałego napadu na lolnf.
sku na hiizpańsklej wyspie
oddają się ~ontemplacjom,

700 milionów peset 7 lat
pótnlej, 30 sierpnia 1999 r'..
pięciu. bandytów w niemal
Identyczny sposób napada z
bronią wręku na opancerzony furgon na lotnisku w Ma-

!adze. wciągu kilku minut

17.20 Zlotopolsi;y
- telsnoweta TVP

17.50 Prog~ lokalny
1a.22 Pogoda
•
18.30 Panorama
18.55'Szpłtał na
peryferiach ;· seńal
f)IOd. czechoalowacldej
Doklor Cvach odcliodzi ze
szpitala-. Odgwasif Blat8jowi, te ten go popamJtta.
Doktor Eltbieta Jadzia do 23.30 Praca
dla kaidego ·
Pragi, chce rozmówić się z
Przamkiefl\. Dla niego jed· 23.40 Nowojorscy
gllnlarze

nak na]Watniejsze są klub i
hokej. Wczasie b6Jkl z Ro-

rozmowom na temat tycia.

lblzla: Łupem złodziei pada

18.10 Sentymentele
1a.35 Program
muzyczny
1UO Kslą21d na lato
19.00 Wieczorynka:

21.45 Sprawa
dla reportera
22JO Tygodnik
polityczny
Jedynki
23.05 Monitor

dpkonująkradzieży 500 mllk>15.10 Kutlsy_ PRL-u
15.35 Plebanla-serialTVP OOtł peset oraz transportu diamentów.
18.30 Moda na s11~ces

___ _ _ __

miasteczko - serial
prod. kanadyjskiej

8.40 Karino· serial TV?
9.10 Rower Błażeja
9.40
Dwa niedźwiadki
• seńal animowany

• qluz muzyczny
dla dzieci

8.11 Pogoda
a.15 Dźwlękogra

a.oo Wiadomości

7.00 Podróże
małe I duża
1.15 Telezakupy
7.35 Górnicze

•~~~-

I
-serial komediowy

1O.OO Frasler
·serial prod:UsA
10.25 A teraz Susan

I
10.50 Babiniec
1.15 lecznica pod
Franciszkiem
św.

- serial dokumentalny

11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
~2.10 Agrobiznes
.~ 2.20 Kontrasty • świat,
ludzie, pieniądze
2.30 Nowe pnygody
Flipera
• serial prod. USA

13.15 Rewolwer
I melonik
·serial prod. angiełSkiej
14.05 Klan· telenowela rvP
:15.00 Wiadomości

7.50 Studio urody
a.OO Program lokalny
a.30
Złotopolscy
- telenowela lVP

9,00 Transmisja
obrad Sejmu
Panorama
Piknik

~ 3'.00

Jett Jackson

• Kołobrzeg
Sławny

Powitanie lata
2002

Dwójki:

~ 3.1 O v.'lełkl

14.00
• serial dokumentalny
' · powiedział

4.25 Tala,·a Marcfn

- serial prod. USĄ
Detektywi Andy Sipowicz I
Demy Sorenson usiłują ratować dwóch braci przypadkowo zamieszanych w strzela·
ninę. Tymczasem b)fy mątJill

Klrkendau uciaka,z areszlu.
Jill stara się mu pomóc. Mar·
tinezodchodzlzkomisariatu,
ale nadal nie jest pewien

Zbun117Minynastolątek: Finbar

0.30 .Zniknięcie Flnbara

slusznościtej decyzji.

krul. Prześladujący Martę Od

banctDoro pseudonimie Bair

jego P9CZY11811ia_obS81WUje
czujnym okien) podstawiony

Jacek pizegrywa w kasynie
$porą SIJl11t. Przez CllłJ czas

„

~a tyryezna priypowh1slka manem Jachymem Blataj
lv formie dialogu ojca z synem. famie rękę'. Prosi, teby operował go ~dynator Sova.
4.35 Taksówka
Jedynki:· Szolmenf Strossmajer śóiąga slarego
14.50 Doktor
doktora z Tyni\lzcza.
z alpejskiej wioski 20.00 Jak miłość .
• • serial przygodowy
·seńałl\'P

15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
~6.22 Pogóda
6.25 Ciarne chmury
·$6rialTVP

ramu

Zakończenie

Flynn (Jonathan Rhys Myers)
wyjetd:bl do Szwajcarii jako
zawódnik drużyny piłkarskiej.
R(ldzina f koledzy pokładają w
nim wielkie nadzleje.

2.10

dawna chłopak przyjetdta
do Łukasza pod $Zkolf!. Podaj9. się za ochroniarza sę·
dil ~owiak. Hanl\8 ostatdlił wyprowadza się od
Gałązków, przyjmuje propo-

~~cję Marka.

a.oo

„

M

2

serial fabularny 20.00 li

19.30N~aniolki

minut·

Saga rodów 18.50 Gośe
dnia 19.00 Wojenny dni
Warszawy 19.10 5
o.„ 19.20 Regiony kulhlry
magazyn lnformacyjn~

Naszym zdaniem 18,3~

kiegó 18.00 re1ew1Zyjii~
K11rier. Warsza~kl 18.2~

zyJnago Kuriera Mazowiec

17,50 Wiadom~ Te!ewi

RozmÓWI dnia 18.25 5
nut o..• 16.30 Kurier.·
gram Jnłormacyjny 16
Male ojczyzny 17.15To
temat-reportat ~7.30 K1
rler ·program infomlacyjń~

Wladomi>ściKuńera 16.0~

ny"KurierMazowtecki 18.oq

foanacyjny 1UOT~

6.55 Program dnia 7.00 Ry· f .O~ Rycerz,e króJestw1
ceria króles!wll owadów ~ owadów •'serial 1111im,
serial animowany dla dilecl. ' ny dla dzieci 7.30 Kurier
1ro{Jram informacyjny 7.45
1.3o Kurier • program iitor:·
macyjn)' _7,45 Kasz.taniaki • Kasztanlakl • serial ani
sertal animowany dla dileci Wany dla dzi9ci 8.00 Tata-i
Łódzkie Wiadomości wizyjny Kurfer WlllSZaWS' ·
Onia 8.10 CQ slycheć; doj(· 8.10 TełeWlz}jny Kurier
totku? „ magazyn .zdroWla i zowiecki 8.30 Kuńer • PfOol
urody 8.30 Kurier US Go$Ć gram informacyjny 8.4~
dnia • bieżące infonnaąe ko- Gość dnia • bletące wyd111
mentują znane postacie :b/· rzenla komentują źna
posjaci tycia politycznego
~cznego 9.00 rransinti
sja posle~nle $ejl1)U
15.~ .Kurier· program tn

two

cia połltycz:nago i spolecznago 9.00 Transmisja posiedzenia Sejmu RP 1$.30 Ku·
rier 15.35 Prognoza pogody
15.40 Łódzkie Wiadomości
Dnia 15.55 C;z:ar'odziei$ka
podrót 16.15 Warownie~
granicznych szlak6w 1UO
Kurier ·P.rooram Informacyjny 16AO Prognoza pogody
16.45 Mała ojczyZJ'IY 11.1'5
To Jest temat 17.30 Kurier·
program inform~ny 17.50
100$akund 11.ss~
mowa.dn1a 18.00 Łódzkie
WiadQmości Dnia 18.20
Z'J>leraaze skalt>Wł 18,30 Nie
tylko Wawel w Baranowie,
Sandomier&ki!'l 18.50 Magiczna Italia 19.20 Regiony
kultury 19.30 Niegrzeczna
aniołki. 20.00 Telekurier

20.30 Kurier-program lnfor·
macyjny 20.45 Prognoza pogody 20.50 Echa dnia 21.20

Rozmowadnla 21.30 Kuner kurier 20.30 Kwiet 20.5'
~-programintor· Echadnla 21.15Rozmowe
dnla21.30 Kurier~
Dnia 22.00 Eurotel czy. 21 ;45 Telewizyjny. KJ
domości

macyjny 21.45 Łódzkie Wia-

22.1 OTo jest temat· cykl re- rier Warszawski 22.05. Eu
portatu krajowego z oddzia.' rotel 22.15 To jest lemat
łów TVP 22.30 Kurier • pro;- 22.30 Kurier • program lf11
gram Informacyjny 22.50 fOrmacyjny 22.SQ t<tólestwO
i<t61astwo • film fabularny ·film fabUlami pi'od.
0.20 Zapro$zenie l>.40 Pro- sklej 0.20 Zaproszanie o.45
~kończenie progl!nlU
gram na~

15

• serial przygodowy

pamiętnika

12.55 Apetyt l'la mUość
13.25 Z afrykańskiego

• serial animowany

6.00 PJOsenka
na tyczenie
7.00 Robocop

~i 111 ··--

1a.30 Cudowne lata
·serial komediowy

·magazyn
motoryzacyjny

18.00 Moto max

• seria! obyczajowy

17 .05 Kobiety
mojego tycia

• serial animowany
dla dzieci

15.45 Kacper
I przyjaciele

• seńeł obyczajowy

15.15 Cu~owne lata

12.50 Telesklep
14.50 Moto max

·talk show

·film prod. USA

1a.45 lnfonnacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza. pogody
19.10 Jezioro maruń

• 68ńal obyczajowy

17.50 Różowa Pantera
17.55 Adam l Ewa

• serial kryminalny

16.55 Crlme. Story

• serial animowany

na rozdrożu

15.45 Informacje
16.05 Serca

• serial animowany

14.20 Rozbij bank
15.20 Kosmiczne wojny

• seńal sensacyjny

7,25 Raz, dwa, trzy·
śpiewaj 'fy
7.50 Jednostka Delta
8.40 Xena wojownicza
ksłężnlaka
• serial przygodowy

czyU Buła I spóła

9.40 Graczykowie,
• serial komediowy

'. serial komediowy

0.10 PodryW
,Jcontrolowany
0.40 Pnyjaclele

. • serial obyczajowy

a1.:10 łdol
.
2.05 Adai,i I Ewa

$

f'llC.ł'

-reportu

1.00 Jak slQ robi?
7.aą Telesklep
8.10 Ulica
ukochanych

• telenowela
ł.05 Kacper
• serial animowany

I pnyJaclele

9.30, Było sobie tycie
.·$eńal anlinowany
- serial obyczajowy

no.oo. Dotyk anioła

1.00 Kobiety
mciJego tycia
• serial obyczajowy

• łeportet

2.00 Jak .,, robi?
. -

!

I programu

f

i

20.00 Rodzina

• serial obyczajowy

zastępcza

~etransmisja

• serial sensacyjny
prod. USA

meczu

'
,

nowy

J.,OWICZANIN

· - - - - ______ .!_~iCŚCi t Głow~~-~~ryko~

goda 20.00 Droga do gwiazd
- program ro-zrywkowy 21.05
Klient - serial sensacyjny.
Ryan Michols jest młodym
chłopakiem. Ma ciężko chorą siostrę, której jedynie•
przeszczep szpiku, może
uratować tycie. Ryan posta·
nawia odnaleźć swojego
ojca. 22.05 Pamięć absolutna - serial sensacyjny 23.05
TVN Fakty 23.20 Agent li
0.35 Na tropach agenta 1.05
Ananasy z mojej klasy· program rozrywkowy 2.15 Nic
straconego ·powtórki programów

~ie

turniej interaktywny 12.30 Na
ratunek 13.00 Nowe przygody Guliwera - serial animowany dla dzieci 13.25 Huekelberry Finn· serial animowany dla dzieci 13.50 Przygody Animków - serial animowa ny dla dzieci 14.15
Szaleństwa Alvina wiewiórki
·serial animowany 14.35 legendy Kung Fu 15.30 Milionerzy - teleturniej 16.15
Brzydula· telenowela 17.1 O
Tajemnice pocałunku - telenowela 18.00 Rozmowy w
toku - talk show 19.00 TVN
Fakty 19.45Sport19.50 Po-

Wspaniała podróż

lądowanie wojsk alianckich w
Europie· ale
_m_a sposobu przekazania 1e1 do Niemiec.Akcjatoczysię na skalistych wyspach wybrzeża
Szkocji, partnerka Suther1anda jest znakomita Kate Neeligan. 22.10 Dziennik 22.25
Informacje sportowe 22.32
Prognoza pogody 22.35 Najemnicy • serial akcji 23.35
Pewnego razu w Chinach •
film akcji prod. Hongkong
1.30 X Laski - magazyn
muzyczny 2.00 Muzyczne li·
sty - program muzyczny 2.50Strefa P , magazyn muzyczny 3.25 KINOmaniak
3.55 Zakończenie programu

Oto kilka przepisów na równie
bogate w witaminy, maseczki owocowe.
• Ucieramy na miazgę garść
malin i, aby sok nie ściekał, zagęszczamy jak w poprzedniej maseczce. Smarujemy twarz i szyję,
trzymając ten okład około 20 minut.
Skóra otrzymuje w tym czasie sporo witaminy C.
• Ucieramy dwie młode marchewki, mieszamy je z żółtkiem i
łyżką mąki ziemniaczanej. Nakłada
my na 20 minut na twarz i szyję. Jest
to bogate źródło witaminy A.
•Maseczki chlorofilowe i owocowe nadają się do każdej cery z
wyjątkiem uczulonych na którąś ze
składników. Każdą z nich można
stosować raz w tygodniu. Pamię
tajmy o umyciu twarzy przed nałożeniem maseczki i wklepaniu
kremu nawilżającego po jej zmyciu. Czas trzymania maseczki - 1520 minut. Odżywiona w ten sposób skóra nabierze świeżego i ład
nego kolorytu.
· Barbara

Witaminy dla skóry

•

5.35 Kropka nad I 5.50 Tajemnice pocałunku - teleno·
weta 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula - telenowela 7.50
Szaleństwa Alvina wiewiórki
- serial animowany dla dzieci 8.15 Nowe przygody Guli·
wera. serial animowany dla
dzieci8.40HuckelberryFinn
• serial animowany dla dzieci 9.05 Przygody Animków.
serial animowany dla dzieci
9.30tamisl6wka 10.30Telesklep 11.35 Tele Gra. tele•

I

~

I

I

1

!

,...
6.00 Muzyczny ViP ·maga. zyn muzyczny 6.30 KINOmaniak 7.OO Muzyczne listy
-program muzyczny7.50Arł thur • serial animowany dlą
dzieci 8.15 Kapitan Star •
I serial animowany dla dzieci
1 8.35 Beelleborgs • siirial dla
dzieci 9.00 Fiorella • telenowela 9.55 Życiowa szansa·
teleturniej 10.50 Najemnicy. serial akcji 11.40 Oni, ona i
pizzeria • serial komediowy
, 12.05 Kaskader-$erial przygodowy 13.00 MuzycznyViP
- maga~n muzyczny 13.30

KINOmaniak 13.50 Arthur •
serial animowany dla dzieci
14.15
Nilsa Holgersona -serial 14.35
Beetleborgs ·serial dla dzieci
15.00 Fiorella • telenowela
16.00 Muzyczne listy· magazyn muzyczny 17.00 Oni,
ona i pizzeria· serial kornediowy 17.30 Hot Chat 17.45
Dziennik 17.58 Prognoza pogody 18.00 Życiowa szansa
-teleturniej 19.00 Baza Pans'acola • serial akcji prod.
USA 20.00 Igła - dramat
szpiegowski. Donald Suherland w roli niemieckiego
szpiega Fabera, który wie,
kiedy i gdzie odbędzie się

Na naszych stołach królują te20.30 Świat według
raz owoce. Świeże, pachnące i
Kiepskich
•· serial komediowy
zdrowe
są znakomitym lekar·
21.00 Faceci
w
bieli
stwem dla naszego organizmu.
·film prod. USA
Nie zapominajmy jednak i o ich
21.30 Losowanie
zewnętrznym działaniu na naszą
LOTTO
22.40 Nagi patrol
skórę. Okłady w postaci specjal• serial komediowy
nych maseczek upiększających to
23.10 Informacje
23.30 Prognoia pogody także porcja zdrowia. Zielone czę
·Ści roślin bogate są w chlorofil,
23.35 Różowe lata
który od lat powszechnie stosowasiedemdziesiąte
• serial komediowy
ny jest w kosmetyce jako środek
0.05 Playboy
odmładzający. Wykorzystajmy go
1.05 Muzyka na bis
więc, ile tylko się da.
5.00 Pożegnanie
Posiekany szpinak połączyć z
z widzami
rozgotowanym w mleku ziemniakiem i w postaci ciepłej papki nało
żyć na twarz i szyję. Maseczka ta
19.00 Dotyk anioła
dostarcza skórze wit. z grupy B.
• serial obyczajowy
20.00 Serwis Pulsu,
Młode listki pokrzywy, zielonej
Sport, Pogoda
pietruszki,
babki i rumianku po20.20 Pan wzywał
siekać, dodając dla zagęszczenia
mllordzle?
łyżkę mąki ziemniaczanej lub mle·serial komediowy
21.1 o Straż pnybrzetna ka w proszku. Otrzymaną papkę
nałożyć na twarz i szyję. Maseczka stanowi wspaniały zastrzyk witaminy C.

22.00

żużlowego

programu

Zakończenie

- serial komediowy

22.45 Pan wyzwał
milordzie?
23.35

„„

7.00 Animacje dla dorosłych 1 7.10 Dragon Bali Z-serial dla
•ino1
7.10 Zezem 725 Wielka histcr dzieci 8.00 labirynt namięt 5.oo Napad· film krótkomena małych miast 8.00 Wiado- 1 ności - telenowela 8.50 Nigdy trnżowy 8.10 Sprawa na
mości 8.20 Fitness Club 8.45
cię nie zapomnę· telenowepierwszą stronę • film obyBolek i Lolek 8.55 Na polską ia 9.40 Melrose Place • se- cza1~wy prod. USA 10.10
nutę 925Trzy misie 9.45 Ker
rial obyczajowy 10.30 tami- Mag1a kina· Cyfrowe cuda·
lorowe nutki 10.00 Przyrodn~ słówka 11.25 Big Brother I d_okument 10.3~ Kocham
cy 10.15 Rozmowy na nowy 12.05 Porywyserca-teleno- kmo -film obyczajowy prod.
wiek 10.45 Raj 11.10 Forum wala 12.55Telesklep15.05 polskiej, reż. Piotr tazarkie12.00 Wiadomości 12.1 OJak Wojownicy z krainy marzeń wicz, wyk. Marek Probosz,
daleko stąd. jak blisko 13.45 ·serial animowany dla dzie- Elżbieta Czyżewska, Henryk
Robinshon z IV b 14.10Wty- ci 15.30 Dragon Bali Z· se- Bista 12.00 Mleko. film obyciu wszystko przemija oprócz rial dla dzieci 16.15 Pełna czajowy prod. australijskiej
radia 15.00Wiadomości 15.10 chata • serial komediowy 13.35 Pójść na całość. film
Eurotel 15.20 Przyrodnicy 1~.45 Szkoła złamanych krótkomatraźowy 13.50 Ma15.40Ro:zmowynan<1ł1Ywiek
serc - serial obyczajowy gie kina • efekty dźwiękowe
16.10Euroexpress16.35Ar- l 17.15Władcazwierząt-se • dokument 14.20 Pozdrochiwum Polskich Wydarzeń • rial przygodowy 18.1 OWzy- wienia. komedia prod. USA
Kuituralnych 17 .OO Tele- 1 wam dr Brucknera • serial , 15.55 Tropiciel. film przygoexpress 17.25 Gość Jedynki obyczajowy 19.05 Melrose dowy prod. norweskiej 17.25
17.35 Blok programów dla Place • serial obyczajowy Magia kina - Animacja bezdzieci 18.50 Fitness Club 1 20.00 Sknarus • komedia fazowa - dokument 17.55
19.15Dobranocka19.30Wia- • prod. USA 22.10 Władcy Proces - dramat prod. trandomości 20.05 Wieści polonij- L zwierząt· serial przygodowy cuskiej 20.00 Podróź do1nne20.20Jakdalekostąd,jak ł 23.05 Big Brother I 23.50 dii - film obyczajowy 22.45
blisko 22.00 Panorama 22.30 Wiszący ogród· film obycza. Ale hiti Kalifornia - thriller
Tylkorock23.25Zeszlukąna
jowy 1.30 Sknerus - kome- prod. USA 0.45 Południe dia prod. USA 3.10 Koniec komediodramat 2.50 Zakończenie programu
ty O.OO Monitor wiadomości
0.1 OPowtórki programów

,

• seńalTVP

kryminalna
Jedynki
• poza prawem
22.20 Oblicza mediów

21.55 Kronika

w Telewizji

21.45 Mój ślad

· seńal prod. JSA

F•asier

- $<"~dl dokurientalny

świat owadów

Fascynujący

Zwierzęta świata:

prod. czechosłowaciciej
Doktor Elżbieta Czenkova
wychodzi za mąż za Karola
Sovę. Na przyjęciu piękny
toast wygłasza doktor Sztro.smajer. Ordynator Sova, który zaraz po ślubie syna wyjeżdża do Tyniszcza, spotyka w drodze nową koleżan
kę, znaną z ciętego języka
doktor Fastovą.

peryferiach - serial

17.50 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Szpital na

- telenowela TVP

16.50 Złotopolscy

16.25 Zgadula
- teletumiej

- dramat prod. USA

z dokumentem
Roboty jak żywe
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Okruchy zycla:
Zawiedzione
nadzieje

Nasza córka
nie chce jeść

- film dokumentalny

,5.40 Program lokalny
,6.00 Panorama

16.21 Pogoda

- serial przygodowy
Carolin, młoda artystka maiująca figurki do świątecz 20.00 Mjak miłość
pych szopek, od niedawna
- seńa!TVP
fni""7.ka w Sonnenstein. Nie- Jacek zamierza przekonać
famęźne kobieta spodziewa
sąd, że jego klient nie złamał
się dziecka, ale nie chce
zasad zwolnienia warunko~radzić. kto jest ojcem. Po- wego. Wydaje się coraz barQłęoia to ieszcze niechęć 10- dziej przejęty historią Janka.
jcalne1 społeczności wobec Postanawia coś rzeczywiście
pie). Wmszcie Carolin rodzi zm i en i ć w swoim tyciu.
parnego chłoDC<" Podrzuca przede wszystkim udać się
go rod drzw kościoła, a po pomoc do terapeutf<i od
~r ,i ~adal 1 'daje, te jest w uzależnień.
20.50 Świat bez.fikcji:
?ątY·
•

Cel matrymonialny
b4.50 Doktor
z alpejskleJ wioski

14.35 Taksówka Jedynki

powiedział

14.25 Tata, a Marcin

sera! biograficzny

Jett Jackson

~4.00 Sławny

9.00 Transmisja
obrad Sejmu
.13.00 Panorama
-13.10 VBiesiada
Weselna • na bis

- ~elen<;Wć1a TVP

8.00 Program lokalny
8.30 Zlotopolsc~

7.50 Studio urody

i melonik

13.15 Rewolwer

• serial przygodowy

Flippera

1.Z.20 Nowe przygody

rolniczy program
nfcirmacyiny

1140 TelezakJpy
12.00 Wiadonośc.
1210 Agrobiznes

11.10

-.;crial •:Or'edi!lwy
ńo.45 Złote lany
telenowela

d0.20 A te~az Susan

~o.oo

·se~ ~nimowa~y

miłosne

Słodkie kłamstwa

22.~8

22.35

1.40

Zakończenie

·koncert

0.55 Wilki

- seńal prod. USA
Detektywi prowadzą dochodzenie wsprawie zastrzelenia
jednego z funkcjonariuszy
policji, Po odejściu Martineza
z pracy w komisariacie Medavoyowi zostaje przydzielony
nowy partner.

gliniarze

0.10 Nowojorscy

·komedia prod. USA
Peter Nicholl (Treat Williams)
zbiera dowody przeciwko
pewnemu mężczytnie, który
za klika tyg~nl ma stanąć
przed sądem. Poruszający się
na wózku inwalidzkim oszust
udaje kalekę po wypadku,
teby wyłudzić od firmy ubezpieczeniowej wysokie odszkodowanie. Peter wynajmuje
pokój whotelu w pobliżu domu
podejrzanego. Podaje się za
dziennikarza, który ma napisać sprawozdanie z watnej
walki bokserskiej.

·telegram
Pogoda

22.20 Sport

-felieton
22.00 Panorama

21.40 Manewry

lata 1953·1989
2.00 Życie jak muzyka

Szpotańskiego:

1.45 SOC wg Szpota,
czyli wspomnienia
Janusza

·film fab. prod. USA

23.30 Odwaga

- film fabularny
Sentymentalna opowieść o
nieuchronnym upływie czasu,
o przemijaniu, bezskutecznej
walce cz/Owleka z wlasnym
losem, często wymykającym
się spod kontroli I toczącym
się wbrew marzeniom i oczekiwaniom.

Bardzo
starzy oboje

14

8.30 Kolarstwo: Wyścig
Tour de France 10.30 Kolarstwo górskie 11.00 Formula 1: Magazyn lnside Formula 11.30 Kolarstwo
18.00 Piłka nożna 22.00
Kolarstwo: Wyścig Tour de
France O.OO Wiadomości
0.15 Żeglarstwo: Magazyn
świat teglarstwa0.45 Wyścigi superbików: Magazyn
Mistrzostw świata 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu
. jutro

**** *

* ***...

IJ!lililSPORT

9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Buena Vista Fash ing Club 9.55 Turbo
10.20 Więzy krwi: Campbell
10.50 Odrodzenie samochodu 11.15 Planeta oce• anów: Strumień w ciemności 12.10 Wysypisko: Mły
nek do kawy 13.05 Niesamowite maszyny - wydanie
specjalne - mosty 14.00 Jurassica: Poszukiwacze
bursztynu 15.00 Specjaliści : Twarzą w twarz 16.00
Czołgi : Bitwa o Kursk 17.00
Wędkarski świat Rexa Hunta 17.30 Buena Vista Fashing Club 18.00 Wyprawy
w czasie 19.00 Wszystko
o„.: Węże 20.00 Więzy krwi
20.30 Odrodzenie samochodu 21.00 Mój Titanic:
Chwila prawdy 22.00 Nieznana historia Rzymu 1.00
Nazizm - ostrzeżenie z
przeszłości 1.00 Wyprawy
w czasie 2.00 Linowce: Niekończący się rejs 3.00 Zakończenie programu

7.00 Tommy i Oscar - s&;
rial animowany dla dzieci
7.30 Kurier - program infor·
macyjny 7.45 Opowieści
Taty Bobra· aerial animo-1
wany dla dzieci 8.00 Tale~
wizyjny Kurier WarszaWSk!J
8.10 Telewizyjny Kurier
Mazowiecki 8.25 Pogod,
dla Warszawy I Mazows,
8.30 Kurier· program infor•
macyjny 8.45 Gość dnia
bietące wydarzenia komentują znane postacie
tycia politycznego I spe!
lecznego 9.00 Transmis)d
obra<f Sejmu RP 15.30 Ku-;
rier • program sensacyjn
15.40 Kurier Mazowiecki:
16,QO Wiedomeści Kurier~
16.05 Rozmowa dnia 16.25
5 minuto„. 16.30 Kurier J
program informacyjn
16.45 Europa wzagrodzi~
17.15 To jest temat - cykt
reportażu krajowego 17.~
Kurier 17.50 Wladomośc~
Kuriera Mazowieckiego
18.00 Telewizyjny Kurf8'j
Warszawski 18.20 NaslY"!
zdaniem 18.30 DokUmen~
WOT 18.50 Gość wot
19.00 Wojenne dni War·
szewy 19.10 Architekturą
Warszawy I Mazowsz~
19.20 Regiony kultury
19.30 Niegrzeczne aniolkj
- serialfabulamy 20.00 re-;
lekurier 20.30 Kurier· pro,
gram informacyjny 20.S~
Echa dnia 21.15 Rozmowa
dnia 21.30 Kurier gosixi
darczy 21.55 Wiadomości;
sportowe 22.05 Eurotef
22.15 To jest temat 22.3d
Kurier 22.50 Po.tegnanie
bronią 1.20 Zakończenie

1

24 lipca, TVP 1,

WOT.

środa,

6.55 Program dnia 7.00
Tommy i Oscar - serial animowany dla dzieci 7.30 Kurier 7.45 Opowieści Taty
Bobra ·serial animowany
dla dzieci 8.00 Łódzkie
Wiadomości Dnia 8.10 Filmowa encyklopedia Łodzi I
okolic 8.30 Kurier - pro•
gram informacyjny 8.45
Gość dnia· bl~ące wydarzenia komentują znane
postacie tycia pofitycznego
i społecznego 9.00 Transmisja obrad Sejmu RP
15.30 Kurier - program
sensacyjny 15.40 Łódzkie
Wiadomości Dnia 16.00
Podaj caglę, 16.30 Kurier program informacyjny
16.45 Europa w zagrodzie
17.15 To je-st temat • cykl
reportażu krajowego 17.30
Kurier 17.50 Łódzkie Wia·
domości Dnia 100 sekund
17.55 Rozmowa Dnia
18.00 Łódzkie Wiadomości
Dnia 18.20 Wideowlzyty •
natura i tradycja 18.55 lmpresjoniścl 19.20 Regiony
kultury 19.30 Niegrzeczne
aniołki 20.00 Telekurler
20.30 Kurier· program in·
formacyjny 20.50 Echo
dnia 21.20 Rozmowa dnia
21.30 Kurier gospodarczy
21.45 Łódzkie Wiadomości
Dnia 22.00 Eurotel ·magazyn europejski 22.1 O To
Jest temat • cykl reportatu
krajowego z oddziałów
TVP 22.30. Kurier - pro·
gra:i infof'IJlacyjny 22.45
Prognoza pogody 22.50
Pożegnanie z bronią'- film
fabulamy 1.15Program na

- reż. Ewa Straburzyńska. Emisja:
godz. 10.45.

„Złote tany" - telenowela dokumentalna prod. polskiej

=

24 lipca 2002 r.

8.00 Wiadomości
16.30 Moda na sukces
8i12 Pogoda
- serial prod. USA
-magazyn
8.15 Ela • encyklopedia 17.00 Teleexpress
22.40 5 minut
lata dla dzieci
17.20 Sportowy Express
o Unii Europejskiej
8.40 Karino - sena! TVP
17.25 Gość Jedynki
22.45 Monitor
9.10 Budujemy mosty 17.40 Lokatorzy
Wiadomości
-telet~m
- serial TVP
23.00 50 lat TVP
35 Jak Kozacy
18.05 Lato
·Telekino na medal: "

prod. kanadyjskiej

15.35 Plebania

15.1 O Euroexpress-

miasteczko - seńal

i.30 Górnicze

- telenowela 1VP

14.05 l<Jan

15.00 Wiadomości

1uże

Podróże małe

7,15 ielezakupy

7.00

oda

Jak to się roblh.?
-reportai

sobie tycie

- serial animowany

Było

• seńal obyczajowy

O.OO Dotyk ;inlola

9.30

• serial animowany

9.05 Kacper
I przyjaciele

• telenowela

Retransmisja
meczu tu:tlowego
Telesklep

7.00 Animacje dla doroslych 7.30 Wielka historia
malych miast 8.00 Wiadomości 8.20 Spółka rodzinna 8.50 Blok programów dla
dzieci 10.00 Sekrety zdrowia 10.15 Kwadrans na
kawę 10.30 Antologia 10.45
Szansa na sukces 11.40
Reportaż 12.00 Wiadomości 12.15 Twórcy naszej tradycji 13.15 Benefis Niny
Andrycz 14.10 Wieści polonijne 14.25 Ze sztuką na ty
15.00 Wiadomości 15.15
Eurotel 15.25 Sekrety zdrowia 15.40 Kwadrans na
kawę 16.1 OBabiniec 16.35
Szkoly języka 17.00 Tele·
' express 17.35 Blok programów dla dzieci 18.50 Spół
ka rodzinna 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.05 Twórcy naszej tradycji 21.05 Benefis Niny Andrycz 22.00 Panorama
22.30 To widzowie podzi·
wiali 23.30 Szkoły języka
polskiego 23.45 Powtórki

~2.50

~1.55

• serial obyczajowy

mojego tycia

11.00 Kobiety

I

• serial obyczajowy
Dlsć:o Polo Live

ro"l:I'JVfkoWy

21.00 Idol - prograrfl

• serial obyczajowy

·20.30 Samo ty~le

• serial komediowy

20.00 Graczykowie,
czyll Buła I spóła

• serial obyczajowy

• serial obyczajowy

~ serial obyczajowy

14.50 Repl autoklub.pl
·magazyn

• seńal PfOd. USA

kslętnlczka

19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Xena, wąJownlcza

18.45 Informacje

·

sobie tycie

• serial ·animowany

Było

I przyjaciele

7.10 Dragon Bali Z - serial
animowany 8.00 Labirynt
namiętności - telenowela
8.50 Nigdy Cię nie zapomnę
9.40 Melrose Place - serial
obyczajowy 10.30 Łamislów
ka 11.25 Big Brother 112.05
Porywy serca - telenowela
12.55Telesklep15.05 Maska
- serial animowany 15.30
Dragon Bali Z- serial animowany 16.15 Pełna chata serial komediowy prod. USA
16.45 Szkola złamanych
serc - serial komediowy
17.15 Władca zwierząt - serial przygodowy 18.10 Wzywam dr Brucknera - serial
obyczajowy 19.05 Melrose
Place • serial obyczajowy
20.00 W kręgu podejrzeń film sensacyjny 21.50 Wład
ca zwierząt - serial przygodowy 22.45 Big Brother I
23.30 Tenbit.pl 0.30 Solo r::zy
w duecie • komedia prod.
USA 1.05 Odwet - film sensacyjny prod. USA 2.50 Zakończenie programu

~~1111,,.u

Sport, Pogo~a

20.00. Serwis Pulsu,

• serial obyczajQwy

~ serial obyczajowy

19.oo Dotyk anioła

18.30 Cudowne lata

18.oo Real autoklu~.pl

mojego tycia

17.05 Kobiety .

16.35

15.45 Kacper

• serial obyczajowy
$ię

w dostarczaniu

8.00 Kocham kino - film
obyczajowy prod. polskiej,
reż. Piotr Łazarkiewicz,
wyk. Marek Probosz, Elż
bieta Czyżewska, Henryk
Bista, Jerzy Trela 9.25 Proces - dramat prod. francuskiej 11.25 Operacja Zeppelin - film szpiegowski
prod. australijskiej 13.10
Sekret - film obyczajowy
prod. polskiej 14.35 Hollywood D.C. Opowieść o
dwóch miastach - film dokumentalny prod. USA
15.40 Czekolada - film obyczajowy prod. francuskiej
17.25 Lolita - komediodramat prod. USA, reż. Stane·
ly Kubrick, wyk. James Mason, Sue Lyon 20.00 Czterej muszkieterowie - film
przygodowy prod, hiszpań
sko-australijskiej 23.25 Rok
1984 • film science"-fiction
prod. australijskiej 1.15 Za·
kończenie programu

aleld""1

kQ)

programu

UQ Zakończenie

• film sensacyjny

23.05 Podejrzenie

• talk show

~ serial kOlllłCfiowY
22.35 MKwadrat

miejsQ)wym hclelu.
22.05 Allo, ałlo

zazwyczaj $p0lykają się w

dowodów wsprawach rozwo..
dowyclt. Nte jest Io lalwe mdanie poniewat l«>char)kowie

cjalizuje

ny dełektyw. Tony Aaron spe-

~ film sansaC)jny
B}4y polk:jari, obeale pywat-

2o.20 Podejrzenie

• film prod.
Wielka Brytania
1.55 Muzyka na bis
5.00 Potegrianle
z widzami Polsatu

O.OO Pies Baskervlllów

• serial komediowy

16.50 Jednostka Delta
23.00 Informacje
• film prod. niemieckiej
I sport
17.50 R6towa Pantera
23.25 Prognoza pogody
17.55 Adam I Ewa
23.30 Przyjaciele

·

15.45 Informacje
21.30 Losowanie LOTTO
16.05 Sarcą na rozdrotu 22.00 BoslDłl Public

czarodziejów

15.15 Zamek

14.15

w chmurach

12.50.TwóJ lekarz
13.20 Z głową

7.30 Telesklep
lllOOJryzacyjny
8.1 O Ulica zakochanych 15.15.Cudowne lata

7.OO

·11.10 Słoneczny patrol
.12.00 Adam i Ewa

- film prod. USA

siedemdziesiąte

• seńal komediowy
~0.40 R6towe lata

:10.10 Rodzina zastępcza

• serial komediowy

Kiepskich

- serial animowany
7.25 Psotny Bill
• serial animowany
7.50 Crlme Story
- Śerial prod. USA
8.45 Jezioro marzeń
• film prod. USA
9,40 świat według

na tyczenie
7.00 Robocop

6.00 Piosenka

li:iP OLSAT
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6.00 Strefa P- magazyn muzyczny 6.30 Super VIP· wydarzenia i plotki - magazyn
"ciekawostek i sensacji 7.00
Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 7.50 Arthur - serial animowany dl:i dzieci
8.15 Wspaniała podróż Nilsa
Holfersona • serial 8.35 Beetleborgs - serial dla dzieci
9.00 Fiorella • telenowela
9.55 Życiowa szansa - teleturniej 10.50 Baza Perisacola - serial akcji prod. USA

5.35 Kropka nad i 5.50 Tajemnice pocałunku ·- teleno·
wela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula - telenowela 7.50
Szaleństwa Alvina Wiewiórki • serial animowany dla
dzieci 8.15 Nowe przygody
Guliwera - serial animowany
dla dzieci 8.40 Huckelberry
Finn - serial animowany dla
dzieci 9.05 Przygody Animków - serial animowany dla
dzieci 9.30 Łamisłówka
10.30 Telesklep 11.35 Tele
Gra 12.30 Wybacz mi - talk

Eleonorę

Dicarlo z siebie.
zienia. W rok po jego procesie przed sądem stanęła Traci. Oskarżono ją o współudział w zabójstwie i podżeganie do zbrodni, 21.55 Granice - serial fabularno-dokumentalny 22.25 TVN Fakty
22.40 Brygada ratunkowa •
serial obyczajowy 22.40 Brygada ratunkowa - serial sensacyjny prod. USA 23.40. ,
Mściciel - serial sensacyjny
prod. USA 0.35 Strong Man
- Wielcy Siłacze 1.30 Nic
straconego - powtórki programów

Został skazany na 60 lat wię-

11.40 t-1iasteczko Evening Prognoza pogody 18.00 tyShade - serial komediowy ciowa szansa - teleturniej
12.05 Kaskader-seńal przy- 19.00 Najemnicy - serial ak·
godowy 13.00 Strefa P - cji 20.00 Żelazny orzeł 3 magazyn muzyczny 13.30 Asy - film sensacyjny prod.
Super VIP - wydarzenia i USA 21.55 Dziennik 22.10
plotki 13.50 Arthur - serial Informacje sportowe 22.17
animowany dla dzieci 14.15 Prognoza pogody 22.20
Kapitan Star - serial 14.35 Baza Pensacola - serial akBeeUeborgs - seńal dal dzieci cji prod. USA
23.20
15.00 Fiorella - telenowela Rock'n'rollowy sen -komedia
16.00 Muzyczne listy - ma- prod. USA 1.10 X Laski - progazyn muzyczny 17.00 Oni, gram rozrywkowy 1.40 Muona i pizzeria - serial korne- zyczne Listy 2.30 Muzyczny
diowy 17.30 Hot Chat- inte- VIP 3.05 A ku ku - program
raktywny program publicy- rozrywkowy 3.35 Zakończastyczny 17.45 Dziennik 17.58 nie programu

show 13.40t.lowe przygody
Guliwera ."serial animowany
dla dzieci 14.05 Szczeniak
zwany Scooby Do - serial
animowany dla dzieci 14.30
Łowcy skarbów - serial przygodowy prod. USA 15.30 Milionerzy - teleturniej 16.15
Brzydula -telenowela 17.10
Tajemnice pocałunku - telenowela 18.00 Rozmowy w
toku - talk show 19.00 TVN
Fakty 19.30 Kropka nad i
19.45 Sport 19.50 Pogoda
20.00 Prawdziwe historie:
Obsesja - film sensacyjny
prod. USA. Niewiarygodne,
ale prawdziwe. Johny zabil

Czas letni sprzyja odchudzaniu. działanie pneciwzmarszczkowe i
Tkanka tłuszczowa tworzy sil( w znakomicie wpływa na proces roz, trakcje spożywania wielu kalorii padu trójglii;erydów, który kończy
dziennie, przez długi czas. Oprócz sil( spaleniem tkanki tłuszczowej.
ilości spożywanych . kalońi ważny
W aptekach dostC(JJne są środki
jest tryb prdwadzonego przez nas wiążące tłuszcze. Fat Magnets i F at
życia. Aby móc pokazać sil( w stro- Absorber. Skuteczną substancją
ju kąpielowym na plażach mórz wiążącą tłuszcze i cholesterol jest
czy jezior podejmujemy heroicz- łupina nasiqn babki i glukozaminą wałki( ze zbl(dnymi kilograma- na, która jest podstawą chityny.
mi.
Chityna zwiększa ilość tłuszczu w
Na rynku istnieje wiele prepa- stolcu, tym samym zmniejszając
ratów, które obiecują zniwelowa- ilość tłuszczów pozostających w
nie wilczego apetytu oraz przyspie- organizmie. Substancje toksyczne
szenie przemiany materii, czyli i rakotwórcze zostają wydalone
szybkiego spalania tkanki tłusz razem z wytwarzanym balastem w
czowej. Spalać tkanki( tłuszczową formie stolca. Substancje te trzeba
trzeba wolno i takie postC(JJowanie przyjmować z dużą ilością płynów,
przynosi najlepsze rezultaty. Naj- a preparaty witaminowe spożywać
CZl(stszym problemem dotykają po kilkugodzinnej przeiwie. Kocym osoby o zwil(kszonej wadze lejnągrupą są preparaty zmniejszaciała jest cellulitis, czyli „efekt jące apetyt. Na przykład Ananas
pomarańczowej skórki", pojawia- (preparat ten zawiera włókna błon
jący sil( na udach i brzuchu. Ko- nikowe:; z ananasa, które pl(cznieją
smetologia odkryła retinol, pocho- w żołądku). Estetic, Fibercrome,
dzący z grupy związków wykazu- Trimline.
jących obecność witaminy A. Ma
dok. na str. 5

Zrzucić kilogramy
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Piątek
6.55 Podróże
•
małe I dute
7.15 Telezakupy
7.30 Górnicze
miasteczko - serial
prod, kanadyjskiej

a.oo Wiadomości
8.11 Pogoda
8.15 Wszystko gra
- program dla dzieci
8.30 A ja jestem
Hipopotam
8.50 Karino • serial TVP
9.15 Raj
9.45 Tęczowe rybki
• serial animowany
10.05 Frasler
• serial prod. USA
10.30 A teraz Susan
• serial komediowy
10.55 Gwiazdy
w Jedynce
11.20 Wielkie sprzątanie
11.40 Telezakupy
~2.00 Wiadomości
~2.10 Agrobiznes
• rolniczy program
informacyjny
~2.20 Klan -telenowela TVP
13.10 Rewolwer
I melonik ·serial
prod. angielskiej
14.05 Klan- telenowela TVP
15.00 Wiadomości
15.1 O 50 lat lVP; Balet
dla wszystkich

~

: „•;.":~~firrw,.
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6.55 Program dnia 7 .OO
Tommy i Oscar· serial ani·
mowany dla dzieci 7.30 Kurier - program Informacyjny
7.45 Dany opowiedz mi serial przyrodniczy 8.00
Łódzkie Wiadomości Dnia
8.10 Male co nieco 8.30
Kurier - program informacyjny 8.45 Gość dnia - bie·
żące wydarzenia komentują znane postaci życia politycznego i społecznego
9.00 Transmisja posiedzenia Sejmu RP 15.30 Kurier
- program informacyjny
15.40 Łódzkie Wiadomości
Dnia 16.00 Przygody zwierząt • serial dokumentalny
16.30 Kurier - program informacyjl'l)' 16.45 Magazyn
turystyczny 17.1 O Znaki
czasu - cykl ten przedstawia zabytki przyrody nieotywio nej w krajobrazie
Polski 17.30 Kurier - program informacyjny 17•.50
Łódzkie Wiadomości Dnia
100 sekund 17.55 Rozmowa dnla 18.00 Łódzkie Wiil·
dorńości Dnia 18.20 Wideowizyty 19.DD $wiatowa liga
siatkówki 20.30 Kurier· program informacyjny 20.50
$wiatowa liga siatkówki
21.20 Rozmowa dnia 21.30
Kurier gospodarczy - program informacyjny 21.45
Łódzkie Wiadomości Dnia
22.00 Eurotel 22.1 ORaport
policyjny • magazyn kryminalny 22.30 Kurier- program
informacyjny 22.45 Prognoza pogody 22.50 Ponette dramat psychologiczny prod.
francuskiej 0.25 Hazard czarna komedia prod. USA
1.55 Program na jutro

'ENUTI IN PALERM

Śmietany

1.05 Zakończenie

***

*
*
li!lf[f}SPORT
*,..,..**
8.30 Jeździectwo 9.30 Kolarstwo 18.00 Motocyklowe mistrzostwa świata: Grand Prix
Niemiec 19.DD Kolarstwo:
Wyścig Tour de France 19.30
Sporty ekstremalne - zawody surfingowe 21.00 Zawody silaczy: Zawody w Szkocji 22.00 Kolarstwo 23.30
Wiadomości 23.45 Sporty
ekstremalne D.15 Kolarstwo
górskie: Puchar świata 0.45
Motocyklowe mistrzostwa
świata: Grand Prix Niemiec
1.30 ZaWiadomości

kończenie

1.15

4

S

7.00 Tommy i Oscar ·serial
animowany dla dzieci 7.30
Kurier - program informacyjny 7.45 Dany opowiedz mi serial animowany dla dzieci
8.00 Telewizyjny Kurier War:
szawski 8.1 O Telewizyjn~
Kurier Mazowiecki 8.30 KuJ
ńer • program lnformacyjn~
8.45 Gość dnia • bieżące'
wydarzenia komentują zna1
ne postaci tycia polityczne!
go I społecznego 9.00 Transmisja posiedzenia Sejmu
15.30 Kurier- program infor.
macyjny 15.40 TelewlzYJny
Kurier Mazowiecki 16.00
Wiadomości Kuriera 16.05
Rozmowa dnia 16.25 5 minut o„. 16.30 Kurier - pro-~
gram informacyjny 16.45
Magazyn turystyczny 17.1
Znaki czasu - cyl<l ten przedstawia zabytki przyrody nieożywionej w krajobrazie Polski 17.30 Kurier • program
informacyjny 17.50 Wiadomości Telewizyjnego Kuriera
Mazowieckiego 18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
18.20 Naszym zdaniem
18.30 Podróże z WOT 18.50
Gość WOT 19.00 $wiatowa
liga siatkówki 20.30 Kurier
- program Informacyjni
20.50 $wiatowa liga siat-:
kówki 21.15 Rozmowa dnia
21.45 Telewizyjny Kurier
Wąrszawskl 22.05 Eurotel
22,15 Patrol trójki· magazyn kryminalny 22.30 Kurier
- program informacyjny
22.50 Ponette ·dramat psychologiczny prod. francu~
skiej 0.25 Hazard • czarna
komedia prod. USA 1.55Zakończenie programu

21.30 Mój ślad
w Telewizji
- serial TVP
16.30 Moda na sukces
21.40 Studio sport:
Golden League
• serial prod. USA
22.45 Monitor
17.00 Teleexpress
Wiadomości
17.20 Sportowy
Express
23.00 Serial ~
17.25 Gość Jedynki
z pieprzykiem:
17.35 Lokatorzy
Rekiny I płotki
·serial TVP
- serial prod. USA
18.05 Randka w ciemno Nicky Krasnakov chce, by
scenariusz miniserialu ojego
• zabawa quizowa
tyciu napisał Eric Bogoslan.
18.45 Jaka to melodia?
lori przedstawia więc scena·.quiz muzyczny
19.1 O Wieczorynka:
rzyście propozycję nie do
odrzucenia. Bogoslan, poBajki z mchu
czątkowo przestraszony, doi paproci
19.30 Wiadomości
chodzi w końcu do wniosku,
że wybór gangstera bardzo
19.55 Sport
mu pochlebia. W siedzibie
20.01 Pogoda
50 lat TVP- "Janosik" - serial prod. TVP- reż. Jerzy Passen20.10 Kino w mundurze: LGT trwają przesłuchania
dorfer, wyk. Marek Perepeczko, Ewa Lemańska, Witold Pyrkandydatek do roli Ethel
Patton cz. 2
kosz i inni. Emisja: piątek,, 19 lipca, TVP 2, godz. 18.55.
Merrnan. Yolanda, transwe- film biograficzny
styta Lany oraz Bea Arthur
prod. USA
.... _
najzacieklej walczą o możli·
TV Łódź
WOT
1 wość wystąpienia w tym fil·
mia.
9.00 Wędkarski świat Rexa
0.40 Motown Uve
Hunta 9.25 Buena Vista Fi2.20 Randall I duch
shing Club 9.55 Turbo 10.20
Hopklrka
-serial prod. angielskiej Więzy krwi: Garland 10.50
Odrodzenie samochodu
3.10 Torcik
11·.15 Muchy atakują 12.10
podano
-serial prod. angielskiej Zaginione skarby starot.ytno3.45 Zakończenie
ści : Antyczna Grecja 13.05
Egipt: Epoka zlota 14.00 Legendy historii: Burza ze
c>+-fit,'/-:\'!'~~'m wschodu 15.00 Wojna i cyi~··. ,„,!.w.·if.I wilizacja: Konni wojownicy
16.00 Pola bitew: Bitwa o Anglię 17.00 Wędkarski świat
Rexa Hunta 17.30 Buena Vista Fishing Club 18.00 Wyprawy w czasie: Ekshumacja w Birdoswald 19.00 Podróże z gwiazdami: Christopher Reeve i wieloryby 20.00
Więzy krwi: Roddick 20.30
Odrodzenie samochodu
21 .00 W ukryciu 22.00 Policjantki 23.00 Urazówka: Ży
cie i w izbie przyjęć O.OD Niesamowite maszyny 1.00 Wyprawy w czasie 2.00 Narzę
dzia wojny

Larry już organizuje koncert,

ochłonąć z nowych wrażeń,

7.45 Studio urody
operacja. Hrabia nie chce o niemal zmuszając muzyków
8.00 Program lokalny
tym słyszeć, nie ufa doktoro- do występu. Arden wie o ro·
wi Hallsteinowl.
8.30 Złotopolscy
mansie Elfie z Dallasem.
15.40 Program lokalny
• telenowela TVP
Chce, żeby siostra skłoniła
9.00 Transmisja
16.00 Panorama
chłopaka do ślubu. Tymczaobrad Sejmu
16.21 Pogoda
sem Ellie zdradza Dallasowi,
~3.00 Panorama
16.25 Ach, jak
że Arden spodziewa się
13.10 Gala Piosenki
przyjemnie
dziecka.
I
Wczasowej: Piknik
22.00 Panorama
·telenowela
w Kołobrzegu
dokumentalna
22.20 Sport • telegram
14.00 Sławny
16.50 Złotopolscy
22.27 Pogoda
Jett Jackson
• telenowela TVP
22.35 Krupier
17.50 Program lokalny
• serial biograficzny
- film fabularny
14.25 Tata, a Marcin
prod. a~gielskiej
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
powiedział
Jack Manfred urodził się I
18.50 50 latlVP: Janosik wychował w RPA. gdzie jego
ojciec pracował w kasynie
- serial TVP
Dwóch zbójników zostaje jako krupier, ale uwielbiał
schwytanych przez hafdu- hazard wkażdej postaci. Tajków. Na plac, gdzie ma się niki zawodu przekaz.al synowi, który od najmłodszych lat
odbyć egzekucja, wjeżdża
oddział wojska. Nagle wybuuczył się trik6W stosowanych
cha pożar. Cesarski oficer przy Q1Z0 w ruletkę ery black
zrzuca mundur. Dopiero wte- jacka. Z latami Jack stał się
dy nieszczęśni skazańcy roz- mistrzem wswoim zawodzie.
poznają Janosika.
W przeciwieństwie do ojca
hazard nie pociągał go,
19.50 Studio sport
21.05 Seks, frytki
chciał zostać pisarzem. NieI rock'n'roii
łatwo jednak znaleźć chwy·
-seńal prod. angielskiej
Uiwy temat na powieść,
Po krótkim pobycie w Londy- zwłaszcza gdy czekając na
nie czlonkowie zespolu Kost- wenę twórczą przejadło się
ki Lodu wracają do Eccles. już wszystkie oszczędności.
Chociaż nie zdąt.yti jeszcze
0.10 Benefis Jarosława

Satyryczna przypowiastka w
Jormie dialogu ojca z synem.
14.35 Taksówka
Jedynki:
W korku, czyli
damski detektyw
14.50 Doktor
z alpejskiej wioski
• serial przygodOWY
Przed dwoma laty hrabia
Markus Brauneckwyjechalw
Interesach do Ameryki, zo~tawiając w Sonnenstein
tonę i dziecko. Teraz wraca
&o miastec:zl<a, by prosićAfe.
xandrę o rozwód. Jego synek. Johannes, cierpi na uporr::zywe bóle brzucha, Po serii badań okazuje się. t.e ma
guz wjamie brzusznej i ko-'.
.nieczna jest natychmiastowa

na życzenie

6.00 Piosenka

·

zastępcza

7.00 Robocop
• serial animowany
7.25 Psotny Bill
• serial animowany.
7.50 Crlme Story
• film prod. USA
8.45 Jezioro marzeń
- serial animowany
9.40 Świat według
Kiepskich
• serial komediowy
10.10 Rodzina

I

• serial kornedioWY

siedemdziesiąte

serial komediowy
:ID.40 Różowe lata

I

ro'ZJYWkowy

~1.10 Idol -program

I

- serial obyczajowy
12.55 Życie jak poker
• serial obyczajowy
13.25 Z głową
w chmurach
- serial obyczajowy
14.20 Zerwane więzi
15.15 Robocop
- serial animowany
15.45 Informacje
16.05 Serca na rozdrożu
• serial obyczajowy
16.50 Jedenastka Delta
• serial niemiecki
17.50 Różowa Pantera
17.55 Adam I Ewa
- serial obyczajowy
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody

7.1 ODragon Bali Z - seńal dla
dzieci 8.00 Labirynt Ramięt
ności -telenowela 8.50 Nigdy
cię nie zapomnę-telenowe
la 9.40 Melrose Place - serial obyczajowy 10.30 ta misiów ka 11.25 Big Brother I
12.05 Porywy serca -telenowela 12.55 Telesklep 15.05
Maska - serial animowany
dla dzieci 15.30 Dragon Bali
Z - serial dla dzieci 16.15
Pełna chata - serial komediowy 16.45 Szkoła złama
nych serc· serial obyczajowy 17.15 Władca zwierząt serial przygodowy 18.1 O
Wzywam dr Brucknera - serial obyczajowy 19.05 Melrose Place - serial obyczajowy
20.DO Księżyc kłamców - film
obyczajowy 22.05 Władcy
zwierząt - serial przygodowy
prod. USA 23.00 Big Brotller
I 23.45 Mayday w stratosferze - film sensacyjny prod.
USA 1.25 Wiszący ogród film obyczajowy 3.00 Zakoń
czenie programu

księżniczka

19.10 Xena wojownicza

- serial przygodowy
20.00 Graczykowie,
czyli Buła I spóła
- polski serial
komediowy
20.30 Samo życie
·serial obyczajowy
21.00 Czerwona Sonia
·film prod. USA
21.30 Losowanie LOTTO
22.40 Nagi patrol
• serial komediowy
23.10 Informacje +.sport
23.30 Prognoza pogody
23.35 Przyjaclel
• serial komediowy
0.05 Playboy
1.15 Muzykąina bis
5.00 Pożegnanie

<l>

„„-lnc>I'

8.00 Kobieta z prowincji-film
obyczajowy prod. polskiej,
ret. Andrzej Barański, wyk.
Ewa Dałkowska, Bożena
Dykiel, Ryszarda Hanin,
Aleksander Fogiel 9.45 Materac - film krótkometrażowy
9.55 Zakocliani w Molly - film
obyczajowy prod. USA 11.35
Czterej muszkieterowie: Zemsta milady - film przygodowy prod. hiszpańsko-austra
lijskiej 13.20 Magia kina - ży
wioły natury - dokument
13.45 Sekret - film obyczajowy prod. polskiej 15.1 O
Ogród zła - western prod.
USA 16.50 Czekolada - film
obyczajowy prod. francuskiej
18.35 Wioska przeklętych film grozy prod. australijskiej
20.00 150 na godzinę - komedia prod. polskiej 21.35
Rok 1984 - film science-fiction prod. australijskiej 23.25
Powrót żywych trupów li film grozy 0.55 Zakończenie
programu

5.35 Kropka nad i 5.50 Tajemnice pocałunku - telenowela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula 7.50 Szaleństwa
Alvina wiewiórki - serial animowany 8.15 Nowe przygody Guliwera - serial animowany 8.40 Huckelberry Finn
- serial animowany 9.05
Przygody Animków - serial
animowany 9.30 Łamisłówka
10.30 Telesklep 11.35 Tele
Gra 12.30 Galaktyka 13.00
Nowe przygody Guliwera serial animowany 13.25 Huckelberry Finn - serial animowany dla dzieci 13.50 Przygody Animków - serial animowany dla dzieci 14.15
Szaleństwa Alvina wiewiórki
- serial animowany 14.35
Północ-południe· serial obyczajowy 15.30 Milionerzy teleturniej 16.15 Brzydula telenowela 17.10 Tajemnice
pocalunku -telenowela 18.00
Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty 19.30 Kropka nad i 19.45 Sport 19.50
Pogoda 20.00 Jadowici zabójcy - film sensacyjny 21.50
Na ratunek 22.30 TVN Fakty
22.40 Potępieniec 23.40
Mortal Kombat - serial sensacyjny 0.35 Mściciel - serial
sensacyjny 1.35 Nic straconego - powtórki programów

li

6.00 Strefa P - magazyn
muzyczny
6.30 listy
Supergol
7.00
Muzyczne
- pro-

i Wi€ŚCi
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Piękne

Z innych metod:
- epilacja laserowa - wiązka światła laserowego niszczy cebulki włosowe;
- epilacja z użyciem ultradźwięków i enzymów - miejsce wydepilowane woskiem smaruje się preparatem z enzymami.
Cellulit objawia się u 80 procent pań . Ujawnia się na pośladkach i udach. Jest zaburzeniem struktury podskórnej tkanki tłuszczowej.
Rozstępy najczęściej zaczynają się na udach.
Powstają w wyniku zwyrodnienia i zaniku włó
kien tkanki łącznej. Dochodzi to tego, gdy szybko przybieramy na wadze. Do przyczyn zalicza się brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta, stres. Wystarczy wprowadzić pewne zmiany w nasze ży~ie, choćby spacery oraz
wybrać jeden z kremów, balsamów (Norel,
Vichy, Rocher, Tina).
Żylaki to nie tylko problem estetyczny, ale
zdrowotny. Przewlekła niewydolność żylna
może prowadzić do zapalenia żył, żylaków,
owrzodzeń podudzi, a nawet zatorów płuc . W
związku z tym, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, warto polecić takie preparaty, jak Venoruton, Hirudoid, Heparium - dostępne bez recepty.
(po!)

dok. ze str. Jl

Jak odpoczywać?

gram muzyczny 7.50 Arthur
- serial animowany 8.15
• gospodyni wiejska
Wspaniala podróż Nilsa Holgersona 8.35 Beetleborgs Najbardziej eksploatowany jest kręgosłup .
serial dla dzieci 9.00 Fiorella Po pracy trzeba przynajmniej przez 20 minut
- telenowela 9.55 Życiowa
odciążać kręgosłup oraz pamiętać, by leżąc
szansa 10.50 ~ień anioła
11.40 Tato, co ty na to 12.05 układać nogi wyżej niż głowę. NajkorzystniejKameleon 13.00 Strefa P sze jest spanie na twardym i płaskim łóżku.
13.30Supergol13.50 Arthur
• tokarz, ślusarz, monter
• serial animowany 14.15 KaPraca odbywa się.przy maszynie w pozycji
pitan Star - serial ani mowa·
stojącej, często pochylonej. Po pracy idealna
ny 14.35 Beetleborgs- serial
dla dzieci 15.00 Fiorella - te- jest chwila gimnastyki i położenie się na podlenowela 16.00 Muzyczne li- łodze z nogami zgiętymi w kolanach tak, by
sty - magazyn muzyczny
utworzyły
kąt prosty w stosunku do łydek.
17.00 Oni, ona i pizzeria-se• nauczyciel, dziennikarz
. rial komediowy 17.30 Hot
Wykonywanie tych zawodów obciąża sysChat 17.45 Dziennik 17.58
Prognoza pogody 18.00 Ży tem nerwowy. Po pracy zalecany jest wypociowa szansa - teleturniej czynek w ciszy, której nie może zakłócać ra19.00 Najemnicy· serial ak- dio czy telewizor. Raz w tygodniu warto wycji 20.00 Nieustraszony 2002
brać się za miasto. Podczas urlopu można sko- film akcji prod. USA 21.50
Dziennik 22.05 Informacje rzystać z inhalacji gardła i krtani.
Proszę pamiętaó, że urlop nie jest czasportowe 22.15 Baza Pansacola - serial akcji 23.15 Gło sem 'na remonty czy generalne porząd
wa rodziny - serial komedio- ki. Dla zdrowia psychicznego i fizycznego ko-.
wy 23.45 Pajęcza sieć· drarzystny jest wyjazd, zmiana środowiska, otoczmat 3.20 X Laski 3.50 Muzyczne listy 4.40 Muzyczny nia, rytmu życia.
Maria
ViP 5.15 Supergol

Sport, Pogoda
20.20 Studio otwarte
• reportat •
7.30 Telesklep
• Cybernetyki
8.10 Ullcazakochanych
22.10 Szeryf
• serial obyczajowy
• telenowela
15.45 Kacper
• serial sensacyjny
I przyjaciela
Po rozwodzie rodziców trzy·
9.05 Kacper
I przyjaciele
na~oletnla Lorez mieszka z
- serial animowany
surową matką. Pewnego
16.35 Było sobie życie
- serial animowany
• serial animowany
9.30 Było sobie życie
dnia dziewczyna buntuje się
17.05 Kobiety
• serial animowany
i ucieka do ojca, którego nie
mojego życia
1O.OO Dotyk anioła
widziała od dłuższego czasu.
- serial obyczajowy
- serial obyczejoWY
23.00 Motomax • magazyn
18,00 Kuchnia polska
motoryzacyjny
~1.00 kobiety
1
mojego życia
18.30 Cudowna lata
23.30 Straż przybrzeżna
• seńal komediowy
- serial obyczajoWY
- seńal sensacyjny
19.00 Dotyk anioła
11.55 Samoloty
0.20 Szeryf
z lat 1920·1960
• seńal sensacyjny
- serial obyczajowy
1.1 O Zakończenie
20.00 Serwis Pulsu,
• film dokumentalny
._......_________________________._.....,.

lVPOLONIA
7.00 Animacje dla dorosłych
7.15 Zezem 8.00 Wiadomości 8.20 Fitness Club 8.45
Blok programów dla dzieci
9.20 Molly 9.45 Kolorowe
nutki 9.50 Sanocczyzna
10.15 Opole na· bis 11.05
Robinshon z VI b 11.30 Zło
ty pilot 12.00 Wiadomości
12.15 Plebania 12.40 Wielkie
chwile polskiej p~ki 13.35 Polonica 14.30 Kolejka 15.00
Wiadomości 15.1 O Eu rotel
15.25 Senne widzenia 16.05
Raj 16.30 Nie tylko dla komandosów 17.00 Teleexpress 11.20· Sportowy
Express 17.25 Gość Jedynki 17.35 Blok programów dla
dzieci 18.20Molly18.50 Fitness Club 19.15 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.05
W życiu wszystko przemija
oprócz radia 21.00 Plebania
- telenowela 21.25 Kolejka
22.00 Panorama 22.20
Sport-telegram 22.35 Forum
23.25 997 O.OO MonitorWiadomośc 0.45 Powtórki

7.50

-

dźwięków

l'

,-·~-n

.12.00 Transmisja
obrad Sejmu
13.00 Panorama
13.10 A wszystko to„.
Bo ciebie kocham
Ich Troje
14.00 Sławny
Jett Jackson
• serial biograficzny
,14.25 30 toni - lista, lista
• lista przebojów
,14.50 Doktor
z alpejskiej wioski
• serial przygodowy
,15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda

l

10.20 Siedem życzeń
-serial TVP
11.10 Krajobraz Polski:
Na kresach
11.30 Znaki czasu
.11.50 Abecadło

Makłowicza

Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela
prod. polskiej
9.00 50 lat TVP:
"Opolskie"
spotkanie
z Balladą •
9.50 Podróże
kulinarne Roberta

f

6.55 Podróże
małe i duże
7.15 Telezakupy
7.30 Górnicze
miasteczko - serial
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Dźwlękogra
- quiz muzyczny
8.40 Karino
-serial lVP
9.10 Rower Błażeja
9.45 Animowane
bajki 'Świata
10.10 Frasier
serial prod. USA
10.30 A teraz Susan
• serial komediowy
prod. USA
10..55 Bezpieczna
Jedynka
~1.15 Rok w ogrodzie
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
12.20 Kontrasty • świat
ludzie, pieniądze
12.25 Nowe przygody
Flippera
• seńal prod. USA
13.15 Rewolwer
i melonik - serial
prod. angielskiej

'

16.25 Zgadula • teleturniej
16.50 Złotopolscy
- telenowela TVP
17.50 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Szpital na
peryferiach - serial
prod. czechosłowackiej
Ordynator Sova wraca do
Tynlsi:cza. Karol Sova zostaje w Borze w szpitalu, na oddziale Błażeja. Bardzo podoba mu się doktor Elżbieta
Czenkova. z którą będzie razem pracował. Marta Huńko
va z.ostaje żoną Vaszka Pienkavy, byłego pacjenta lecznicy. Na ich ślubie bawi się
cały personel. Doktor Sztrosmajer bezskutecznie stara
się namówić ordynatora
Sovę, by wrócił do szpitala.
20.00 M jak miłość
·Serial TVP
Młody mężczyzna, który od
dawna prześladuje Martę,
podstępem dostaje się do jej
mieszkania. Nie ma jednak
złych zamiarów. Tomek chce
tylko spojrzeć w oczy sędzi,
która przed laty nlesprawiedliwle go osądziła i niesłusz
nie osadziła w więzieniu.
Rozmowa staje się dla Marty ogromnym przeżyciem.

15.35 Plebania
-serial TVP
16.30 Moda na sukces
• serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17 .25 Gość Jedynki
17.35 Lokatorzy
·serial TVP
18.10 Forum· program
publicystyczny
18.55 Książki na lato
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Wyjście awaryjne
• komedia prod, polskiej
Prowlncjonalne miasteczko z
początku lat osiemdziesią·
tych. Wśród jego mieszkań-

samorządowy

14.05 Klan - telenowela 1VP
15.00 Wiadomości
15.1 O Bądź I rządź
-magazyn

20.50 Wieczór
z Jagielskim
21.35 Latoteka
22.00 Panorama
22.20 Sport • telegram
22.28 Pogoda
22.35 Wieczór filmowy
Kocham Kino:
Dobry ojciec
- film fabularny
Akcja film rozgrywa się w Londynie. Bill Hooper (Anthony
Hopkins) porzucił żonę Emmy
(Harriet Walter) i dziecko, znudzony rodzinnym życiem i
przerastającymi go obowiąz
kami ojcowskimi. Z sześcio
letnim synem Christopherem
(Harry Grubb) przykładnie widuje się wweekendy, zabiera
go na spacery, choć zupełnie
nie wkłada w to serca. Mimo
średniego wieku ciągle buja w
obłokach, nie dorósł jeszcze
do roli ojca i męża. Po kolejnym spotkaniu z synem i nieprzyjemnej wymianie zdań z
byłą żoną, wsiada na swój
motocykl i rusza na przyjęcie.
0.10 Wieczór
artystyczny:
Blues 4 Rano
• koncert jubileuszowy
Martyny Jakubowicz
0.55 Zakończenie
programu

Noc czarów
- film fabularny
1.15 Sprawy rodzinne
- senal prod. USA
2.00 Zakończenie
programu

podr~ży:

23.05 Plus minus
23.35 Kino w dalekiej

Wiadomości

21.45 Mój ślad w Telewizji
22.00 Na tropach zbrodni
• serial dokumentalny
22.50 Monitor

ców jest rodzina Kołędów.
Pani Kolędowa jest energicznym naczelnikiem gminy, jej
mąż safanduła zajmuje się
domową hodowlą kaczek I
uprawą kwiatów w .tunelach".
Ich córka Dorota jest panną
ładną i niepracującą. Intryga
zaczyna się w momencie, gdy
pani naczelnik dowiaduje się,
że ma zostać babcią.
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8.30 Piłka nożna 11.30 Siatkówka plażowa 12.30 Pitka
nożna: Mistrzostwa Europy
lat 1914.00 Kolarstwo: Wyścig Tour de France 18.00
Sporty ekstremalne 19.00
Kolarstwo 19.30 Formuła 1:
Magazyn lndise Formula
20.00 Boks 22.00 Kolarstwo: Wyścig Tour de France 0.()0 Wiadomości 0.15
Sporty ekstremalne 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czele programu

f1!!1lilSPDRT ·
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7.OO Waldo wspaniały 7.311
Kurier7.45Kasztaniaki-serial fabularno-animowany
8.00 Kurier - program lnfor·
macyjny 8.25 Pogoda dla
WarszWNy i Mazow.sza 8.30
Kurier 8.45 Gość dnia 9.00
Zdumiewający świat zwferząt-serial ed11kacyjny 9.30
Kurier 9.40 Saga Jackso·.
nów - serial prod. australij·
skiej 10.30Kurier10.45 Telekurier 11.15 Gość dnia
11.30 Kurier 11.45 50 łat
TVP- z archiwum rozrywki
12.15 To jest temat 12.30
Kurier 12. 35 Od Jezusa do
Chrustusa 13.30 Kurier program informacyjny
j~sttemat12.30Kurier12.35
13.45 Agrobiznes 14.00
Od Jezusa do Chrystusa świat 14.30 Kurier '\4.45
13,30Kurier13.45 Progno- Eurotel 1!'.00 Przygody
za pogody 13.50 Agrobiznes Szwajcarskiej Rodziny Ro14.00 świat - magazyn mię- binsonów -sena! fabularny
dV{narodowy 14.30 Kurier 15.30 Kurier15.40Tełewi14.45Eurotel15.00 Przygo- zyjny Kurier Mazowiecki
dy Szwajcarskiej Rodziny 16.00 Wiadomości Kuriera
Robinsonów -serial fabułar- 16.05 Rozmowa dnia 16.25
ny 15.30Kurier15.40 ŁWD 5 minut o„. 16.30 Kurier
16.00 Kawiarenka Trójki 16.45 Kowalski i Schmidt
16.30 Kurier16.45 Kowalski 17.15 To jest temat 17.30
iSchmldt17.15Tojesttemat Kurier 18.00 Telewizyjny
17.30 Kurier 17.50 ŁWD Kurier Warszawski 18.20
100 sekund 18.00 ŁWD Naszym zdaniem 18.30
18.20 W poszukiwaniu za. Warszawskie ulice 18.50
ginionych .skarbów 18.50 I GośćWOT19.00Wojenne
Magiczna Italia 19.20 Regio- · dni Warszawy 19.10 Regiony kultury 19.30 Niegrzecz- ny kultury 19.30 Niegrzecz·
na aniołki 20.00 Telekurier na aniołki - serial fabularny
20.30 Kurier 20.50 Echa 20.00Telekurier20.30Ku·
dnia 21.20 Rozmowa dnia rier 20.55 Echa dnia 21.15
21.30 Kurier gospodarczy Rozmowa dnia 21.30 Kurier
21.45 Łódzkie Wiadomości 21.55 Wiadomości sportoDnia 22.00 Eurotel 22.1 O we 22.05 Eurotel 22.15 PaRaport policyjny 22. 30 Ku- trol Trójki 22.3() Kurier· prorier 22.45 Prognoza pogo· gram informacyjny 22.50
dy 22.50 Srebrny Interes • Srebrny interes - film fabufilm fabularny 0.20 Za koń· larny prod. angielskiej 0.20
Zakończenie
czenie programu

7.00 Waldo wspaniały • se·
rial animowany dla dzieci
7.30 Kurier - program informacyjny 7.45 Kasztaniaki •
serial animowany dla dzieci
8.00 Łódzkie Wiadomości
Dnia 8.10 Impresje 8.30 Kurler • program Informacyjny
8.45 Gość dnia 9.00 Zdumlewający świat zwierząt - serlal edukacyjny 9.30 Kurier program informacyjny 9.40
Saga Jacksonów - serial australijski 10.30 Kurier - program informacyjny 10.45 Telekurier 11.15 Gość dnia
11.30 Kurier • program infor·
macyjny 11.45 50 lat TVP- z
archiwum rozrywki 12.10 To

TV Łódź

„Karino" - serial prod. TVP- reż. Jan Batory, wyk. Claudia
Reischel, Tadeusz Schmidt, Karol Strasburger i inni. Emisja:
wtorek 23 lipca, TVP. 1, godz. 8.40.

9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Buena Vista Fishi ng Club 9.55 Turbo
10.20 Więzy krwi: Sellersi
10.50 Odrodzenie samochodu 11.15 Samotna planeta: Przewodnik po Meksyku 12.1 OŁowca krokodyli:
Niebezpieczni Afrykanie
13.05 Siła natury: Osunięcia
ziemi 14.00 Skrzynka 15.00
Odrzutowiec XXI wieku
16.00 Wszystko o ... : Samoloty 17.00 Wędkarski
świat Rexa Hunta 17.30
Buena Vista Fishing Club
18.00 Wyprawy w czasie
19.00 Planeta oceanów:
Strumień w ciemności 20.00
WięV{ krwi: Campbell 20.30
Odrodzenie samochodu
21.00 Wysypisko: Młynek
do kawy 22.00 Niesamowite maszyny- wydanie specjalne - mosty 23.00
Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o seksie„. O.OO
Czołgi: Bitwa o Kursk 1.00
Wyprawy w czasie 2.00
Specjaliści • ·

23 lipca 2002 r.

18.00
18.30

17.05

16.35

1-5.45

.15.15

- talk show
Manna I Matemy
Cudowne lata
- sena! obyczajowy
Kacper
I przyjaciele
- serial animowany
Było sobie życie
·serial animowany
Kobiety
mojego życia
• serial opyczajowy
M Kwadrat
Cudowne lata
- serial komediowy

• serial przygodowy
14.20 Disco Relax
15.20 Robocop
- serial animowany
15.45 Informacje
16.05 Serca na rozdrotu
- serial obyczajowy
16.50 Crime Story
-film prod. USA
17.50 Różowa Pantera
17.55 Adam I Ewa
- serial obyczajowy
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.1 O Jezioro marzeń
• serial prod. USA
20.00 Idol

pamiętnika

12.55 Apetyt na miłość
13.25 Z afrykańskiego

motoryzacyjny
22.40 Resurrectlon
Bolevard
- serial obyczajowy
23.35 M Kwadrat
·talk show
0.35 Resurrection
Boulevard
- serial obyczajowy
1.30 Zakończenie
programu

-magazyn

19.00 Dotyk anioła
20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Orle skrzydło
• western prod. USA
22.10 Real autoklub.pl

Dwa pozostałe prototypy muszą wrócłć na pokładzle transportewca do Stanów.
1.40 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

myśliwiec przechwytujący.

- serial komediowy
O.OO Pojedynek
w powietrzu
-film prod. USA
Kpt. Winfield musi katapultować się testując najnowszy

siedemdziesiąte

21.00 Pierwszy rok służby
- serial poficyjny
21.30 Losowanie LOTTO
22.00 Z archiwum X
- seńał sensacyjny
23.00 Informacje + sport
23.25 Prognoza pogody
23.30 Różowe lata

a

5.35 Kropka nad i 5.50 Ta·
jemnice pocałunku - telenowela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula - telenowela 7.50
Szaleństwa Alvina wiewiórki
- serial animowany 8.15
Nowe przygody Guliwera serial animowany dla dzieci
8.40 Huckelbary Finn - serial
animowany dla dzieci 9.30
Łamislówka 10.30 Telesklep
11.35 Tele Gra 12.30 Kto was
tak urządził? - magazyn
13.00 Nowe przygody Guliwera • serial animowany
13.25 Szczeniak zwany Scooby Do - serial animowany
dla dzieci 13.05 Przygody
Animków· serial animowany
dla dzieci 14.15.Szaleństwa
Alvlna wiewiórki - serial animowany 14.35 Kli~nt- serial
sensacyjny 15.30 Milionerzy
- teleturniej 16.15 Brzydula telenowela 17.10 Tajemnice
pocałunku-telenowela 18.00
Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty 19.30 Kropka nad i 19.45 Sport 19.50
Pogoda 20.00 Superkino:
Conan niszczyciel - film fantasy prod. USA 21.50 Sprawa Sharky'ego - film sensa·
cyjny 0.1 ONocne rozmowy w
toku 1.10 HBO na stojaka
1.45 Nic straconego

~,„

l

......

6.00 MuV{czny VIP 6.30 Topowe lato 7.00 MuVfczne listy- program muV{czny 7.50
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Arthur-serialanimowanydla
dzieci 8.15 Kapitan Star 8.35
L .~1111111!1
1VPOLONIA
Beetleborgs - serial dla dzieci 9.00 Fiorella - telenowela
7 .OO Czarny Kapturek 8.00
7.1 ODragon Bali Z - serial dla łlk! kiM/
Wiadomości 8.20 Spółka ro9.55 Życiowa szansa - teledzieci 8.00 Labirynt namięt 8.00 Nie jesteśmy w Nowym
dzinna 8.50 Blok programów
turniej 10.50 Najemnicy ności- telenowela 8.50 Nigdy
Jorku - film krótkometrażowy
dla dzieci 10.00 Wielcy reforserial akcji 11.40 Oni, ona i
· Cię nie zapomnę - telenowe8.15 Kobieta z prowincji - film
matorzy teatru 10.20 W rajpizzeria - serial komediowy
la 9.40 Melrose Place - se- obyczajowy prod. polskiej
skim ogrodzie 10.40 Sensa12.05 Podglądanie natury rial obyczajowy 10.30 Łami 1O.OO Na zawsze w mojej
cje XX wieku 11.10Tygodnik
serial dokumentalny 13.00
słówka 11.25 Big Brother I
pamięci - film krótkometrażo
polityczny Jedynki 12.00
Muzyczny VIP 13.30 Topowe
12.05 Porywy serca· teleno- wy 10.15 Magia kina - żywio
Wiadomości 12.15 Zespół
lato 13.50 Arthur 14.15
wela
12.55
Telesklep
15.05
ły natury - dokument 10.45
adwokacki 13.05 Hity sateliWspaniała podróż Nilsa Holty 13.20 Wieczór z Jagiel- Maska - serial animowany Niebezpieczne ulice - film gersona -serial 14.35 Beetleskim 14.00 To widzowie po- dla dzieci 15.30 Dragon Bali obyczajowy prod. USA 12.15 borgs ·serial dla dzieci 15.00
dziwiali 15.00 Wiadomości Z - serial dla dzieci 16.15 Magia kina - modele i minia- Fiorella 17 .OO Tato, co ty na
15.1 OEu rotel 15.25 Wielcy Pełna chata - serial kome- tury • doku.meni 12.45 Mle- to - serial komediowy 17.30
reformatorzy teatru 15.45 W diowy 16.45 Szkoła złama ko - film obyczajowy 14.25 Hot Chat 17 .45 Dziennik
rajskim ogrodzie 16.05 Polo- nych serc - serial obyczajo- Dwaj panowie N - film krymi- 17 .58 Prognoza pogody
nijne ogranizacje w Gruzji wy 17.15 Władca zwierząt· nalny 16.10 Magia kina-ani- 18.00 Życiowa szansa -tele16.20 Nie tylko o .„ 16.35 serial przygodowy 18.1 O macja bezfazowa - doku- turniej 19.00 Baz.a PensacoSensacje XX wieku 17.00 Te- W'zywam dr Brucknera - se- ment 16.40 Trzej muszkiete- la 20.00 Gorzka sprawiedlileexpress 17.25 Gość Jedyn- rial obyczajowy 19.00 Melrcr rowie: Diamenty królowej - wość- film prod. USA 21.50
ki 17.35 Bolek i Lolek 17.55 se Place - serial obyczajowy film przygodowy prod. hisz- Dziennik 22.05 Informacje
Sówka 18.20 Hrabia Kaczu- 20.00 The Sandy Bolton Or- pańskiej 18.25 Pozdrowienia sportowe 2i.12 Prognoza
la 18.50 Spółka rodzinna chestra - film obyczajowy - komedia prod. USA 20.00 pogody 22.15 Cień anioła 19.15 Dobranocka 19.30 22.00 Władca zwierząt - se- O rany, nic się nie stało!!! - serial sensacyjny 23.15
rial przygodowy prod. USA komedia 21.30 Martwa stre- Gadka szmatka - serial koWiadomości 20.05 Zespół
adwokacki 20.50 Hity Sateli- 22.55 Big Brother I 23.40 fa - thriller 23.20 Priscilla kró- mediowy 23.45 O czym móty 21.05 Bez.ludna wyspa Odwet - film sensacyjny 1.25 lowa pustyni • komediodra- wią gwiazdy 0.45 X Laski
22.00 Panorama 22.30 Życie Prawdziwe kłamstwa - film mat 1.00 Północ • dramat 1.15 Muzyczne listy 2.05
na gorąco O.OO Monitor Wia- sensacyjny 3.55 Zakończe 2.1 O David Cronenberg - Z Strefa P 2.40 Super VIP 3.1 O
domości 0.10 Powtórki
nie programu
krwi kości 2.55 Zakończenie Zakończenie
;11.55

11.00

10.00

9.30

- serial animowany
Było sobie życie
- serial animowany
dla dzieci
Dotyk anioła
• serial obyczajowy
Kobiety
mojego życia
- serial obyczajowy
Allo, alla
- serial komediowy

I przyjac~le

7.00 Jak się robi?
- reportaż
7.30 Telesklep
8.1 O Ulica zakochanych
• telenowela
9.05 Kacper

6.00 Piosenka
na życzenie
1.00 Zamek
czarodziejów
7.25 Szkoła przetrwania
7.50 Jednostka Delta
- film prod. niemieckiej
8.50 Xena, wojownicza
księżniczka - serial
przygodowy
9.45 Graczykowie,
czyli Bula i spóła
- serial komediowy
10.15 Podryw
kontrolowany
:10.45 Przyjaciele
- serial komediowy
11.15 Largo
• film prod. niemieckiej
12.10 Adam I Ewa

5

Pracownicy, którzy w wyniku wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej doznali
uszczerbku na zdrowiu, mogą liczyć na wyższe stawki odszkodowań. Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych jest podwyższana
w ostatnim miesiącu każdego kwartału o procent, o jaki wzrosło przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Według GUS w I kwartale br.
wzrost ten wyniósł O, 11 proc. Zgodnie z tym
zostały podwyższone odszkodowania. Ukazał się
Monitor Polski nr 26, poz. 439, w którym zostało opublikowane obwieszczenie podwyższają
ce kwoty odszkodowań z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych. Nowe stawki obowiązują od 29 czerwca br. Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu zwięk
szenia uszczerbku wynosi obecnie 438100 zł za
każdy procent uszczerbku na zdrowiu, jednak
nie mniej niż 163 7 ,5 Oz tytułu doznania stałego
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowi1: wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
dok. na str. 16

za wypadek przy pracy

Wyższe ·odszkodowanie

Nowości Ubezpieczeniowe

Przed zakupieniem jakiegokolwiek preparatu trzeba poinformować farmaceutę o stanie swego zdrowia. Np. osoba cierpiąca na ka·
micę dróg żółciowych nie może zażywać preparatów odchudzających działających żółcio
pędnie, bowiem prowadzi to do kolki wątrobowej.
·
(poi)

białka.

Przyjmowanie pożywienia regulowane jest
poczuciem głodu. Apetyt podnoszą czynniki
psychiczne, takie jak stres. Zmniejszenie apetytu jest dużą pomocą dla osób walczących z
nadwagą. Substancjami zmniejszającymi apetyt są np. hydroksycytraty (czyli HCA). Tłu
mią apetyt, zapobiegają odkładaqiu się tłusz
czu w organizmie.
Działanie HCA wzmacnia np. chrom. Jest
potrzebny przy przemianie węglowodanów,
tłuszczów i białek. Wpływa na działanie insuliny.
Insulina bez chromu nie jest w stanie wziąć
udziału w przemianie węglowodanów. Chrom
zwiększa trzykrotnie ilość spalanego tłuszczu.
Warto pamiętać o magnezie, który bierze
udział w kierowaniu 300 różnych enzymów.
Odgrywa dużą rolę w przemianie węglowo
danów, kwasów nukleinowych, tłuszczów i

Zrzucić kilogramy

dok. ze str. 3
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17.OO Teleexpress
6.30 Rok w ogrodzie
17.20 Sportowy
7.00 Agrollnla
8.00 Wiadomości
~
Express
, 17.25 Gość Jedynki
8.11 Pogoda
8.15 Plemię
1 17.35 Lokatorzy
- seńal prod. angielskiej
serial 1VP
8.40 Wakacje
t 18.05 Kochamy
z Ziarnem
•
polskie seriale
'
- teleturniej
9.05 Biuro podróży
r 18.35 Jaka to melodia?
5·10·15
9.35 Walt .Disney
• quiz muzyczny
przedstawia: .
19.00 Wieczorynka:
Mała Syrenka
Tabaluga
1
-seńalanirnowany
19.30 Wiadomości
Partnerzy
11 9.51 Sport
.
-serial prod. USA
1 19.56 Pogoda
:10.50 Kolejka
I 20.05 Kobiety Windsoru
• Usta przebojów
• film fabularny
11.25 Skarby świata
prod. angielskiej
- seńal do'?1mentalny
~. .
12.00 Podróżnik
.. , ~1 • ,
• magazyn turystyczny
••·
12:25 Sekrety zdrowia
12.50 Kobiety
I

20 lipca 2002 r.

·1Ketol poznali się w czasie

I r Młodziutka Olena I ksią;.ę

wyjazdu w
• Sandringham. Cala prasa

I' wtlek~
śle~ zakochaną. młodą

I•~ podątały za nimi tłumy
' szukających sensacjtfotore: portelów. Długo oczekiwaną

' wiadomość ogloszono 24 hr
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rial animowany dla dzieci · ci 8.00 Telewizyjny Kurier
1
8.00 Przygody zwierząt - Warszawski 8.05Telewizyp
, orły 8.25 Gwiazdy w Grand j ny Kurier Mazowiecki 8.20
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• świat 13.10 Reportat tygo- · dnia 13.30 Kuńer ·program
1
dnia 13.30Kurier-program Informacyjny 13.45 Lize
' informacyjny 13.45 Llzze McGuire • film fabularny
' McGuire • serial fabularny 14.15 Książka dla dziec.i
14.15 Kslątka dla dzieci 14.30 Kurier· program In:
14.30Kurier14.35 U siebie formacyjny 14.35 U siebie
· • film dokumentalny 15.30 • film dokumentalny 15.30,
• Kurier 15.45 To byly cząsy ! . Kurier 15.40 Wiadomośc!
• 16.30Kurier16.45 Wid?wi· ''Kuriera 15.45 Muzyka n,
' sko publicystyc~ne 17.30 t.ywo 16.05 Rozmowa dnia
Kurier 17.35 $wiat· magal 16.30Kurier18.45 Widowi!
zynmiędzynarodowy111.oo sko publicystyczne 17.3,
ltWD 18.20 Magazyn kultu- . I Kurier 17.35 świat -maga!
ratny 18.50Trójkaproponu- I zyn międzynarodowy 18.00
l je 19.00 Noble House ·SB-' ·' Telewizyjny Kurier War~
· rial fabularny 20.00 Teleku- 1' szawski18.20 Naszym zd~
rier bis· przegląd najcle• 1 niem.„ 18.30 Gość WO 1
kawszych tematów poru-1 18.40 Są takie mlejscJ
szanych wciągu tygodnia 18.50 Gość WOT 19.oO,
120.30 Kurier. program in· Noble House. film fabular1ny 20.00 Telekurier bid
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1 Prix Niemiec 0.15 Siatków1 ka
1.15 Sporty
: ekstremalne 1.45 Wiado-

I France 23.30 Wiadomoś~i 22.00 Gwiazdy w Grand I21.50 Sport 22.00 Doku~
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7.30Kurier-programinfor:ł

. 9:00 Rex Hunt: wydanie spe- Czerwony pies CJlfford ·se-I ·serial animowany dla dl:le.!
ł CJalne: Nowa Zelandia 9: 25 1rial animowany dla dzieci ' ci 7.30 Kurier - program in;
BrygadaN 1o. 2oJurassica:
formacyjny 7.45 Reksio·

.

„Czterdziestolatek 20 lat późnieF- serial prod. polskiej- reż.
Jerzy Gruza, wyk. Andrzej Kopiczyński, Anna Seniuk, Wojciech Malajkat (na zdjęciu) i inni. Emisja: sobota, 20 lipca,
TVP

,
, I

1niają, rozmawiają o lntym1
1i nych sJl!8Wll~· powierzają
sobie ta1rnnice. Często razem choazą na lunch, za- ~
wsze towarzyszą Im tlUmy
reporterów.
21.25 Opole na bis:

fwścib'sklch

1

22.30

_,„...,..

w lekkoatletyce
Triada
z Hongkongu
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1-22.10 Superjedynki
Studio sport:

Białego Domu
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~3.00 Wiadomości
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I melonik
• serial prod. angielskiej
14.05 Plebania-serial TVP I
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Pawła Pochwały
0.25 Nash Bridges
I śniegu 11 · 15 Łowcakrokody15.00 Studio sport:
-serial prod. USA
li: :1u1ące kobry 1.2.10 PodŚwiatowa
2.35 Bramy obłędu,
• róze z gwia~dami: Chnstoliga siatkarzy:
~
• eliuda filmowa
, pher Reeve 1wieloryb 13.05
Polska. Argentyna -'
2.55 Zakończenie
• Sam.otna planeta: Nowa Zeland1a 14.00 Klub Fitness
14.30 Na diecie: WyzyNania
15.00 Zmarznięte serce
7.00 Echa tygodnia
rai w SZkocji. Fogga podej-; 18.2~ Pogoda.
· 16.00 Mistrz oszustów 17.00
7.30 Spróbujmy razem 1mujewswolmzamkuSirNf:. r 8.30 Panorama
Narzędzia wojny: Afryka
1 col Mclean,kt61ypodajesię l 18.55 50 lat TVP:
- magazyn
Korps 18.00 Pola Bitew: Bidlaniepelnosprawnych
zaprzyjacielajegoojca. .
Czte.rilzlestolatek
twaoAnglię19.00LudzieHi8.00 Program lokalny
13.00 50 lat TVP;
I1
·.~O lat póżnlej
tlera 20.00 z miłości do piłki
9.00 M jak miłość
Dobry wieczór
,
-seriai 1VP
21.00 Przed pierwszą bram-seńallVP
tu Łódt
Idą święta. Mlastejestpięk- ką: Aktualności 22.00Medy9.50 50 lat TVP:
14.00 Famlllada
I. nie udekOtoWane, synowie • cyna sądowa: Gorzkie lekarBarbara i Jan
·teleturniej
Ir Marka kupują świąteczne siwo 22.30 Medycyna sądo• seńal 1VP
14.30 Złotopolscy
1 kartki. Marek pos\anawla
wa: Krwawy szlak 23.00 De10.20 Kiedy Uczą się
·telenowela TVP
. spędzić. Wigillę ze swoją ' tektywi sądowi o.oo z akt FBI
seku.n~y - jak
15,00 Śpiewające
I narzeczoną. u jej rodziców. 1.00 Urazówka: życie w izbie
przezyc katastrofę
fortepiany
• Przedtem odbywa rozmowę przyjęć 2.00 Policjantki 3.00
. · film dokumentalny
'
·teleturniej muzyczny · z Cfl/Opcaml na temat braku Zakończenie programu
:t1.00 Pieśni tęsknotą
· 16.00 Na dobre I na złe i~ kobiety-maiki w ich tyciu.
.
pisane '
,
- serial TVP
I. Rozwozi po kolei chłopców '
*
11.45 Kino
; Barbararozpaczaposlracie h doichrodżin.SamJedziedo · ll!/f1ilSPORT
bez rodziców:
męż.a. Jakub, Zosia, calaro- 1 rodzicówKikl. Ojciecnarze·
*,.. ,.. ,..
Tom i Jerry
dzlna iprzyjaciele8fa:rająsię 1 czonej opowiada o swojej
* .
-serial animowany
Jąpocieszyć.Agnieszkazno. I ochroni81'$kiej przeszłości, 8·30 Ra1dy ekstremalne
.12.0~ Tajemnicze
wu dzwoni do matki. Elźbie- 1Na koniec łamią się wszy- ' 9.~0 Siatkówka 10.00 Jeźprzygody
tajestrożtrzęslona. Boisię, 1 scy opłatkiem, a Marek z dziectwo 11.00 Kolarstw~
Juliusza Veme'a
jakie wieści uSlyszytymra· 1Kikąidąnanocdopracy.
12.45 Motocyklowe Mi-seńalprod.
zem od córki. Do LeśneJi 20.00 FntlWał Kultury
strzostwaświata15.00Kokanadyjsko-angielskiej . Góry przyjeżdżają kibice ,
Romów
larstwo 18.00 Siatkówka
~yslaniec Ligi Ciemności, wrogich drutyn z Krakowa i• 21.50 Słowo na niedzielę plażowa 19.00 Formula
!dóry podszywa się pod Sir 1 Warszawy. Najpieiwtraflają 122.00 Panorama
, 3000 19.45 Sporty moto roChatswortha, przekonuje Fi- do szpila.la dwaj walczący ze ł 22.20 Sport •telegram
20.00 Piłka no.żna 22.00
1we
leasa Fogga, że królowa po : sobą fam piki notnej. WJq6t- 22.28 Pogoch1
Kolarstwo: Wyścig Tour de
22.35. Gala Bokau
Zawodowego

~róbie. z~machu najej tycie ce d~ą~ją do nich Inni.
yńaśme 1ego wybrała, aby RoblSJiniebezplecznle.
_ją _ _..,.. · 17.00 -~~ ·~-:vatne
mające-I

t

zabójcą. Będzie to szczegół- ,
- serial 1VP
I
Romów
podczas
117.30 30 toni 'ilsta, lista ; 1 O.SO Erupcja
• SlęwkrOtceodbyćspotka-llsta pneboj6w
·filmfab.. prod. USA
nia ż monarchami w Balmo- 18.00 Prc>jram lokalny j;,.J~kończenle _

~

I
i

11

~ 6.00 Piosenka
na życzenie
'
7.00 Robocop
I
- serial animowany
dla dzieci
7.25 Tajemniczy
rycerze
• - seńal animowany
dla dzieci
7.50 Crlme Story
·film prod. USA
8.45 Jezioro marzeń
.
• film prod. USA
9.40 Miodowe łata
. - seńal l\omediowy
10.10' Graczykowie,

•

• film prod. USA

czyli Buła I spóła
~
- seńal komediowy
10.40 Różowe lata
siedemdziesiąte

I

,

I -

r

I

11.10 Idol

' f2.10 ...... I

.„

· film P""· USA

pamiętnika

li
- seńal obyczajowy
13.00 Apetyt na miłość
13.30 Z afrykańskiego
11

.„ ""· USA

, 19.10 Jezioro marzeń

I

20.00 Rodzina zastępcza
-.serial komediowy
1
20.30 Swlat według
Kiepskich

21.00 Po~-

I

dwunastka 3
• film prod. USA
Losówanle LOTTO
Informacje + sport
Prognoza pogody
Rótowe lata

siedemdziesiąte

• film prod. USA
Bumerang
W pogoni
za niewidzialnym
-film prod. USA
Muzyka na bis
Potegnanle

• komedia wojenna
22.05 Nietykalni
• serial sensacyjny
Al Capone i jego rodzina bardzo przeżywają śmierć przyjaci01a, którego zabili członkowie gangu Bugsa Mora~a.
By na chwilę zapomnieć o
stracie ukochanej osoby, Al
udaje się do restauracji.
22.55 Piątka u Semki
• IXO(T<WTl pWIK;ystyc2ny
23.30 Giuseppe
Warszawie
komedia wojenna
1.15 Zakończenie

8.00 Dwaj panowie N - film
kryminalny prod . polskiej
9.45 Melo - film obyczajowy
prod. francuskiej 11.35 Trzej
muszkieterowie - film przygodowy prod . hiszpańskiej
13.20 Hollywood D.C. Opowieść o dwóch miastach film dokuirentalny prod. USA
14.25 Maestro - film obyczajowy prod. belgijskiej 16.05
Magia kina - Cyfrowe cuda·
dokument 16.35 Witaj w
domu - film obyczajowy prod.
USA 18.25 Niebezpieczne
ulice - film obyczajowy prod.
USA 20.00 Klasyczne ale!
Mężczyzna , który rozumiał
kobiety - komediodramat
prod. USA 21.50 Północ dramat prod. brazylijskiej
23.00 Pńscilla królowa pustyni - komediodramat prod,
australijskiej 0.40 Pozdrowienia - komedia prod. USA
2.10 Zakończenie programu
i program na jutro ł

a'9Jiino1

I ·w

I

14.20 Rozbij bank
I
15.15 Robocop
r
- serial animowany
21.30
23.00
15.45 Informacje
·• 16.05 Serca na rozdrotu 23.25
I
23.30
I
- seńal obyczajowy
, 16.55 Crlme Story
'
• serial kryminalny
O.OO
17.50 Rótowa Pantera
0.30
17.55 Adami Ewa
• serial obyczajowy
118.45 Informacje
1.50
· 19.00 Sport
5.00
1 19.05 Prognoza pogody

I

•I

~l llll!.I.

-

l' .

·

1
7.00
Jak
się
robi?
~
14.50
Program
o dobrej
reportaż
·
kslątce
7.30 Telesklep
~ 115.15 Cudowne lata
r-1 O Ullca zakochanych 1
• serial obyczajowy
·telenowela
15.45 Kacper
9.05 Kacper
I przyjaciele
I przyjaciele
seńal animowany
! 16.35 Było sobie życie
- serial animowany
19.30 Dziwny,
117.05 Kobiety
mojego życia
wspaniały świat ,
I
• serial obyc~jowy
- serial dokumentalny
18.00 Program o dobrej
10.00 Dotyk anioła
kslątce - magazyn
t -seńal obyczajowy
11.00 Kobiety
1 18.30 Cudowne lata
mojego życia
serial komediowy
,
- serial obyczajowy
19.OO Dotyk anioła
serial obyczajowy
20.00 Serwis Pulsu

I

1

~1.55 .Dzieje apostolskie JI

~2.50 Telesklep

TV POLONIA

15.00Wiadomości15.15Eu-

7.ob Animacja dla dorosłych
8.00 Wiadomości 8.20 Fitness Club 8.45 Blok programów dla dzieci 9:20 Dziewczyna i chłopak 10.05 Rozumieć sztukę 1o.25 Pan Adam
10.50 Ojczyzna - polszczyzna 11.05 Male ojczyzny
11.30 Rewizja nadzwyczajna
12.00 Wiadomości 12.15
Polonica 13.45 Biografie

I

r

lf

Zakończenie

1 7.1 ODragon Bali Z -serial dla
dzieci 8.00 Labirynt namięt1
ności - telenowela 8.50 Nigdy
cię nie zapomnę - telenowela 9.40 Melrose Place - se1 rial obyczajowy 10.30 tarnisłówka 11.25 Big Brother I
I 12.05Porywyserca-telenoI wela 12.55 Telesklep 15.05
Maska • serial animowany
dla dzieci 15.30 Dragon Bal!
Z· serial dla dzieci 16.15
Pełna chata - serial kornediowy 16.45 Szkoła ziarnanych serc • serial obyczajowy 17.15 Władca zwierząt serial przygodowy 18.10
Wzywam dr Brucknera - serial obyczajowy 19.05 Meirase Place· serial obyczajowy 20.00 Kid Kane - film
obyczajowy 21.45 Władca
zwierząt - serial przygodowy
22.45 Big Brother 123.25 Być
pierwszą - film obyczajowy
1.10 Księżyc kłamców- film
obyczajowy prod. USA 3.00
programu i program na jutro
rotel 15.25 Rozumieć sztukę
15.45 .Pan Adam 16.10 Oj- I
czyzna - polszczyzna 16.25
Rewizja nadzwyczajna 17.00
Teleexpress 17.20 Sportowy ,
Express 17.25 Gość Jedyn- 1
ki 17.35 Blok programów dla I
dzieci 18.00 Dziewczyna i I
chłopak 18.50 Fitness Club
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.05 Polonica
21.30 Sprawa dla reportera
22.00 Panorama 22.25
Sport-telegram 22.35 Wielkie
chwile polskiego futbolu
23.30 Lato z klasyką O.OO
Monitor Wiadomości

I
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• sprzedawca, fryzjer

po święcić przynajmniej pół godziny na gimnastykę nóg i odcią
żen ie kręgosłupa. Proponuję wykon ać kilka skłonów i unoszeń się
na palce, a w pozycji leżącej - „rowerków". Spać trzeba możliwie
płasko , bez poduszki i z nogami
ułożonymi nieco wyżej niż poślad
ki. U osób wykonująaych te zawody mo że wystąpić skłonność do
zaparć i żylaków odbytu. Dlatego
wyeliminować trzeba z jadłospisu
produkty ciężko strawne: fasole,
groch, ogórki. Kondycję poprawi
pływani e. Na zmęczony oczy moż
na stosować okłady z naparu świ~
dika lub rumianku.

Jak odpoczywaC?

Po całym dniu pracy PC?Win·
niśmy odpocząć tak, aby zebrać sił na kolejny dzień. Inaczej powinna odpoczywać
osoba pracującą Umysłowo,
a inaczej - fizycznie.

Jest jedna zasada wspólna dla
osób wykonujących odmienne zawody. Wypoczynek po pracy powinien „odtruw ać " organizm, dostarczyć nowej energii mięśniom i
układowi nerwowemu . Musimy
pamiętać o tym codziennie, a nie
tylko w niedzielę. Właściwy sposób odpoczynku wybieramy wiedząc , co się dzieje z naszym organizmem w trakcie wykonywania
czynności zawodowych. Propono-

wany sposób wypoczynku dla poJes t to praca stojąca, bardzo
szczególnych zawodów:
obc i ążaj ąca nogi. Każdego dnia
• ksi~gowa, telefonistka, po pracy konieczny jest wypoczysekretarka, bibliotekarka
nek z nogami ułożonymi do góry.
Wykonywana praca obciąża Prze d snem można wymoczyć
układ nerwowy, a także kręgosłup . stopy w wodzie z solą leczniczą.
Dlatego powinno s ię codziennie
dok. na str. 13

sklep 11.35 Tele Gra - teleturniej interaktywny na fywo
12.30 Zwariowana forsa program rozrywkowy 13.00
Nowe przygody Guliwera serial animowany dla dzieci
13.25 Huckelberry Finn· serial animowany 13.50 Przygody :i\nimków - serial animowany dla dzieci 14.15
Szaleństwa Alvina wiewiórki
·serial animowany dla dzieci 14.45 Król przedmieścia serial komediowy 15.30 Milionerzy - teleturniej 16.1 5
Brzydula - telenowela prod.
kolumbijskiej 17.1OTajemni-

ce pocałunku • telenowela
18.00 Rozmowy w toku - talk
show 19.00 TVN Fakty 19.30
Kropka nad 1 19.45 Sport
19.50 Pogoda 20.00 Gorący
towar - film sensacyjny
prod . USA 21.55 Łowcy
skarbów - serial przygodowy
prod. USA 22.55 TVN Fakty
23.10 Fakty, ludzie, pienią
dze 23.40 Maraton uśmie
chu - program rozryNkowy
0.10 HBO na stojaka - program rozryNkowy 0.40 Extra
Wizjer - magazyn 1.05 Nic
straconego - powtórki programów

•

5.35 Kropka nad i 5.50 Tajemnice pocałunku - telenowela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula - telenowela prod.
kolumbijskiej 7.50 Szaleń
stwa Alvina wiewiórki - serial
animowany dla dzieci 8.15
Nowe przygody Guliwera serial animowany dla dzieci
8.40 Huckelberry Finn - serial animowany dla dzieci
9.05 Przygody Animków seriol animowany dla dzieci
9.30 Łamislówka 10.'30 Tele-

la - serial sensacyjno-fantastyczny prod. USA 20.00 Kameleon - serial sensacyjny
prod. USA 20.55 Amerykań
ska tragedia - serial dramatyczny prod. USA 21.50
Dziennik 22.05 Informacje
sportowe 22.12 Prognoza
pogody 22.15 Ekstra Liga
żużlowa ·zawody o drużyno
we mistrzostwo Polski 23.15
Najemnicy - serial akcji 0.15
Zbrodnie miłości - thriller erotyczny 2.05 X Laski - program rozrywkowy 2.35 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 3.CO V Max - magazyn motoryzacyjny 3.30 Zakończenie programu

l.'I

USA 13.00 Strefa p·. magazyn muzyczny 13.30 V Max
- magazyn motoryzacyjny
13.50 Arthur - serial animowany dla dzieci 14.15 Wspaniała podróż Nilsa Holgersona - serial animowany dla
dzieci 14.35 Beetleborgs serial fantastyczno-przygodowy dla dzieci 15.00 Fiorella - telenowela 16.00 Mu-'
zyczne listy - magazyn muzyczny 17.00 Tato, co ty na
to - serial komediowy 17.30
Hot yhat - interaktywny program publicystyczny 17.45
Dziennik 17.58 Prognoza pogody 18.00 ~yciowa szansa
- teleturniej 19.00 Cień anio-

'l'

6.00 Strefa P - magazyn muzyczny 6.30 V Max - magazyn
motoryzacyjny 7.OO Muzyczne listy • program muzyczny
7.50 Arthur - serial animowany 8.15 Wspaniała podróż
Nilsa Holfersona - serial animowany dla dzieci 8.35 BeeUeborgs - serial fantastyczno-przygodowy dla dzieci
9.00 Fiorella - telenowela
10.50 Baza Pensacola - serial akcji prod. USA 11.40°
Tato, co ty na to· serial.komediowy 12.05 Policyjny
klan - 'serial policyjny prod.

,

I duże

14.00 Sławny
Jett Jackson
• serial biograficzny
14.25 Arl<a Noęgo
14.50 Doktor
z alpejskiej wioski

rzysz Winnicki namawl;i lokatorćw, bY trzymać się sol~
damie, razem, po czyll'I przenosi się do wiUi byłej żDny.
Pozostali mieszkańcy nie za..

wodę, często i światło. Towa-

13.15 Rewolwer
I melonik
·serial prod. angielskiej
14.05 Klan ·telenowela TVP
15.00 Wiadomości
15.10 Aniołowie
niższego nieba
15.35 Plebania
-serialiVP
16.30 Moda'na sukces
• serial prod. USA
17,00 Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17.25 Gość Jedynki
17.40 Lokatorzy
• seria11VP
18.10 Lato z rozrywką
18.55 5 minut
o Unii Europejskiej
19.00 Wieczorynka:
Bob budowniczy;
Kacper
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 50lat1VP: ,
Alternatywy 4
-serial TVP·
Przychodzi zima. W bloku
wyłączają ogrzewanie, ciepią

l

13.00 Panorama'
~3.10 Gala Piosenki
Wczasowej: Piknik
w Kołobrzegu

12.05 Triumf życia
- serial dokumentalny
prod. USA

-reportaż

1.15 Spodek
• film dokumentalny
11.45 Stulecie zaboru
w Chocleży

dźwiękowców

j0.20 Siedem życzeń
-serial TVP
11.1 O Abecadło

w piasek • reportaż

nie chowa głowy

·~

• film tab. prod. USA

Klub samobójców

Wrażeń:

Panorama
Sport • telegram
Pogoda
997
Kino Mocnych

i

sens życia, calyml tygodnia·
ml nie ~chodzi z domu, za.
niedbuje obowiązki, unika ltJ..

cę. Zupełnie stracił radość

Anglia. rok 1899. Kapitan
Henry Joyce nie może się
otrząsnąć po śmierci swej
ukochanej żony, która zmarła
pól roku wcześniej na gruźli·

22.00
22.25
22.31
22.40
23.15

0.40 Sprawy rodzinne
·serial prod. USA
1.20 Zakończenie
programu

prod. hiszpańskiej

23.05 Kino w podróży:
Nie można
mleć wszystkiego
-komedia

Wiadomości

22.15 Policjant
• zawód ryzyka
22.40 Mój ślad
w Telewlz:jl
22.50 Monitor

-·~ewanż

na wakacje

Kryminał

21.15 Tele·Maskl 2002:

wysypisku starą lokomoty,vę
kolejki wąskotorowej, Kotek
dźwigiem przenosi ją pod
blok. W kolejce pall się wę·
glem, a rura doprowadza ciepło do wę:zła w piwnicy.

łamUją rąk. Manc znajduje na

22 _lipca 2002 r.

'

--

dzifcorazczęściejsammówi
15.40 Program lokalny
o śmierci. Jego przyjaciel, lca16.00 Panorama
pilan May, usiłując go pocie16.21 Pogoda
szyć, namawia na wspólny
16.25 Zgadula
wypad na coś mocniejszego.
• teleturniej
Przypadkowopoznanywloka16.50 Złotopolscy
lu miody czlowiek nazwiskiem
• telenowela
Shaw, bankrut I dekadent,
prod. polskiej
17.50 Program lokalny , proponuje, te lch wprowadzi
doelitarnegoKluboSamobóJ·
18.21 Pogoda
ców. Obaj mężczyźni chętnie
18.30 Panorama.
przystają na jego propozycję
18.55 BllteJ !ycla:
·May wiedziony ciekawością.
Kochać
Joyce rozp!Jczą • i jeszcze
ponad życie cz. 2
tego samego wieczoru przy·
·film fabularny
bywają do klubu.
prod. włoskiej
20.35 ~olska bez fikcji , Q,45.0NA. koncert
1.30 Zakończenie
21.00 Splew. ające
programu
fortepiany

_J

• seńal komedioWY
9.00 M jak mllość
• serial przygodowy
-seńal TVP
9.45 Praca dla katdego
I I.----.,...,....,....,..,.......,..,.,
9.55 Struś wcale

powiedzą

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Co ludzie

11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
• rolniczy program
Informacyjny
~ 2.25 Nowe przygody
Flippera
• l*!f'ial przygQ<lowy

• magazyn wędkarski

8.12 Pogoda
8.15 Lato
z Czarodziejem
8.45 Karino
·seriallVP
9.10 Budujemy mosty
·teleturniej
9.35 Stlnky I Jake
• serial animowany
,O.OS Frasler
• sefial prod. USA
10.25 A teraz Susan
• seńal komediowy
10.50 Magnes: Piękni
czterdziestoletni,
ezyll życie zaczyna
się po„.
11.15 Kiosk
przy Wspólnej
11.25 Na haczyku

a.oo Wiadomości

7.15 Telezakupy
7.30 Górnicze
miasteczko • serial
prod. llanad~skiej

małe

6.50 Podróże

Poniedziałek

„

.

8.30 Motocyklowe Mistrzostwa Świata 9.30 Siatkówka plażowa 10.30 P~ka noż·
na 13.30 Kolarstwo 14.45
Piłka nożna 20.00 Boks
22.00 Kolarstwo: wyścigi
Tour de France 22.30 Magazyn Watts 23.00 Wiado·
mości 23.15 Siatkówka
plażowa: Zawody z cyklu
World Tour 0.15 Motocyklo·
we Mistrzostwa Świata:
Magazyn podsumuwujący
Moto GP 1.15 Wiadomości
1.r zakończenie

„,..„

llJifr!lsl'ft
,.. ,/IT

* "'*

samochodu21.00Łowcakrokodyli 22.00 Siła natury: Osunięcia ziemi 23.00 Skrzynka
O.OO Prawdziwy Mash:
Świat medycyny wojskowej
1.00 Wyprawy w czasie
2.00 Odrzutowiec XXI wieku 3.00 Zakończenie pro·
gramu

9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Buena Vista Fishing Club 9.55 Turbo
10.20 Więzy krwi: Roddick
10.50 Odrodzenie samochodu 11.15 Podróże z
gwiazdami 12.1 o Atlantis
13.05 Gry hazardowe: Dlaczego wygrywa kasyno
15.00 Narzędzia wojny:
Afrika Korps 16.00 Niesamowite maszyny: Superciężarówki 17.00 Wędkarski
świat Rexa Hunta 17.30 Buena Vista Fishing Blub
18.00 Wyprawy w czasie:
Elveden 19.00 Samotna
planeta: Przewodnik po
Meksyku 20.00 Więzy krwi:
Sellers i 20.30 Odrodzenie
' kukiełkowy dla dzieci 7.30

.t

labulatnx.

gi Slu:tewiec 2002 17.50
Rozmowa Dnia 1a.oo
Łódzlcie Wilidólności Dnia
18,20 ~jcfeowlzyty 18.55
W pos~klwanlu zaglnionychskarbów 19.20 Regiony kultury 19.30 Nlegrzecz.
na aniołki 20.00 TelekUrier
20.30 i;<urter 20.50 Echa
dnia 21.20 Rozmowa dnia
21.~0 Kl.lrie,r i'?spodarczy
21.45 Łódzkie Wiadomości
Onla U.oo Eurotel 22.10
ToJesttemat 22.30 Kurier
22.SG Miłość po cichu - film

gospodatczy17.15Wyści-

116.• 30 Kurier. program In·
1formacyjny 16.45 Przegląd

~ 16.00 Magazyn sportowy

Łódzlcie Wtadomości.Onia

t

f

I

l

rial animowany 8.00 Łódz·
I kie Wiadomości Driia 8.10
Ssaki, ptaki i inne zwierza·
1 kl ~.30··.Kurier 8.45, Gość
dnia· b1e:tąoe wydarzenia
~omentująznane postacie
I tyola politycznego I społecznego 9.00 Zdumiewa·
jący świat zwierząt 9.30
Kurier 9.40 Saga Jackson6w10.30Kurier10.4He1ekurler 11.1.5 Gość dnia
' 11.30 Kurier 11.45 50 lat
TVP·Z!!rchiwumrozrywki
12.10 To jest temat 12.30
Kurier 12.~5 Nauka I woj·
na •1.3,3.0 Kurier 13.45
Agrobiznes 14.00 Od nie·
dzl~li do niedzieli 14.30
Kuner14.45Eurote115.00
P~goąy szwajcarskiej rod.tinyRobinsonów ·.serial
fabularny 15.30. Kurier.ł program sensacYJny 15.40

I Kurier 7.45 Lisa i Paul· se-

I zia i jej przyjaciele· serial

6.55 Program dnia 7.00 Zu-

TV Łódź

Uq

....r goi~.
dnia 21.30 J(urle
darczy 21.45 Tetewiz)f~
Kurier Warszawski 22,0$
Ęurotel 22.15 To Jesttema,ł
22.30 Kurier 22.50 MlłoślJ
po ck: hu • film fabulam

sza 1a„so Gość·~~-~
19.00 WoJanna dni War1
szawy 19.1 OM6j przyjaciel
pies i inne zwierzaki 19.2'
Regiony kultury 19.30 Ni&j
grzeczne aniołki .20.00 Tę;
lekurier 20.30 Kurier 20.50
Echa dnia 21.15 Rozmowa

rząt 9.30 Kurier 9.40 Sag.
Jacksonów 10.30 Kurie(;
10.45 Telekurier 11.1,
Gość dnia 11.30 Kutie
11.45 50 lat TVP· urch~
wum rozrywki 12.30 Kurier,
12.35Nauka i wolna - m~
dokumentalny 13.30 Kurie'
13.45Agroblznes 14.po~
niedzieli do niedzieli 14.3~
Kurier 14.45 Eurotel 15.0Q
Przygody szwajcarskiej
dziny Robinsonów '\5.3q
Kurier 15.40 Kurier mazc1.
wlecki 16.00 Wiadomości
Kuriera 16.05 Wierzę, wąt
pię, szukam 16.30Kurier1
program lnformacyjn)'.
16.45 Przegląd gospodar
czy 17.15 Wyścigi Slute-1
wlec 2002 17.30 Kurl'i!
18.00 Wladomo~cl talewii
zyjoego kuriere mazowiec.!
kiego 18.20 Nasz.ym zdał
niem 18.30 GminyM~

Zdu1J1iewaJą!1y świat :zwie•

7 .OO Zuzia i jej przyjaciel
• serial kukiełkowy d3
dzieci 7.30 Kurier 7.45 U
I Paul • seńal animoW!ln ,
a.oo Kurfer WarszaW!lkj
8.10 Dokument WOT
Kurier 8.45 Gość dnia 9.0ł

WOT

„Mjak miłość" - serial prod TVP - reż. Natalia Koryncka-Gruz,
~k. Witold Pyrkosz, Teresa Lipowska, Małgorzata Kożuchow
ska i inni. Emisja: poniedziałek, 22 lipca, TVP 2, godz. 9.00

10

18.45
lnfonnacje
l$pOrł

17.oo Mecz

remu.

wielu dramatycznych przefyciach lrafiadoQJltańllldego li&

spomwnionego z angie!Ską
arysl~ • Jessiki Gray,
!Qlrapiwanci prz.iiz~
go tureckiego buntownika po

'

7.00 Echo tygodnia 7.30 Folkowe nuty 8.00 Wiadomości
8.15 Grupa specjalna Eko
'8.40 Wakacje z Ziarnem 9.05
Hity satelity 9.20 Na klopty
Bednarski -serial TVP 10.15
Tam gdzie jesteśmy· reportat 10.50 Zaproszenie 11.15
Klan 12:30 Pamiętaj o mnie
13.00 Wiadomości 13.1 o Jan
•serce 14.15 Opole 2002
15.00 Mów ml Rockefeller film fabularny 16.30 Tam
gdzie jesteśmy 17.00 Tele·
express 17.20 Gość Jedynki
17.35 Zwierzenia kontrolowane 18.05 Zloty pilot 18.50
Szkoły języka i kultury polski ej 18.50 Zaproszenie
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.00 Jan Serce • serial prod. polskiej
21.00 Mój ślad w TV 21.05
Wieczór z Jagielskim 21.40
Nie tylko o„. 22.00 Panorama 22.20 Sport-telegram
22.30 Polonica 23.25 Opole
na bis 0.15 Powtórki programów

o.oo

0

l

6.50 Telesklep 8.20 Yaiba •
legendarny samuraj • serial
animowany dla dzieci 8.45
Babylon ·serial science-lic·
lion produkcji USA 9.35
Gang dobermanów li· komedia sensacyjna prod. USA
11.10 Łamisłówka • teleturniej interaktywny na żywo
12.10 Pasja życia· film bio·
graficzny 14.20 Cudowny
świat magii i czarów· film dokumentalny 15.05 Nie do
wiary • serial przygodowy
prod. USA 16.00 Wojacy na
medal - serial komediowy
16.25 Dr Stefan Frank· serial obyczajowy 17.20 Kocham cię, Alicjo Tokias ·komedia obyczajowa 19.05
Słoneczny patrol • serial
przygodowy prod. USA 20.00
Prawdziwe kłamstwa • film
sensacyjny prod. USA 22.40
Mój kochanek demon • ko·
media prod. USA 0.25 Podwójne wcielenie - horror
prod. USA 2.20 Zakończenie
programu

~;„ ••.!!'

WiE.ŚCi

8.00 Sprawa na pierwszą
stronę • film obyczajowy
prod. USA 10.00 Maestro·
film obyczajowy prod. belgijskiej 11,35 F.l.S.T. ·film obyczajowy prod. USA 13.55
Czerń i biel • film krótkometrażowy 14.15 Magia kina •
Cyfrowe cuda • dokument
14.45 Tropiciel· film przygodowy prod. norweskiej 16.15
Lolita - komediodramat prod.
USA 18.50' Hollywood D.C.
Opowieść o dwóch miastach
• film dokumentalny 20.00
Zakochani.w Molly· film obyczajowy prod. USA, ret. Sid·
ney Lumet, wyk. Anthony
Perkins, Susan Sarandon,
Beau Bridges, Blythe Danner
21.40 Hoodlum ·Gangster·
film sensacyjny prod. USA
23.50 Południe • komediodramt prod. argentyńskiej
1.55 Rok 1984 • film science-fiction prod. ·australijskiej
3.35 Zakończenie programu

ale•inot

k0

'

6.00 Witajcie w Kapustowie
·serial animowany dla dzie·
ci 6.30 Świniakowie z są
siedztwa· serial animowany
dla dzieci 7.00 V Max· magazyn motoryzacyjny 7.30
Podglądanie natury· film dokumentalny 8.30 Mapety i ich
goście • seriąl animowany
9.00 Smok Castillo • serial
animowany 9.30 Topowe lato
·wakacyjny program dla mło
dzieży 10.00 Pod niebem
Afryki • film biograficzny
11.00 Safari w' Hollywood·

li

leństwa Aivina wiewiórki • serial animowany dla dzieci
8.1 ONowe przygody Guliwera • serial animowany dla
dzieci 8.35 Huckelberry Finn
·serial animowany dla dzieci 9.00 Zdrowie 12.30 Agent
li 13.45Ananasyzmojej klasy • program rozrywkowy
15.00 Koniec zimy· film rodzinny prod. USA. Akcja toczy się w Kansas w 1918

•

nowy ŁOWICZANIN
z Gł~~~! Stryk~~~

'

serial 12.00 Podglądanie natury • film dokumentalny
13.00 Tilt • TV • program o
grach komputerowych 13.30
V Max· magazyn motoryzacyjny 14.00 Ania z Zielonego Wzgórza • film prod. ka·
nadyjskiej 16.00 Rycerz nocy
• serial sensacyjny 16.50
Nowe wcielenie· serial akcji
17.45Dziennik17.58 lnformacje sportowe 18.02 Przy·
gody kucyka - film familijny
prod. USA 20.00 Wszystko .
przed tobą • dramat prod.
USA 21.55 Na wirażu • serial sensacyjny prod. USA
22.50 To się w głowie nie

roku. Po trzynastu latach nieobecności , do domu wraca
John. Jego syn Jacob początkowo nie potrafi wyba·
czyć ojcu, że porzucił rodzi·
nę. Żona Jacoba, Sarah i
trójka jego dzieci pragną. aby
• ojciec i syn pogodzili się. Kiedy Jacob w bójce z ojcem
lamie nogę, John oferuje pomoc na fermie. Tymczasem
najstarsza córka czeka na
powrót swojego ukochanego
Justina, który walczy na wQjnie. Na święta dziękczynie
nia John i Jacob godzą się.

•

problem ma z obłąkanym
konstruktorem olbrzymiej rakiety, zdolnej rozbić Ziemię.
1.30 Muzyczny VIP • magazyn muzyczny 2.05 Zakoń
czenie programu

nieszczęścia. Największy

mieści • magazyn ciekawostek i sensacji 23.15 Drogów·
ka • magazyn policyjny 23.45
Jutro musi nadejść • film
fantastyczny. Potężny robot·
android Kent zostaje wyposażony w program umożli·
wiający mu podróż w przeszłość. Jego zadaniem jest
tropienie wydarzeń, z których
braly początek wojny i inne

móvi

17.00 Strong Man· Siłacze
18.00 Granice - serial fabu·
lamo-dokumentalny 18.30
Nauka jazdy· serial fabularno-dokumentalny 19.00 TVN
Fakty 19.20Sport19.25 Pogoda 19.35 Extra Wizjer •
magazyn 20.00 Milionerzy·
teleturniej 20.45 Nazajutrz·
film sensacyjny 22.50 Na
granicy światów· serial sensacyjny prod. USA 23.50
Punkt krytyczny· film sensa·
cyjny prod. USA 1.35 Nic
straconego· powtórki progra-

Jest kilka skutecznych metod
pozbycia się szpecącego owłosie
nia. Np. maszynka do golenia,
depilator w kremie.
dok. na str. 13

głębokiego wycięcia p~okcia.

Grzybica skóry objawia się w
postaci pęknięć przestrzeni mię
dzypalcowych, pokrytych białawą
wydzieliną. Zmiany te wywołują
uczucie swędzenia i bólu. Dla bezpieczeństwa przed tą chorobą powinniśmy .chronić stopy przed
bezpośrednim kontaktem z miejscami mogącymi być źródłami infekcji. Paznokcie' również nie są
wolne od infekcji grzybicznych.
Pojawiają się wówczas zgrubienia
pod płytką 'paznokciową, która
zmienia zabarwienie na żółtawe,
i
brunatne lub czarne. Kłopoty
sprawiają wrastające paznokcie.
Najczęściej jest ono skutkiem zbyt

paznokciową.

bicza stóp. Grzybica, oprócz skóry, często atakuje również płytkę

Piękne nogi

i

Mówi się, że dobre samopoczucie zaczyna się od stóp. Podstawowym zabiegiem, jaki powinniśmy
fundować naszym nogom jest 10minutowe moczenie w wodzie z dodatkiem soli (Iwonicka, Kinga lub
zwykła sól kamienna).
z Planety Małp
Po umyciu wcieramy w stopy
• fllm prod. USA
kremy nawilżające, natłuszczające
21.30 Losowanie LOTTO
i przeciwgrzybiczne, np. (np.
22.55 Zimna stal
Scholl, Avon, Uroda, Kolastyna).
·film prod. USA
0.35 Muzyka na bi$
Aby zapobiec powstawaniu zgru5.00 pptegnanle
bień w miejscach największego
z widzami
nacisku, należy regularnie używać
specjalnej tarki lub gruboziarnistego peelingu, zamiast pumeksu, któ19.00 Dotyk anioła
ry nie ściera całkowicie zrogowa• serial obyczajowy
ciałego naskórka. Pozostawione
20.00 Serwis Pulsu,
przez pumeks fragmenty stają się
Sport, Pogoda
20.20 Brat słońce,
pożywką dla bakterii.
siostra księżyc
Osoby z nadmierną potliwością
• filni obyczajowy
powinny nosić skarpety i obustóp
Poetyckaopow;eść OŚWięlyl'll
Franciszku z Asytu, który wi o z naturalnych surowców oraz
lldtod.zi za je9ną z najbarw- używać talków, dezodorantów
niejszych postacf w historii (Avon, Scholl, Uroda). Dużym prokościoła katolickiego.
blemem jest również infekcja grzy-

~9.00 Prognoza pogody
15.00 4x4-magatyn
19.05 J.A.G. • Wojskowe
motoryzacyfny
Bturo Śledcze
1,5.30 Niewiarygodne,
~film prod. USA
~~i:; . ale prawdziwe
20.00 Miodowe lata
15.45 Informacje
• serial komediowy
15.55 Prognoza pogody
16.00 Harem • ·
20.30 Gaezykowle,
czyli Buła I spóła
• romans prod. USA
• polski serial
Romans toZ9'YWlljący się na
komediowy
począlktldwudziestego wieku
wTurąl pod rządami Sułtana 21.00 Ucieczka

·śpiewaj Ty

14.30 Raz, dwa, tny

12.30 Archiwum
XXYt'leku
• magazyn hiskl'yczny
13.00 Rzymskie bazyllkl
• film dokumentalny,
13.30 Fryderykll·cesarz
końca świata
• film dokumentalny
_.serial animowany
14.30 TWoJe zdrowie
Dotyk anioła
• magazyn medyczny
15.00 Program
- serial obycz!ljowy
o dobrej itslątce
0.55 Martin rycerz
-·magazyn
22.35 Zclalt}'ło sit Jutró
- serial animowany
• serial sensacyjny
15.30 Arsene Lupin
1.30 Karolina
23.30 M Kwadrat
• serial sensacyfily
I przyjaciele
16.30 Real autoklub.pl
·lalkshow
• • serial animowany
0.30 Zakończenie
17.OO Orle skrzydło
2.00 M Kwadrat
programu
• western prod. USA
·talk show
._______________________...._ _ _ _ _ 5.45 Kropka nad i7.45 Sza-

7.00 Telesklep
8.00 Samoloty
pierwszej wojny
• film dokumentalny
9.00 Martin rycerz
• serial animowany
9.30 Karolina
I przyjaciele

7

tto.oo 5o

6.30 Proszę
• o odpowtedź ,
1s.45 Przystanek Unia
7.35 Latające misie
- serial animowany
8.00 Legenda
o Wiihelmie Tellu
:serial prod.
nowozelandzkiej
9.00 Teleranek
•
na wakacjach
9.30 Myślisz o kimś?
·Wybierz teledysk
lat TVP:
·
Wojna domowa
-serial TVP
0.30 Zabawy
Językiem polskim
- teleturniej językowy
,11.00 Od przedszkola
do Opola
~1.30 Od A do Zdrowia
12.00 Anioł Pański
• transmisja modlitvly
12.15 Książki na lato

~

12.25 Tydzień
~3.00 Wiadomości
13.10 50 lat TVP:
Benefis Zenona
Laskowtka
· z tyłu sklepu
4.40 De Funes
coraz młodszy:
Napad na bank
• komedia sensacyjna
prod. francuskiej

niesłyszących:

7.00 Film dla

·serial TVP

Matki, żony
I kochanki
-seńalTVP •
7.55 Słowno
na nledzlelę
8.00 Program lokalny
9.00 M jak miłość
9.45 Nie tylko
dla komandosów
~0.10 Smak Europy
10.25 Podróż przez
Amerykę
Południową

• serial dokumentalny
11.20 Podróże kulfname
Roberta
Makłowicza

•• film fab. prod. USA

11.45 Smak Europy
12.00 Miłość
Jest wspaniała

•

16.05 Bezpieczna
Jedynka
16.30 Manifesta 4
17.00 Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17.25 Dziennik
telewizyjny
17.35 Lokatorzy
·serial TVP
18.05 Śmiechu warte
18.30 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
•
19.51 Sport
19.56 Pogoda
20.05 Czas.
na dokument:
Wędrówki

z bestiami
• serial dokumentalny

• telełumiej
14.30 Złotopolscy
• telenowela TVP
15.00 Bezludna wyspa
16.00 Na dobre I na złe
- serial TVP
17.00 Święta wojna
·serial TVP
7 dni świat
Program lokalny
Pogoda
Panorama
Smak Europy
Uwaga!

17.30
18.00
13.22
18.30
i'B.50
19.05
Naciągacze

• film dokumentalny
20.00 Kabaret
Koń Polski:
Co koń wyskoczy!
21.05 Z archiwum X
• serial prod. USA
Frank, chociaż niezbyt chęt·
nie, pomaga Mulderowi i
Scully w akcji skierowanej
pr.i:eclwko dzłalałnoścl tzw.
grupy MUlenlum. Jej czlonkowie obrali sobie za cel taprowadzenie porządku na Zlemi.
M>y tak się słało, najpierw
muszą spowodować, by
wraz z nadejściem 2000 roku
nastapil koniec świata.
22.00 Panorama
22.20 Sport ·telegram
ł

A

na

~

9.00 Rex Hunt - wydanie
specjalne: Tasmania 9.25
Discovery dla dzieci: Dra·
pieżniki 10.20 Podróże z
gwiazdami. Christopher
Reeve i wieloryby 11.15
Egipt: Epoka złota 12.10
Test wytrzymałości: Upa·
dek 13.05 Wysypisko: Łódź
podwodna 14.00 Medycyna
niekonwencjonalna: Uzależnienie 14.30 Walka z
nadwagą 15.00 Czas życia:
Droga do wieczności 16.00
Sekrety.inków 17.00 Ucieczka z więzienia 18.00 W
ukryciu: Nocne życie Paryża 19.00 .Łowca krokodyli
20.00 śnieg: Zamarzanie
21.00 Atlantis 22.00 Gry hazardowe: Dlaczego wygrywa kasyno O.OO Mistrz
oszustów 1.00 Powrót wymarlego gatunku: Klonowanie wilka workowatego 2.00
Cyberkopter 3.00 Zakończenie prog. ramu

*

* * **

"'"*,..**

~SPORT
8.30 Pijka nożna: Mecztowar.i:yski 10.00 ~otocyklowe
mistrzostwa świata: Grand
Prix Niemiec 15.00 Kolarstwo: Wyścig Tour de France 18.00 Piłka nożna: Mi·
strzostwa Europy do lat 19
20.00 Wyścigi Nascarów:
&erial Winston 22.00 Kolarstwo: WyścigTourde France
23.15 Wiadomości 23.30 Mistrzostwa serii cart: Mistro:ostwa serii Fefes, Stany Zjednoczone 0.30 Siatkówka piażowa: Zawody z cyklu World
Tour 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

21 lipca 2~02 r.

królowała

- dramat ki;>stlumowy
OpOWieść o tyciu pięknej i
obdarzonej wielkim talentem
aktotkl i tanceri<i znanej jako
MadenioisaUe Du Parc lub po
prostu Marł<iza, która około

potowy XVll w.

scenadl Paryta i rozkochiwa-

Sokolnik zgłośslę
Zakończenie

ła w sobie najwybłtnlejszych
mętczyzn tamtej epoki, od
Moliera I Racłne'a, po samego Króla Sb\ce, Ludwika XIV.
RealizUJąc film, V,ra Belmont
skorzystała ze sprawdzonej
recepty: wychodz.ąc od historycznej anegdoty stworzyła
barwne widowisko kostiumowa, wktórym fakty dowolnie
mieszają się ze zmyśleniem.
Sportowa Jedynka
Studio sport

0.30
0.50
1.20
1.50

22.28 Prognoza pogody
22.35 Jest jak jest
·serial TVP
Ojca Teresy, który próbował
zatruć się spalinami we wł!ł·
snym garatu, udaje się odra·
k7Nać. Odmieniony po wypadku, gorąco nalliawła córkę, by
wróciła do mę;ta. Darek tymczasem remontuje mieszka.
nie. Mimo to przyjmuje zlecenie na nową usługę wideo ma sfilmować wręc:z.ańie okupu gangsterom przez -Maści
ciela skt!łdzronego auta.
Gangsterzy orientują się, co
siędtieje.

23.10 Tele-maskl 2002:
i

Śwtęty grzech

0.05 Narkomani
• film fab. prod. USA

~t
1.55 Zakończenie

'

1 7.00Tęczowydomek

________

' TV Łódź

8

·Se-

czowydomek·serialanlmo- ł ńalanimowany7.30Kurler

6.55 Programdnia7.00 Tę-

I

I

I

I

I

I

!
l

I

1

i

w

1

pro-;

wany dla dzieci 7.30 Kurier . 7.45 Dany opowiedz mi •
17.45Danyopowiedzmi-se- serial animowany 8.00 Terial przyrodniczy 8,00 Pies, ' lewizyjny Kurier Wanizaw·
kot I „. - seńal animowany ski 8.05 Wier.i:ę. wątpię.I
8.15Ssald,ptakiiinne.zwle· , szukam8.35Sątaldemiej-:
rzakJ.programypopulanio- sca 8.55 5 minut o... 9.oo
naukowe 8.30 Impresje 8.45 Tełepłotki 9.30 Kurier·
Filmowa encyklopedia Łodzi gram informacyjny 9.45
9.00 Teleplotki-program pu- , Powrót Franka Jamesa
1 błicystyczny 9.30 Kuńer - I .western 11,30Kuńer11.35
program informacyjny 9.45 hsmakiświata12.00Wietkie'.
Powrót Franka Jamesa-we· ; romanse XX wieku'1Z.30
stem 1.1.30 Kuńer-program KUńer12.45Mój pies i Inne'.
Informacyjny 11.35 Smaki! zwierzaki 13.00Mszaświlf'
świata 12.00 Wielkie roman- : 1a 14.00 Podróże z WOT
se XX wieku 12.30 Kurier· 14.15 Z archiwum kuriera
programinformacyjny12.40 ~ 14.30Kurie:1~.35Elżbleta
Prognozapogody12.45Male li· trudny JUb!leusz 15.30
co nieąo 12.55 Trójka propo- ' Kurier • program informa~
nuje 13.05 Co słychać dok· . .cyj~y 15.40 Wiadomości,
torku?-rnagazyn 13.20Po- · kuriera 15.45 Muzyka na.
daj cegłę 13.50 Katolicki ty- żywo 16.05 Doku men~
' godnik informacyjny 14.00 WOT 16.30 Kurier 16.4~
I Oepozytwiary14.30 Kurier- 1 Ogólnopolskie spotkania.
program Informacyjny 14.35 : zamkowe w Olsztyn18i
Eltbieta li· tru.dny jubileusz ~. 1.7.30 Kurier17.35Teleplotj
15.30 Kurier· program łnfor- '.kl 18.oo Telewizyjny Kurier
macyjny1$.45Tobyly czasy i Warszawski 18.10Kości61i
16.30 Kurier-program lnfor· · świat 18.20 Naszym zda-'
macyjny 16.45 Ogólnopol- ' niem' 18.30 Architektura
skie spotkania zamkowe w Warszawy i Mazowsza
Olsztynie 17.30Kurier-pro- l 18.40 Gość WOT 18.50
gram infonnacyjny 17.35 Te- 1 Zew krwi· film przygodowy
leplotki 18.00 Łódzkie Wia- ' 1prod. kana(jyjskiej 20.30
domości Dnia 18.20 Maga· •· Kurier20.500d niedzieli do.
zynkullLr'alny18.50zElwkrwi · niedzieli 21.15.Książkaty~
·film fabularny 20.30 Kurier godnia 21.30 Kurier 21.45
20.500dniedzielidonledzie- ' Wiadomości kuriera 21.50
li 21.15 Książka tygodnia I 1Wiadomości sportow~
21.30 Kurier gospodarczy 122.00 Służewiec 2002,
21.45 Łódzkie Wiadomości 1 f22.20 Kościół I świat - proDnia 22.00 Magazyn sporto- · gram katollcld 22.30 Kuriei;
wy 22.30 Kurier • program • program informacyjny
informacyjny 22.45 Elimina- 22.50 Biminaqe MP siat-.
cje MP wsiatkówce plażowej •1kówce płatowej 23.50 Eks1
23.45 Ekstraliga żużlowa 1lraliga żużlowa 0.15 Zak()h.:
0.20 4akończenie programu ' „czenie programu

A

wśród sępów

6.00 Disco Polo Live
7.00 4x4
7,30 Magazyn redakcji
programów
rellgljnych
8.00 Smocze opowteścl
• serial animowany
8.30 Psotny Bill
• serial animowany
8.55 Szkoła
przetrwania
• program dla dzieci
9.30 Power Rangers
'10.00 Disco Relax
a1.00 Słoneczny patrol
· • serial przygodowy
12.00 Wlnetou
- film prod. niemieckiej
13.40 Strażnicy miasta
• fllm prod. USA

• serial oby~jowy

14.35 Benny Hill
15.05 Niewiarygodne
ale prawdziwe
15.30 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 Polski Monopol
Loteryjny Fortuna
·losowanie
16.05 Samo życie
17.00 Mecz
18.45 Informacje
+Sport
19.00 Prognoza pogody
19.05 VIP
• serial prod. USA
20.00 tdol - program
rozrrm_owy
21.00 Zmowa mllczenla
• film prod. USA

~~ rt·•~JT.
6.25 Telsldep 8.40 Zorro- serial animowany dla dzieci
8.05 Grupe specjalna Eko serial dla dzieci 9.30 Yaiba legendarny Samuraj 9.55 Dragon Bali Z - serial dla dzieci
10.20 Tajemnicza wyspa •
serial przygodowy 10.45 Z
życia gwiazd - serial komediowy 11.15 Dr Stefan Frank
·serial obyczajowy 12.05 W
blasku księżyca - film obyczajowy 13.35 Kea - papuga
górska - film dokumentalny
14.30 Tenbitpł Klub prżygód
- serial sensacyjny 15.25 Komando Małolat • serial sensacyjny 16.20 Słoneczny patrol-serial przygodowy 17.10
Rodzinna orl<iestra - film obyczajowy 19.05 Zatoka szczę
ścia - serial obyczajowy
20.00 Zbrodnicze zamiary serial obyczajowy prod. USA
21.50 Klub przygód Tenbitu
22.50 Podwójne wcielenie horror prod. USA 0.45 Być
pierwszą - film obyczajowy
2.30 Zakończenie programu

Paulette, nauczycielka z li·
ceum w Paradlse Valley, zostaje oskar:tona omolestowanie seksualne ucznia, który
popełnił samobójstwo. Wybany prawnik Owen Turner podejmuje się jej obrony • pr.i:eciw całemu miastu.
21.30 Losowanie LOTTO
22.50 Profesjonaliści
• film prod. niemieckiej
Kim Simon jest szefem jed11\)Stkl specjalnej, wciągniętym

wsiatkę konJptji pizestępstw
i terra,u. Jego samotna walka

zmafląkUmin4eWbudzącym

dreszcz finale wWysokich Alpach.
1.05 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

„„

ł

6.00 Telesklep 8.00 Huckelberry Finn 8.30 Szaleństwa
Alvina wiewiórki - serial animowany dla dzieci 8.55
Nowe przygody Guliwera serial animowany 9.20 Zakochany pingwin· film animowany 10.35 Na wschód od
Edenu - film obyczajowy
prod. USA 12.40 Północ-Po
łudnie - serial obyczajowy
13.40 Maraton uśmiechu program rozryNkowy 14.10
Legendy Kung Fu - serial
sensacyjny 15.10 Styl -magazyn 15.40 Dzikie koty komedia prod. USA 17.45
Kto was tak urządził? 18.15
Król Przedmieścia - serial komediowy 19.00 TVN Fakty
19.20 Sport 19.25 Pogoda
19.35 Kwiaty we włosach reportaż 20.00 Milionerzy teleturniej 20.45 Ananasy z
mojej klasy - program rozryNkowy 22.00 Adopcje serial fabularno-dokumentalny 22.30 Nie do wiary 23.05
Noktowizjer 23.40 Granice serial f!lbularno-dokumentalny 0.10 Pamięć absolutna·
serial sensacyjny 1.05 Nic
straconego

li

5.55 Witajcie w Kapustowie
- serial animowany dla dzieci 6.25 Świniakowie z są
siedztwa - serial animowany
6.55 Ania z Zielonego Wzgórza - serial animowany 9.05
SmokCastillo-serialanimo-

!-

I

nowy
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Psychotest

NIE BĄDZ LENIEM

I) Czy lubisz wstawać rano?

a)tak(JO)
b) wprost nie znoszę tego (O)
c) raczej tak, tylko w ciemne, pochmurne
dni mam z tym trudności (5)

2) Co robisz zaraz po wstaniu z łóżka?
a) zaparzam kawę i wracam do łóżka, żeby
sobie jeszcze trochę poleżeć zanim ją wypiję
(O)
b) najpierw trochę się gimnastykuję, po tym
• mycie, ubieranie i śniadanko (I O)
c) wyglądam przez okno żeby zobaczyć jaka
jest pogoda (5)
3) Czy starasz się wymigiwać od cięższych
prac domowych?
a) raczej nie (5)
b) nigdy (IO)
c) tak (O)
4) Czy lubisz ucinać sobie drzemkę np. po
obiedzie?
a)nie(lO)
b) czasami tak (5)
c) bardzo lubię (O)
5) Czy uważasz, że jest rzeczą nie męska
odniesienie bielizny do magla?
a) tak (O)
b) raczej nie (5)
c) nie (10)
6) Czy długo się zastanawiasz zanim przy-

w

Jeżeli masz. ..

wany dla dzieci 9.35 Ania z stąpisz do wykonywania jakiejś domowej praZielonego Wzgórza - serial
cy, lub czy odkładasz ją "na jutro"?
animowany 10.05 Przygody
~,_,
a)nie(JO)
kucyka - film familijny prod.
8.00 Napad-film krótkome- USA 12.00 KINOmaniak
b) tak (O)
łrażowy 8.1 O Orkan na Ja- 12.30 Super ViP - wydarzec) raczej nie (5)
majce - film przygodowy nia i plotki 13.00 A ku ku prod. australijskiej 9.50 Glę- program rozrywkowy 13.30
boko pod wodą-film krótko- I Na topie 14.00 Detektyw Blometrażowy 10.00 Czekolada mquist żyje niebezpiecznie·
-film obyczajowy 11.45 Tyl- film prod. szwajcarskiej
ko dzisiaj - komediodramat 15.35 Zaczarowany księżyc
O • 15 punktów: Należysz do tej grupy
13.30 Magia kina - Efekty
film dokumentalny 16.00
dźwiękowe 14.00 Serce po Rycerz nocy - serial sensa- Judzi, którzy wręcz kochają patrzeć jak ktoś
sercu - komedia prod. USA cyjny 16.50 Policyjny klan - pracuje · czyli nazywając rzecz po imieniu 15.40 Nędznicy - dramat serial sensacyjny 17.45 jesteś klasycznym leniem.
Miałeś już z tego
prod. francuskiej 18.35 Wio- Dziennik 17.58 Informacje
ska przeklętych - film grozy sportowe 18.02 Prognoza powodu kłopoty w życiu ale niczego cię to
prod. australijskiej 20.00 I pogody 18.05 Diabli nadali- nie nauczyło.
Wytrawne alei Jajo węża - serial komediowy 18.35
20 • 35 punktów: Czasem masz ochotę
dramat prod. USA 22.00 To I Nowe wcielenie -serial akcji
trochę sobie poleniuchować, jednak poczucie
byt wypadek - komediodra- 1 19.30 Mapefy i ich goście mat prod. australijskiej 23.45 • serial dla dzieci 20.00 Dziew- obowiązku i przyzwoitości zawsze w tobie
Powrót żywych trupów li • 1 czyna z przymusu - komedia zwycięża. Twoja żona nie musi sama trzepać
film grozy prod. USA 1.15 j muzyczna 21.55 Drogówka dywanów
ani dźwigać ciężkich tobołków do
RannyWlesie-filmwojenny 1 magazyn policyjny 22.20
magla.
sumie - morna z tobą wytrzymać.
prod. polskiej, reż. Janusz Super gol 22.50 To się w gło
40 • 60 punktów: Prowadzisz zdrowy i
Nasfeter, wyk. Daniel Ol- 1 wie nie mieści 23.15 Na wibrychski, Stefan Freidmann, rażu ·serial sensacyjny 0.15 racjonalny tryb życia, jesteś pracowity i zuJózef Duryacz, Władysław Jednoręki bokser - film a~cji pełnie nie rozumiesz tych ludzi, którzy gotoBadowski 2.30 Zakończenie 1 2.05 Super ViP 2.35 Strefa P
wi byliby przespać całe życie.
programu
· · 3.20 Zakońćzenie programu

17.OO Brat słońce,
7.00 Rzymskie bazyliki 11.00 Dziwny,
siostra księtyc
wspaniały świat
- serial dokumentalny
• serial dokumentalny
• film obyczajowy
prod. włoskiej
19.00 Dotyk anioła
11.30 Widzialne
7.30 Archiwum XX
• serial obyczajowy
I nlewtdzlalne
wieku ·magazyn
20.00 Serwis Pulsu,
12.00 Anioł Pański
historyczny
Sport, Pogoda
8.00 Fryderyk li • cesarz 12.30 Arsena Lupin
20.20 Piątka u Semki
• serial sensacyjny
końca świata
20.55 Detektyw
13.30 Kuchnia polska
• film dokumęntalny
w Sutannie
- magazyn kulinarny
9.00 Karolina
- serial sensacyjny
14.00 Program
l przyjaciele
21.50 Program
o dobrej kslątce
• serial animowany
o dobrej książce
14.30 Zdarzyło się jutro
9.30 Kacper
22.20 Studio otwarte
- serial sensacyjny
I przyjaciele
• Cybernetyki
15.30 Dotyk anioła
• serial animowany
23.20 Widzialne
• serial obyczajoWY
10.00 Detektyw
I niewidzialne
16.30 Lista przebojów
w sutannie
0.50 Zakończenie
filmowych
• serial sensacyjpy
.._.........._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..__

7.00 Słowo na niedzielę 7.05
M jak miłość • serial prod.
polskiej 7.50 Wiklina - reportaż 8.20 Biografie 9.30 Halka - melodramat 11.00 Spół
ka rodzinna 12.00 Anioł Pań
ski 12.15 Madonny polskie
12.45 Koncerty w Zamku
Król~wskim 13.00 Msza
święta 14.00 Czterej pancerni i pies 14.20 Graj z Kuroniem 15.20 Święta wojna
15.45 Biografie 17.00 Teleexpress 17.20 Sportowy
Express 17.25 Dziennik telewizyjny 17.35 M jak miłość
18.20 Nie tylko o... 18.35
Potomkowie Polaków 18.50
Kochamy polskie seriale
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.00 Opowieści weekendowe 20.55 Mój
ślad w telewizji 21.05 Szansa ńa sukces 22.00 Pa'norama 22.30 Ekstradycja 23.30
Co nam w duszy gra 0.30 M
jak miłość 1.15 Przygody
Bollql i Lolka 2.00 Powtórki
programów
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