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Czy to był ne.krolog?
Emocje na sali sądowej. Tydzień temu rozpoczął się
proces w sprawie odmowy rozklejania plakatów
Jerzego Boreckiego.
ie myliliśmy się rok temu, zapowiadana łamach naszej gazety skandal
związany z odmową OSiR rozklejenia na
rnitjskich słupach ogłoszeniowych plakatów
autorstwa fotografika Jerzego Boreckiego.
Obszerny artykuł na ten temat ukazał się w
NL bezpośrednio po zajściu 2 sierpnia 200 I
roku. Dwa tygodnie późriiej nasi czytelnicy
mogli zapoznać się z treściąplakiituzamiesz
cz.onego na stronach naszej gazety. Znalazł
on również swoje miejsce na wystawie zakładu fotograficznego Jerzego Boreckiego
przy ul. .zduńskiej. Podpisując się imieniem
i nazwiskiem autor podsumował 1OOO dni
urn;dowania burmistrza Ryszarda Budzał
ka przypisując mu W?Iost bezrobocia w tym
czasie w Łowiczu o prawie 1OOO osób. Całość obwiedziona była grubą, czarną ramką.
Już wówczas można było przypuszczać,
że sprawa trafi na sądową wokandę. Tak też
się stało.18 lipca prz.ed Wydziałem Cywilnym Sądu Rejonowego w Łowiczu rozpocz.ęła się sprawa Jerzego Boreckiego o wykonanie umowy przeciwko gminie- miasto
Łowicz, której jednostka budżetową jest
OSiR. Po stronie pozwanych zasiedli dyrektor OSiR Zbigniew K. i jego pełnomoc
nil<. Na świadków wezwano dwóch pracowników ośrodka Powód oraz jego pełno
mocnik uważają, że usługa rozklejenia plakatów powinna być wykonana przez pracowników OSiR-u, tym bardziej, że złożo
ne zamówienie przyjęto i pobrano za nie
opłatę. Ani teraz, ani rok wcześniej Jerzy
Borecki nie przyjął do wiadomości wyjaśnień złożonych mu na piśmie przez pozwanego dyrektora OSiR, w którym to pisał on. że nie rozklei plakatów, gdyż zawierają one osobiste poglądy polityczne autora
Borecki nie przyjął również wówczas zwro-
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tu zapłaconych pieniędzy, które pracownicy OSiR-u dzień po ich przyjęciu próbowali mu zwrócić, a później przesłać przekazem pocztowym.

Jerzy Borecki

wyiaśniał

Jako pierwszy wyjaśnienia prz.ed sądem
złożył Jerzy Borecki.

W dniu I sie1pnia ubieOSiR i w recepcji
zleciłem ustnie usługę rozplakatowania zwoju
około 30 plakatówformatu A2. Wniosłem
opłatę, otrzymałem kwit i wyszedłem. Rozmawia/em z jednym z dwóch powołanych
świadków. Nie pamiętam, czy od razu zapoznawał się z treścią plakatu. Zresztą
nie przyszło mi do głowy, że kl.oś będzie
się interesował ich zawartością, bo cenStrażacy - nurkowie z łowickiej Państwowej Straży Pożarnej podczas niedzielnego poszukiwania topielca.
zura skmiczyła się w Polsce z rokiem '89.
Nie znałem żadnych wanmków wstępnych
wykonania usługi, wcześniej się z nimi
nigdy nie spotkałem. Za treść plakatu odpowiadam ja, przecież nie był on anonimowy, bo podpisałem się pod nim. Tego
samego dnia po południujadąc samochodem zatrzymałem się przy ul. Koński Targ
przy mężczyznach, którzy rozklejali plakaty. Od nich dowiedziałem się, że dyrekrzez trzy dni trwała akcja poszukiwaw- łowickiej Państwowej Straży Pożarnej zo- nastu centymetrów. Jest banko ciemno, nie
tor OSiR zabronił umieszczania moich.
cza 28-letniego mężczyzny, który ut.o- stała wezwana na miejsce kilka minut po pomagają latarki, nie widziałem własnej dłoni
Wieczorem lapidarnie powiadomiłem o
tym fakcie f axem Nowego Łowiczanina. Do piłsięwostatniąniedzielę,21 lipcawzbior- godzinie 19. Strażacy długo poszukiwali na kilka centymetrów przed oczami... - potfj pory trwam w z.durnieniu, że w Polsce niku wodnym Rydwan. Mężczyzna razem zwłok - w miejscu, gdzie utonął akwen wiedział nam strażak biorący udział
jeszcze autocenzura. Potem przyszło do z dworna kolegami pływał na gumowym ma średnią głębokość 19 m, a dno jest nie- w akcji Jarosław Pikulski.
mojego zakladudwóchpanówz OSiR i przy- pontonie. Odpłynęli kilkanaście metrów równe. Temperatura wody na tej głębo
Z uwagi na bardzo słabą widoczność
nieśli plakaty, pieniądze i pismo podpisane od brzegu i kąpali się. W pewnym mo-. kosci wynosi tylko 4 stopnie C., a wi- i bezpieczeństwo płetwonurków, akcję
prżez dyrektora !falowane na 31lipca2001 mencie jeden z nich zauważył, że ich ko- doczność w wodzie nawet w ciągu dnia już przerwano we wtorek wieczorem. Decyzję
roku. Niczego nie przyjąłem - wracał pamię lega tonie, niestety koledzy nie zdążyli mu na głębokości kilku metrów wynosiła około o wznowieniu poszukiwań może wydać
cią do ubiegłorocznych wydarzeń Jerzy pomóc. Jednostka ratownictwa wodnego z metra, wieczorem spadła do zaledwie kilku- prokuratura.
(mak)
głego roku poszedłem do
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Borecki.
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Andrzej K. przywrócony do pracy

miniony poniedziałek, 22 lipca Sąd drzeja K. z pracy wPlYaęła do rady miejPracy w Łowiczu przychylił się skiej już po .wręczeniu mu przez zakład
do wniosku Andrzeja K., radnego miasta pracy wymówienia, więc wymagane ustaz ramienia SLD i uznał za bezskuteezne wą formalności nie zostały dopełnione.
dok na str. 2
złożone mu przez kierownictwo PSS
„Społem" wymówienie z pracy. Jednocześnie przywracając radnego na ostatnie
zajmowane przez niego stanowisko, czyli
kierownika Działu Administracji.
Podejmując decyzję sąd wziął pod
uwagę warunki formalne wypowiedzenia
• Okna PCV • drewno
pracy radnemu. Odwołując się do ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z
którą zakład pracy, który chce rozwiązać
umowę z pracownikiem, pełniącym jednocześnie funkcję radnego, musi przed
podjęciem takiej decyzji poprosić radę,
w której on zasiada o zgodę Sąd przyŁowicz, Nowy Rynek 29
wrócił radnego do pracy, ponieważ proś
tel. 0461837-66-05
ba o wyrażenie zgody na zwolnienie An-
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Strzelanina wPlacencii

Między godziną I a 2 w nocy.w po- poniedziałek pojawili się pod oknami
niedziałek 22

lipca dwaj ponad 40- domu Czarka T., gdzie Stefan L. strzela-

arząd Miasta Łowicza na posiedze letni mężczyźni Stefan L. i Mirosław Z. jąc wybił w dwóch oknach szyby. Tłu
niu w poniedziałek, 22 lipca zlecił po wcześniejszej kłótni i bójce z 26-let- czone szkło zbudziło młodszego mężczy

Zakła-dowi Usług Komunalnych
wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni na ulicy Blich w
Łowiczu. Zlecenie opiewa na kwotę 220
tys. złotych brutto. Na tym samym posiedzeniu zarządu ZUK otrzymał zlecenie wykonania kanalizacji o łącznej długości 133 m w ulicy Akacjowej i Grabowej w dzielnicy Korab ka za kwot({
(mak)
44 tys. zł brutto.

nim Cezarym T. dokonali napadu na jego
posesję, strzelając w okna z wykonanej chałupniczo broni palnej. Gdy ten wybiegł do
nich z domu postrzelili go w nogę i uciekli.
Krótko po tym zdarzeniu powiadomiona
policja, aresztowała obu sprawców. Wszyscy trzej są mieszkańcami Placencji.
Jak dowiedzieliśmy się od mieszkańców Placencji, trzej mężczyźni wieczorem w niedzielę, 21 lipca wspólnie pili
alkobol, kiedy to doszło między nimi do
nieporozumień, a w końcu do bójki,
w której najprawdopodobniej Cezary. T.
kilkakrotnie celnie uderzył mającego strzelać do niego Stefana L. Dwaj panowie po
rozstaniu z Cezarym T. postanowili odegrać się na nim za pomocą bardziej niż
pięści przemawiających argumentów.
Ciągle jeszcze pod wpływem alkoholu
sięgnęli po broń palną. Po godzinie 1, w

znę, który wybiegł przed posesję, wtedy
Stefan L. strzelił w jego kierunku. Czarek
T. został postrzelony w nogę i przewrócił się, a sprawcy uciekli. Rana okazała się
niezbyt poważna i po krótkim pobycie
w łowickim szpitalu mężczyzna został
zwolniony do domu. Szczęśliwie broń, z
której strzelano była na małokalibrową
amunicję do Kbks-u.
Wobec obu sprawców, wczoraj 24 Iipca, już po zamknięciu tego numeru NL;
Sąd Rejonowy w Łowiczu miał zdecydować o zastosowaniu aresztu tymczasowego. Napastnikom stawia sil( m. in. zarzuty
usiłowaniazabójstwainielegalneposiadanie

broni palnej. Wyjaśnieniu podlega także to,
czy broń z której wcześniej strzelano nie
była wykorzystywana do innych przestępstw, w tym co najbardziej jest prawdo(tb)
podobne do kłusowania.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO .NŁ": •PUNKT PRZYJMOWANIA ZAMÓWIEN GAZÓW P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA .IKEBANA" NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU
I UL.KOZIEJ; • MINl-MARKET,.()L. ARMII KRAJOWEJ 14 A; • KIOSK OS. DĄBROWSKIEGO 24 ·RAMPA; • KAWIARENKA INTERNETOWA NA TARGOWICY• KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; •SKLEP P. JANKOWSKIEJ W JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SKLEP P. PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH • SKLEP P. MOTYLSKIEJ W JAMNIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W KIERNOZI; • SKLEP P. BEJOY
W OSTROWIE;• SKLEP P. GOJ W PARMIE;• SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE I W DOMANIEWICACH; •SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO W ŁYSZKOWICACH; •SKLEP P. GORTAT PRZY RYNKU KOŚCIUSZKI 17 W
BOLIMOWIE; • SKLEP P. WODZYNSKIEGO W ROGÓŻNIE; • SKLEP GS W ZŁAKOWIE KOŚCIELNYM; •SKLEP P. SAWICKIEGO PRZV OL. KOŚCIELNEJ W BIELAWACH; • SKLEP P. FIGATA W NIEBOROWIE; • SKLEP P. CHARĄżKI
W ZDUNACH 1A; • SKLEP P. SZWAROCKIEJ W SIERŻNIKACH; • SKLEP P. SZALENIEC W ZABOSTOWIE; •SKLEP P. SZUFLIŃSKIEGO W BŁĘDOWIE; • SKLEP P. SZKOP W ARKADII; •SKLEP P. SOKALSKIEJ W ZAWADACH; • SKLEP P.
DZIEDZIC W MYSŁAKOWIE; • SKLEP P. TOMCZAK W BRODNYM JÓZEFÓW; • SKLEP P. SZVMAŃSKIEJ W WEJSCACH __, _
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Naipierw opinia potem wymówienie

CIY TO BYt NEKROLOG?·

t

a pytanie sądu czy wcześniej przed reckiego, w którym to odmawia on jej wyzleceniem usługf rozplakatowania konania. Zgodnie z tym, co zostało przedkontaktował się on w tej sprawie z dy- stawione sądowi wynika, bowiem, że rarektorem OSiR odpowiedział: Nie, wcze- chunek został wystawiony 1 sierpnia,
śnie} dowiedziałem się tylko telefonicznie, a pismo jego dotyczące napisane dzień
ile ta usługa kosztuje i nikt mnie nie pytał, wcześniej. Z tego co wspólnie (z pracowco to za plakaty. Nigdy nie słyszałem zresz- nikami OSiR - przyp. red) odtworzyliśmy,
tą, aby ktoś sprawdzał, rp. czy osoba, któ- to plakaty były przyniesione 31 lipca a nie
rej nazwisko umieszczono na nekrologu 1 sierpnia, bo jako jednostka budżetowa
rzeczywiście zmarła, albo czy na prawdę, mamy obowiązek zamykac całą księgo- .
takjakjest napisane, kochała ją rodzina_:-JJ1ość na ostatni dzień miesiąca. Jeżeli
Pełnomocnik pozwanego interesował się Borecki był 31 lipca to mogło się zdarzyć,
tym, dlaczego Jerzy Borecki zgłosił się że wypisano mu rachunek z datą l sierze swoimi plakatami właśnie do OSiR-u. pień. Często usługi zamawiane na przyOdpowiedź była krótka: Bo powszechnie kład 31-go po południu są wpisywane na
wiadomo, że to ta jednostka rozkleja pia- i-go. Moja reakcja na plakaty po przykaty na słupach ogłoszeniowych w Łowi- niesieniu mi ich na górę była natychmiaczu. Borecki poproszony został również stowa i pismo, w którym odmawiam ich
o naoczne potwierdzenie swego podpisu rozklejenia datowane jest właśnie na
na piśmie od dyrektora OSiR z. dnia 31 lipca. Pracownicy zanieślije następne3 l lipca 200 I roku.
go dnia - mówił.

N

Dyrektor OSiR

wyiaśnial

W pierwszej kolejności wyjaśnienia
dyrektora Zbigniewa K. dotyczyły reguł
rządzących wykonywaniem przez OSiR
usług rozplaka~wywania. Wyjaśnił on,
ze cena usługi 7.akładająca minimalny zysk
dla jednostki uzależniona jest od wielkości i ilości plakatów. Potwierdził on także, że nie istnieje coś takiego, jak regulamin dokonywania tej usługi. 'Zdarza się
tak, że niektóre plakaty o dziwnej treści
są sprawdzane przeze mnie. Plakaty
z kina, szkół nauki jazdy. ze starostwa
i ratusza są rozklejane bezpośrednio,
a inne są najpierw przeze mnie sprawdzane - mówił dyrektor. W tym miejscu
przytoczył on przykład plakatu zabawy
tanecznej, którego pierwotny wygląd został przez niego zakwestionowany. Chodziło wówczas o wizerunki nagich tań
czących dziewcząt. Plakaty zostały zmienione, a OSiR bez problemów je rozkleił
na słupach. Wtedy jednak nikt nie przyjął najpierw pieniędzy, kwestionując póź
niej wygląd plakatu, tak jak stało się to
w przypadku plakatów Boreckiego. Podejrzewam, że mój pracownik znając osobę powoda, z racji prowadzonej przez niego działalności, przyjął tylko informacje
co do ilości plakatów nie zwracając uwagi na to co na nich jest - mówił przed
sądem Zbigniew K. Wyjaśnił on również
niekonsekwencję dat widniejących narachunku za usługę i piśmie do Jerzego Bo-

kronika .~
~olicyjna·

• 17 lipca o godz. IO.OO zgłoszone zostało włamanie do komórki na terenie posesji' przy ulicy Mickiewicza w Łowiczu. Nicznani sprawcy ukradli trzy rowery o łącznej
wartości 640 złotych.
• 18 lipca 0 godz. 14.20 ujawnione został włamanie do baru gastronomicznego
przy ulicy Starzyńskiego. Po wypchni<cciu
szyby nieznani sprawcy ukradli artykuły spofywczc, przemysłowe i butl<c z gazem. Straty oceniono na 400 złotych.
• 18 lipca o godz. 16.30 ujawnione zostało włamanie do piwnicy w bloku nr 30 na
osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Nieznani
sprawcy po wyrwaniu deski w drzwiach
do piwnicy i wyw\IŻ.Cniu ich, ukradli clektronarz((dzia i stary komputer o łącznej wartości 590 złotych.
• 18 lipca o godz. 22.1 O w wyniku wyładowania atmosferycznego spłonl(ła stodoła
w Domaniewicach.
• 19 lipca z parkingu przy ulicy Starzyń
skiego w Łowiczu nieznani sprawcy ukradli

Czemu odmówili?
Po kilkudziesięciu minutach, kiedy
emocje sięgnęły już prawie zenitu, ze strony sądu padło bodaj najważniejsze w tej
rozprawie pytanie - czemu OSiR odmówił rozwieszenia plakatów Jerzego Boreckiego? Z uwagi na formę nekrologu odpowiedział dyrektor Zbigniew K.
W tym miejscu należałoby sięgnąć kilka
lat wstecz, do I stycznia 1994 roku, kiedy to OSiR przejął w zakres swoich obowiązków usługi rozklejania wszystkich
plakatów i nekrologów. Rok póżniej zrezygnował jednak z rozklejania tych ostatnich i od tej chwili aż do dziś wydzierża
wia powierzchnie słupów ogłoszenio
wych firmom pogrzebowym. W momencie, kiedyjuż po raz pierwszy zobaczyłem
plakaty Jerzego Boreckiego wiedziałem,
że nle zostaną one rozklejone, bo dla mnie
mają one po prostu formę nekrologu tłumaczył dalej swoją decyzję dyrektor
Zbigniew K. Nie potrafił on jednak na
prośbę sądu sprecyzować swojej definicji nekrologu. Jego odpowiedzi na kilka
następnych pytań sądu były również
mało czytelne. Sąd zapytał o to, dlaczego
w piśmie z 31 lipca do Jerzego Boreckiego pisał on, że słupy ogłosŻeniowe służą
wyłącznie do przekazywania informacji
urzędowyc_h i jak się to odnosi do plakatów prywatnych firm, które (co potwierdził dyrektor Zbigniew K.) również są
umieszczane na słupach. Chodziło mi

fiata 126p koloru czerwonego o
1.800 złotych.

wartości

• 20 lipca ujawnione zostały kolejne wła
mania do piwnic w bloku nr 30 na osiedlu
Bratkowice. Nieznani sprawcy włamali się
do trzech piwnic, z których skadli rower
o wartości 360 zł, worek karmy dla psów
o wartości 60 zł, a z trzeciej piwnicy nowe
koszule, piżamy i inne artykuły przeznaczone na sprzedaż o wartości 2 tys. zł.
• 21 lipca o godzinie 13.00 doszło do
pożaru pszenżyta w Sierżnikach. Spłonęło
około pół ha zboża. Rolnik strat(( wycenił
na 4.500 złotych.
- • 22 lipca o godz. 3.50 zgłoszona została
kradzież mieszkaniowa w bloku nr 22 na
osiedlu Bratko'Wicc. Nieznani. sprawcy
po wyważeniu drzwi balkonowych w micszkaniu na pierwszym piętrze ukradli sprzęt
radiowo-telewizyjny, telefon komórkowy
o łącznej wartości 7 tys. złotych.
• 21 lipca zgłOszonc zostało włamanie
do garażu OSP w Osieku w gminie Kocierzew. N icznani sprawcy ukradli cztery W((ŻC
typu W52, rozdzielacz i klucz do niego
o łącznej wartości 1.200 złotych.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu .

o to, że w pierwszej kolejności na słupach
umieszczane są informacje urzędowe mówił na sali sądowej dyrektor. Sąd zapytał go również o to, jak osobiście odbiera treść plakatów Jerzego Boreckiego.
Uważam, że jest to lekka przesada, bo. to
komuna odpowiada za bezrobocie, które
mamy obecnie. Jest wiele fonn przedstawiania swoich poglądów na forum publicznym, nie wiem dlaczego pan Borecki
z nich nie korzysta - brnniała odpowiedź.
Dyrektor jednoznacznie stwierdził również, że pismem z 3 1 lipca wymówił
umowę rozwieszenia plakatów.

Zamieńmy się

rolami

Ostatnie „pięć minut" tej rozprawy
należało do pełnomocnika Jerzego Boreckiego, która zapytała wprost: Czy Pań
stwofałszujecie dokumenty księgowe poprzez wystawianie innej daty wpłat niżjest
to w rzeczywistości?
- W tym momencie czuje się urażony.
Jest mi przykro, że takie słowa padają z
ust adwokata. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Kontrole przeprowadzane w naszej jednostce wypadają nad wyraz dobrze. Szczegółowymi informacjami
może służyć moja księgowa - brzmiała
odpowiedź.
-Najakiejpodstawiecenzurowalpantreść

owiccy radni na swoim czerwcowym
posiedzeniu głosowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z
pracy radnego Andrzeja K., jednak gło
sownie nie przyniosło konkretnych rezultatów. Na poprzednią rozprawę, 4 lipca br„ przewodniczący rady miejskiej
w Łowiczu przedłożył sądowi pismo, w
którym podał wyniki głosowania (7 radnych głosowało przeciw, 18 - wstrzymało się od głosu), informując jednocześnie,
że uchwała nie została przyjęta. Brakło
natomiast konkretnej odpowiedzi na pytanie: Czy rada miejska wyraziła zgodę,
czy nie, na zwolnienie Andrzeja K.? I wła
śnie z takim pytaniem, tym razem sąd nie spółdzielnia, zwrócił się do rady.
W odpowiedzi na pismo sądu, rada
miejska zobowiązała sięjeszcze raz zająć

stanowisko w tej sprawie podczas swego
dzisiejszego posiedzenia, 25 lipca. Jednak Sąd uznał też, że jeżeli nawet opinia
ta byłaby priegłosowana podczas czerwcowego posiedzenia rady, to i tak nie speł
niłaby formalnych warunków wręczenia
wypowiedzenia radnemu, ponieważ miałaby w stosunku .do niego charakter następczy, a nie poprzedzający. Ewentualna zgoda rady na zwolnienie radnego podjęta 25 lipca może stać się podstawą do
ewentualnego kolejnego wypowiedzenia.
Tuż po zakończeniu rozprawy prezes PSS zapewnił, że ponownie wystą
pi do rady o zajęcie stanowiska w sprawie Andrzeja K. i nie zrezygnuje z kolejnej próby wypowiedzenia mu umowy o pracę.
(aj)

Gmina Zduny

Dyręktorzy

pilnie poszukiwani

Z by

arząd Gminy Zduny czyni starania
rozwiązać problem związany
z obsadą dyrektorską podległych mu
dwóch szkół podstawowych wZdunach
i Bąkowie Górnym. Nie udało się bowiem
w konkursach ogłoszonych wiosną tego
roku wyłonić osób, które mogłyby pokierować tymi placówkami. W przypadku szkoły w Zdunach nie została złożona
żadna kandydatura, ·natomiast w przypadku Bąkowa Górnego okazało się, że
jedyny kandydat, dotychczasowy dyrektor szkoły Jan Znyk, wśród wymaganych
dokumentów, dostarczył jeden, który stracił ważność. Dlatego kandydatura nie została przyjęta. Jak się okazuje, Znyk uzupełnił już dokumenty, dlatego zarząd gminy postanowił, że stanowisko dyrektora
zostanie mu powierzone na okres 5 lat.
Do tego jednak potrzebna jest pozytywna opinia Kuratorium Oświaty w Skierniewicach. Wszystko wskazuje na to, że
nie będzie ono miało zastrzeżeń. Problemy pozostały z obsadzeniem kierowniczego stanowiska w Zdunach. Sekretarz
gminy Jolanta Kubica powiedziała nam,

plakatu? - pytała pełnomocnik W odpowiedzi usłyszała: Zamieńmy się rolami.
- Czy w pana zakresie obowiązkówjest
ocenianie plakatów? - kontynuowała temat pełnomocnik.
- Reprezentuję OSiR i wszystko co go
dotyczy jest przeze mnie oceniane, bo za
to odpowiadam - brzmiała odpowiedź.
Na pytanie dlaczego w piśmie z 31 lipca dyrektor napisał, że słupy nie są miejscem głoszenia prywatnych poglądów
politycznych, a nie poinformował, że
OSiR nie rozkleja nekrologów, Zbigniew
K. odpowiedział, że być może powinien
to wówczas zaakcentować. Ostatnie pytanie brzmiało : Czy zna Pan Konstytucję?
- Na pewno w pełni nie, podejrzewam, Zduny
że podobnie jak większość osób zebranych na tej sali - odpowiedział dyrektor
OSiR Zbigniew K.
Z uwagi na przeciąganie się w czasie
zisiaj, w czwartek 25 czerwca Rada
pierwszej rozprawy wyjaśnień nie składali
Gminy Zduny spotyka się na spepowołani przez sąd świadkowie. Uczynią cjalnie zwołanym posiedzeniu, w celu
to podczas następnej rozprawy, której ter- podjęcia uchwał dotyczących zacij\gnięmin wyznaczono na 23 września
(ljs) cia czterech pożyczek w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi,
które dofinansują inwestycje, w części już
rozpoczęte. Wprawdzie decyzja o przyznaniu pożyczek już zapadła w lipcu w Łodzi,
ale konieczne jest podjęcie uchwał o ich zaciągnięciu. Najwięctj, bo 120 tys. zł będzie
rzez całe tegoroczne wakacje mło
dzi adepci wędkarstwa mogą zdawać egzaminy na kartę wędkarską ŁOK
i zdobyć ją bezpłatnie w łowickim kole
Polskiego Związku Wędkarskiego przy
ul. Św. Floriana 1. Dotyczy to młodzie
najbliższych dniach rozstrzygnię
ży w wieku od 14 do 16 lat. Wszystkie
ty zostanie konkurs tbtograficzosoby zainteresowane mogą zgłaszać się
ny „Portret", który ogłosiło Koło Fotodo PZW w każdy czwartek w godzi- graficzne działające pod kierownictwem
nach od 16do 18.Jesttoformaprzycią Jerzego Dołhania w Łowickl1ń Ośrodku
gnięcia dzieci do sportu wędkarskiego Kultury. Jak dowiadujemy się od dyrekmówi w rozmowie z NŁ Włodzimierz tora ośrodka Macieja Malangiewicza, na
Kasztalski, prezes koła. Możliwość bez- konkurs wpłynęło sporo prac od kilkupłatnego zdobycia karty wędkarskiej dziesięciu osób. Dwukrotnie
przedłuża
trwa od początku czerwca i ze względu ny termin nadsyłania fotografii sprawił,
na duże zainteresowanie wędkarzy,. że swoje prace nadesłali mieszkańcy nie
trwać będzie do końca sierpnia. Po wakacjach zdający egzamin młodzi wędka
rze muszą zapłacić 1O zł, cena karty
wędkarskiej dla dorosłych wynosi natomiast 30 zł. Aby zostać wędkarzem natare radio i pieniądze w kwocie okoleży dobrze zapoznać się z nowym reło SO złotych ukradli nieznani
gulaminem Polskiego Związku Wędkar
sprawcy z letniaka stojącego
skiego i zdać egzamin.
w miejscowości Skaratki w gminie Do(mwk) maniewice. Sprawcy wykorzystali nie-

że

gmina najprawdopodobniej powierzy
dyrektora na okres pół roku
jednemu z wybranych nauczycieli tej placówki. Nie zdecydowapo jeszcze jednak
kto to będzie. Na pewno nie dotyczy to
dotychczasowego dyrektora szkoły Józefa Golisa, który nie wyraża zainteresowania propozycją powierzenia mu stanowiska dyrektorskiego. Przed upływem
pół roku zarząd gminy ogłosi ponownie
konkurs na stanowisko dyrektora w Zdunach licząc, że zostanie on tym razem
obowiązki

rozstrzygnięty.

Bez problemu natomiast zostało przyznane stanowisko dyrektorskie dotychczasowej dyrektorce gimnazjum w Zdunach Jolancie Gajewskiej, która jako jedyna zgłosiła swoją kandydaturę w czasie wiosennego konkursu dotyczącego
wyboru dyrektora tej szkoły i dostarczyła
komplet aktualnych dokumentów. Wybór ten otrzymał już pozytywną opinię
kuratorium i pewne jest, że w końcu sierpnia otrzyma akt powołujący ją na stanowisko dyrektorskie.
(tb)

Zaciqgnq poiyczki.w WFOŚ
D

Poznać regulamin
i zostać wędkarzem

P

potrzeba na dofinansowanie budowy sieci
Jackowice - Łaźniki, 78 tys.
zł. na dofinansowanie modernizar,ji stacji
uzdatniania wody w Jackowicach, 37 tys. zł
na wykonanie studni awruyjnej przy stacji
uzdatnianiawodywJackowicach,natomiast
20 tys. zł na docieplenie budynku urzędu
gminy. Dwie pierwsze inwestycje sąjuż reałizowane, pozostałe ruszą w sierpniu.Podjęcie uchwał w sprawie pożyczek jest jedynym punktem w programie sesji.
(tb)
wodociągowej

Portrety nadesłano nawet z Warszawy

W

tylko Łowicza i okolic, ale także Rawy
Mazowieckiej, Kutna, a nawet Warszawy. Wiele prac -jak powiedział Jerzy
Dołhań -jest bardzl' ciekawych i ogląda
ni:! ich dawało wi~le satysfakcji, nie spodziewaliśmy się tak wysokiego poziomu.
Wręczenie nagród i pokonkursowa
wystawa odbędzie się w odremontowanym budynku LOK na ulicy Podrzecznej w dniu jego otwarcia w pierwszej połowie września.
(tb)

Ukradli stare radio z letniaka

S

uwagę samotnie mieszkającej w letniaku
starszej kobiety, która przebywała
w tym czasie na podwórku, weszli do
letniaka i ukradli radio oraz pieniądze.
(mak)

3

25.07.2002 r.

Zobaczyć

W

Megane w Paryiu

dwudniowej konwencji dealerów

sprzedających i serwisujących sa-

mochody francuskiej marki Renault
w Paryżu uczestniczył pod koniec czerwca tego roku właściciel łowickiego salonu Stefan Wiernicki. Spotkanie było połączone z prezentacją powej wersji Renault Megane, która ma być wprowadzona na rynek jesienill tego roku. Koncern
zapowiada rewolucyjne zmiany w wyglą
dzie pojazdu i jego wyposażeniu. Część
szczegółów technicznych jeszcze teraz
jest owiana tajemnicą. Cena nowego Megane ma być zbliżona do modelu sprzedawanego do tej pory, który kosztował
w najtańszej wersji 48.300 złotych.
Na międzynarodową konwencję w Paryżu zaproszeni zostali wszyscy właści
ciele firm dealerskich Renault z całego
świata - blisko 4 tysiące osób. Z Polski
na wyjazd zdecydowało się około 100
przedstawicieli. Od razu po przylocie
i rozlokowaniu w hotelach polscy przedstawiciele zostali zaproszeni do kawiarni należącej do koncernu na· lampkę
Marcin Śliwiński (leżący) i Jolanta Krawczyk z grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych działającej szampana i uroczystą kolację. Organizatorzy nic więcej tego wieczoru nie piaprzy PCK pokazują dzieciom z półkolonii techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

,

nowali. Stefan Wiernicki wykorzystał
prawie całą noc na zwiedzanie Paryża. Niezapomniane wrażenia, Śzcze
gólnie spod wieży Eijjla, z bulwarów nad
Sekwaną„. ]Vie wyspałem się, ale warto
było zobaczyć Paryż nocą - wspomina.
Konwencja i prezentacje nowych samochodów rozpoczęły się następnego
dnia rano na terenie centrum targowego
w Paryżu. Fotele, na których zasiadło
blisko 4 tysiące zaproszonych gości,
ustawione były w centrum hali, natomiast pokazy odby\;.rały się na jej obrzeżach. Co chwilę obracaliśmy się, żeby
zobaczyć nową prezentację. Wszystko
było idealnie dograne w czasie, wspaniała organizacja z wielkim rozmachem
- opowiada właściciel salonu Renault
z Łowicza. Jedną z atrakcji był pokaz
umiejętności kilkuosobowego teamu
Renault obsługującego bolidy Formuły 1. Na własne oczy i z bliska zobaczyliśmy, że faktycznie można zmienić cztery koła i zatankować paliwo w ciągu ~
sekund. To robi wrażenie - mówi Wiernicki.
(mak)
więc

POtKOLONIE W„JEDYNCE"
obiega końca drugi turnus bezpłat
nych półkolonii odbywających się
w Szkole Podstawowej Nr I w Łowiczu,
z.organizowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Urząd Miejski
w Łowiczu. Z oferty półkolonii korzy;
sta codziennie grupa 32 dzieci z terenu
całego miasta.
Na półkoloniach spędzają czas pod
opieką nauczycielek: Ewy Markowskiej
z SP 4 i Aliny Kozy z SP I. Nikt z dzieci nie skarży się na brak atrakcji, pro-

D

Ciek

gram półkolonii codziennie oferuje im coś
innego. Alina Koza powiedziała nam, że
dzieei mająjuż na swoim koncie wycieczki m. in. do Wyższego Seminarium Duchownego, jednostki Państwowej Straży
Pożarnej, Radia Plus, muzeum w Łowi
czu i do płockiego ZOO - dwie ostatnie
wycieczki zorganizował w ramach wakacyjnego programu Łowicki Ośrodek
Kultury. Oprócz tego dzieci uczestniczyły w ciekawych spotkaniach, np. z policjantami, na którym mówiono o bezpie-

Kos~ka będzie udrożniony

czeństwie,

a także ze społecznymi instruktorami młodzieżowymi działający
mi przy powiatowym zarządzie Polskiego Czerwonego Krzyża w Łowiczu, którzy zademonstrowali im techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Oprócz tego codziennie dzieci uczestniczą w zajęciach i konkursach sportowych, plastycznych, muzycznych. Na
półkoloniach zapewnione mają dwa posiłki: śniadanie i obiad. Półkolonie koń
czą się 2 sierpnia. ·
(tb)

Przeprowadzka poradni

a przełomie sierpnia i września planowana jest kolejna przeprowadzka przychodni funkcjonujących
w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej
z ulicy Kaliskiej na Stary Rynek. Po prze- Wolontariusze z Łowicza podpatrują pracę Centrum Warsztatowo-Rehaprowadzeniu poradni pulmunologicznej bilitacyjnego w Konarach koło Krakowa.
i poradni „K", na Stary Rynek będą przeniesione poradnia odwykowa oraz poradnia zdrowia psychicznego. Obydwie poradnie będą funkc;:jonować na II piętrze
wudziestu dziewięciu najaktywniej- trum Warsztatowo-Rehabilitacyjne Kon~
przychodni na Starym Rynku nr 17. Jedszych wolontariuszy współpracujących wentu oo. Bonifratrów w Konarach. W komnocześnie planowane jest przeniesienie
poradni pulmunologicznej z Il piętra bu- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pleksie tym mieszczą się: Warsztaty Terapii
(mwk) w Łowiczu brało udział w dwuc\filowej wy- Zajęciowej z dziewięcioma pracowniami
uż po raz ~gi w Łowiczu odbędzie dzie w terminie 29 lipca - 3 sierpnia. Jak dynku przychodni na parter.
ciecz.ce do Krakowa i Częstochowy, która (w każdym z nich rehabilituje się 5 osób niesię szkolenie liderów Katolickiego planuje ks. Wiesław Frelek, opiekun
odbyła się pod koniec roku szkolnego. Wy- pełnosprawnych), Środowiskowy Dom SaStowarzyszenia Młodzieży z terenu die- KSM i proboszcz parafii na Korabce,
jazd miał charakter wycieczki w nagrodę za mopomocy, Poradnictwo dla Rodzin, Ośro
cezji łowickiej. Podobnie jak przed ro- w tygodniowym programie szkolenia bę
całoroczną pracę, ale był też okazją do wy- dek Interwencji Kryzysowej (zajmujący się
kiem, szkolenie odbędzie się na terenie dzie też przewidziany czas na zwiedzad najbliższego poniedziałku, 29 lip- miany doświadczeń na temat rehabilitacji problemami niepełnosprawności, a także
kościoła Matki Bożej Nieustającej Po- nie Łowicza i okolic.
ca, łowicki Urząd Stanu Cywilne- niepełnosprawnych. Młodzież wraz z opie- przemocy w rodzinie), całodobowy Dorn
mocy na Korabce. Szkolenie trwać bę(mwk)
go będzie przyjmował interesantów kunkami - dyrektorem PCPR Barbarą Siko- Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniaw nowej siedzibie w pomieszczeniach na rą i opiekunem wolontariuszy w ZSZ nr 3 mi psychicznymi. Prowadzący ten ośrodek
parterze wyremontowanego budynku przy ul. Powstańców w Łowiczu - Elżbietą mają też plany utworzenia w przyszłości zaŁowickiego Ośrodka Kultury przy ulicy Hendrysiak zapoznała się z działalnością kładu aktywizacji zawodowej dla osób niePodrzecznej 20. Przeprowadzka zaplanowa- wielofunkcyjnego centrum w Konarach pod pełnosprawnych. ffYmieni/iśmy doświad
na jest na koniec tego tygodnia Tym samym Krakowem, zwiedziła także Kraków, czenia, ponieważ w naszym banku danych
jest to pierwsza instytucja, która rozpocznie a w drodze powrotnej do domu - Często wielu niepełnosprawnych również deklaswoją działalność w tym budynku po remon- chowę.
rowało chęć aktywizacji zawodowej cie. Do tej pory USC mieścił się w budynku
Jednak docelowym miejscem było Cen- mówi Barbara Sikora.
(mwk)
muzeum. Telefon do USC pozostanie taki
sam, jak do tej pory.
(mak)

drożnienie cieku Kostka, który odbiera wodę deszczową ze znacznej
części miasta, planowane jest jeszcze
w tym roku. Po uzgodnieniach robót
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zarząd miasta wszczął przetarg qieograniczony na wykonawstwo tych robót
WFOŚiGW dofinansuje tę inwestycję
dotacją w wysokości 190 tys. zł. Pienią-

U

dze muszą być wykorzystane w 2002
roku. Ciek Kostka płynie m. in. łą)auni
przy ulicy Starzyńskiego. Trafia do niego
woda deszczowa odprowadzana kanała
mi deszczowymi z całego psiedla Starzyń
skiego, Noakowskiego, ulicy Ciemnej,
osiedla Broniewskiego, ulicy Kaliskiej,
Powstańców, Al. Sienkiewicza. Ponieważ
rów jest zarośnięty i zamulony, woda jest
odprowadzana zbyt wolno.
rmak)

N

W nagrodę wycieczka do Krakowa

D

Katolickie szkolenie na Korabce

J

USC no Podrzecznei

O

Będzie jaśniej na Nowej

Kończq układać kostkę

P

racownicy Zakładu Usług Komu- pada znacznie poprawiły estetykę Staterminie do 10 września ma być
nalnych zakończą w tym tygodniu rego Rynku.
wykonane oświetlenie uliczne na układanie 800 m 2 betonowej kostki na
W tym roku ZUK nie planuje już dalulicy Nowej w Łowiczu - odci- południowej pierzei Starego Rynku. Po- szych prac przy układaniu betonowej
nek od ulicy Akademickiej do Kaliskiej. zostaną im drobne prace wykończenio kostki w tym rejonie miasta, związane
Zarząd miasta ogłosił przetarg w tej spra- we, przy stopniach prowadzących do jest to w części z koniecznością dokoChodnik wzdłuż ul. Chełmońskiego jest miejscami nie do przejścia. wie, który ma zostać rozstrzygnięty sklepów i niezabudowanych strefach nania prac polegających na wymianie in·Na pewno widok taki nie należy do zbyt estetycznych, nie jest to także 19 sierpnia. Lampy zamontowane na okalających rosnące tam drzewa. Robo- frastruktury technicznej tkwiącej w ziebezpieczne. Piesi zmuszeni są przez rosnącą na nim gęstą trawę Nowej mają mieć oprawy sodowe, ener- ty te połączone z wcześniejszymi praca- mi pod chodnikiem, przede wszystkim
(mak) mi na wschodniej pierzei ul. 1 I Listo- elektroenergetycznej.
do schodzenia na jezdnię.
(tb} gooszczędne.
(tb)

W
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ŁOWICZANIN

Gmina Kiernozia

KLICKIEGO CIĄGLE ZALEWANA W

Zakończono wymianę chodników

Po raz kolejny wracamy do sprawy zalewania podczas ulewnych deszczów
posesji przy ulicy Klickiego w Łowiczu
brew temu, co mówił nam przed kilkoma tygodniami naczelnik wydziału inwestycji i remontów Urzędu Miejskiego w Łowiczu Grzegorz Pełka, że ulewy powodujące zalewanie posesji zdarzają się bardzo rzadko - mamy upalne lato, przeplatane
bardzo ulewnymi deszczami. Podczas każdej
z ulew mieszkańcy Klickiego przeżywają istny horror, w ich piwnicach pojawiają się nieczystości, ~ dobytek, powodując fetor
w piwnicach. Ludzie mają przygotowane wiadra, worki z piaskiem. Niektórzy boją się na
dłużej oddalić, pilnują swoich domów, aby
w razie ulewy jak najszybciej zareagować.
Po majowej ulewie pisaliśmy o zalaniu domu
Henryka K. Kiedy IO lipca obfite opady
deszczu spadły na miasto, jego rodzina zno~ walczyła ze ściekami w zalanej piwnicy.
Wszystko zaczęło się o godz. 18.15. Tym
razem postanowili od razu dzwonić do straży. Tego wieczoru straż miała 8 zgłoszeń do
wypompowywania wody lub nieczystości
z zalanych piwnic na terenie miasta. Pań
stwowa Straż Pożarna po raz kolejny wymienia miejsca, w których interweniowali: Klickiego - dom prywatny, hurtownia na Klickiego, Plac Przyrynek, Blich...
Rodzina K. pracowała w piwnicy do godz.
4 następnego dnia. Czy za każdym razem, kiedy
jest burza, mam zmagać się ze ściekami w mojej
piwnicy? Takie zalanie jest nie tylko szkodą
materialną, ale i zagrożeniem dla zdrowia cale}
mojej rodziny - pisze Henryk K. w piśmie
z dnia 11 lipca skierowanym do Stacji Sanitarno-Epidemiologicmej w Łowiczu.

W

kańca ulicy Klickiego, nakazuje się zasypanie istniejących szamb, wykonanie studzienek kanalizacyjnych i zlikwidowanie zrzutów wody deszczowej do kanału sanitarnego z rynien i kraty ściekowej 11a posesji.
Odpływy też zostały odłączone, ale nadal
każda ulewa powod1;1je taki sam skutek.
Naczełnili Grzegorz Pełka w kolejnej rozmowie z nami na ten temat powiedział, że
w sierpniu planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicy Turystycznej.
Jednocześnie nakazano Henrykowi K. zasypanie szamba, ponieważ działa ono jak
osadnik. W szambie tym zatrzymuje się osad,
który w zbiorniku fermentuje. Przepływ
nieczystości z terenu posesji do kolektora
kanalizacyjnego jest tylko powierzchniowy,
a piwnica jest zalewana osadem z szamba.
Zdaniem Pełki tylko zlikwidowanie szamba
i podłączenie bezpośrednio do kanalizacji
zapobiegnie zalewaniu piwnicy.
(mwk)

Podcz.as obfitych opadów piwnica
w domu Henryka K. jest zalewana 14'.)1dostającymi się z odpływów ściekami.

Czekam na decyzję Sanepidu, jeśli nic nie
to może trzeba zawiadomić Ministerstwo Ochrony Środowiska - powiedział kilka dni temu Henryk K. w rozmowie z NŁ. Jak się dowiadujemy w dziale
higieny komunalnej łowickiego Sanepidu,
w tej sprawie nie są w stanie pomóc, jedynie
skierowali pismo do burmistrza miasta. Tam
sprawa jest już znana i po majowej ulewie
powiedziano Henrykowi K., że prace ko- GS Bielawy
nieczne przy naprawie kanalizacji powinien
wykonać na koszt własny.
Urząd miejski nakazał także przedłoże
nie projektu budowlanego wraz z uzgodniearek Mardofel został wybrany noniami, na podstawie którego wykonano
wym prezesem Gminnej Spółdzielni
przyłącze kanalizacyjne. Zarówno w urzę
„Samopomoc Chłopska" w Bieladzie,jak i w Zakładzie Usług Komunalnych, wach. Dotychczasowy prezes Tadeusz
nie ma dokumentów na ten temat, co może Kotecki zrezygnował z pełnienia tej funkcji,
sugerować, że przyłącze zostało wykonane po 48 latach pracy na rzecz spółdzielni prze-·
niezgodnie z przepisami. W piśmie do miesz- szedł na emeryturę. Wyboru nowego prezesa dokonano 16 lipca podczas obrad rady
nadzorczej, dwa pozostałe stanowiska w zarządzie powierzono osobom, które dotychczas je sprawowały. Wiceprezesami GS pozostały więc Halina Woźniak i Bożena Urbanastąpić lada chwila. Jak zwykle przed rozpo- niak (główna księgowa). Marek Mardofel ma
częciem skupu nie można mówić o cenie. boją
37 lat. Mieszka w Bielawach. Z bielawskim
podyktuje rynek - powiedział w rozmowie GS związany jest od lat 18. Stanowisko
z nami prezes GS Marek Mardofel. Jabłka, w zarządzie sprawował od lat 16, ostatnio
o ile tylko będzie zapotrzebowanie ze strony jako jego wiceprezes. Nie zapowiada rewoprzetwórców, skupowane będą bez ograniczeń lucyjnych zmian w spółdzielni. Spółdzielnia
Oprócz tego bielawska spółdzielnia jak zwy- ma pewien kierunek działalności nakreślony
kle pod koniec września rozpocznie skup ce- przez mojego poprzednika. To się sprawdza.
buli. W tym roku rolnicy zakontraktowali 800 więc nie mam zamiaru niczego zmieniać - poton tego warzywa.
(ljs) wiedział w rozmowie z NŁ.
(ljs)
będą mogli zrobić,

ezon zbioru truskawek już dawno zakończony. W tym roku bielawska Gminna Spół-

dzielnia,,SamopomocChłopska"kupiłaodrol-

ników 80 ton tego owocu. Całość trafiła narynek krajowy. Teraz spółdzielnia przygotowuje
się do sezonu zbiorujabłek i cebuli. Skupjabłek
powinien rozpoc7llć się lada dzień. My jesteśmy już przygotowani. Wszystko zależy teraz
od tego, kiedyjabłka skupować rozpoczną zakłady przetwórcze, ale myślę, że powinno to

westycja kosztowała w sumie 308
tys. 483 zł, a w jej zakres weszło
wykonanie chodników z kostki koloru czerwonego o powierzchni 2946
m2, a także utwardzenie poboczy
kostką na powierzchni 360 m2 oraz
wykonanie szarej nawierzchni
z kostki na wjazdach do posesji 441 m2 •
Część odzyskanych starych płyt
chodnikowych pozostało w Kiernozi, w ramach prac interwencyjnych
będą zatrudnione osoby, które poło
żą chodniki w obrębie osiedla M.
Walewskiej w Kiernozi.
(mwk)

Nowy prezes

M

GS Bielawy skupi iablka i cebulę

S

e wtorek, 23 lipca odbył się
w Kiernozi uroczysty odbiór
nowych chodników. Inwestycja prowadzona była na zlecenie Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Łowiczu,
a wykonawcą było Przedsiębior
stwo Robót Inżynieryjno-Drogo
wych w Łowiczu. Prace przy wymianie starych płyt chodnikowych
na nową kostkę betonową rozpoczę
to 31 października 2001 roku, a zakończono 30 czerwca tego roku.
Nowe chodniki zostały położone
wokół Rynku im. T. Kościuszki oraz
na ulicy Łowickiej i 1-go Maja. In-

Wójt gminy Kiemozia Zenon Kaźmierczak wmz z przedstawicielami inwestora i 14'.Ykonawcy podczas oddania no14Ych chodników.

Państwowa Straż Pożarna

Gościli zas,ępcę komendanta głównego
poniedziałek, 8 lipca, w łowic
kiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej z wizytą przebywał zastępca komendanta głównego PSP
nadbrygadier Zygmunt Politowski.
Krótka, bo trwająca około godziny
wizyta, miała charakter nieoficjalny.
Komendant postanowił odwiedzić
jednostkę będąc w drodze powrotnej
z Łodzi. Towarzyszyli mu poseł Wojciech Olejniczak i senator Józef
Dziemdziela. Panowie zapoznali się
z warunkami, w jakich pracują łowic
cy strażacy. DowództWo jednostki

W

przedstawiło najpoważniejsze

.

potrzeby inwestycyjne. Rozmawiano
przede wszystkim o pozyskaniu nowego sprzętu dla ratownictwa drogowego i o zakupie nowego podnośni
ka. Co prawda, ze strony komendanta Politowskiego żadne oficjalne deklaracje nie padły, ale, jak poinformował nas komendant PSP w Łowiczu
Roman Rześny, łowicka jednostka
jest poważnie brana pod uwagę przez
Komendę Główną pod względem finansowania inwestycji.
(ljs)
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KONIECZNA MODERNIZACJA

OCZVSZCZALNI
Jeszcze w tym roku Zakład
Komunalnych w Łowiczu
' będzie musiał rozpocząć w jednym z najbardziej newralgicznych miejsc oczyszczalni miejskiej - hali krat, gdzie trafiają
ścieki z. terenu całego miasta,
prace modernizacyjne, warte kilkaset tysięcy złotych. Zalecenia
takie pozostawiła po kontroli
w ubiegłym roku· Państwowa ln<Spekcja Pracy. Wicedyrektor ZUK
Tadeusz Dutkiewicz powiedział
nam, że zakładowi nie uda się
wykonać w tym roku całego zakresu robót i trzeba będzie część
z nich przenieść na przyszły rok.
Usług

H

ala krat w oczyszczalni miejskiej to
miejsce, gdzie w pierwszej kolejności

trafiają ścieki Miejską siecią kanalizacyjną

oprócz płynnych nieczystości dociera do
oczyszczalni bardzo duż.a ilość materiałów
nie przetwarzanych w procesie oczyszczania, jak na przykład gałęzie, torby foliowe,
szmaty itp. Wszystko to osadza się na kratach, przez które przepływają ścieki. Nagromadzony materiał musi być regularnie usuwany przez pracowników oczyszczalni.
W czasie kontroli inspekcja PIP zwróciła
uwagę, że w hali krat może występować koncentracja niebezpiecznych gazów: metanu,
siarkowodoru i dwutlenku węgla, które
mogą stanowić zagrożenie wybuchu, a także zatrucia pracujących tam osób. Zalecono więc wykonanie oceny zagrożenia Pojawił się tu jednak pierwszy problem, Zakład Usług Komunalnych ma kłopot ze znalezieniem odpowiedniej firmy, która mogła
by wykonać takie badania Łowicka Pań
stwowa Straż Pożarna niewiele pomogła, bo
specjalistyczne urządzenie do pomiarów stę
żeń niebezpiecznych gazów w momencie
próby pomiaru w hali krat odmówiło posłu
szeństwa Jednak pomiary trzeba wykonać
od tego zależy zamontowanie
w hali instalacji antywybuchowej.
ZUK. otrzymał także inne zalecenia, które są poważniejsze i wiążą się z dużym zakresem prac modernizacyjnych i wydaniem
kilkuset tysięcy złotych. Zalecenia te dotyczą wykonania w pomieszczeniu krat podłogi nienasiąkliwej i łatwo zmywalnej, podobnie ma się sprawa ze ścianą, zalecono
pokrycie jej do wysokości 2 m powierzchnią łatwo zmywalną. To niejest takie proste,
nie możemy tylko polayć ścian i posadzki
j~farbą, musi się tam znaleźć powierzchnia z odpowiedniego tworzywa, odpornego
na działanie związków zawartych w ście
koch. Najpierw jednak musimy dokonać

urządzenia,

ekspertyzy zawilgocenia ścian i posadzki,
wtedy zdecydujemy o ich głębokim lub cał
kowitym skuciu. Jylko w ten sposób jesteśmy w stanie zagwarantować, że efekt tych
prac będziejak najdhiższy. Rozpoczęcie ich
l1Jl~usza jednak na nas konieczność przepmwadzenia dalszych mbót, np. l1Jll1liany
samzch krat, przez które płyną ścieki. Ich
stan już tego lrymaga, są bardzo skorodowane. Oprócz tego musimy zrealizować inne
zalecenie i zamontować mechaniczny system odhiom materiału stałego nanoszonego na kraty, by lryeliminować stały pobyt
ludzi w hali - powiedział nam Dutkiewicz.
Dodatkowo trzeba pomyśleć o wymianie
czterech pomp, przesyłających ścieki do dalszego procesu oczyszczania Stare pompy
o mocy 37 KW zastąpiono by nowszymi
o mocy 17 KW, których konstrukcja pozwala przepompować identyczną ilość nieczy-

kuje także tanich sposobów wykonania pozostałych .robót, ciągle prowadzi konsultacje z firmami dotyczące kosztów. Jeśli nie
znajdzie taniego wykonawcy planowanych
prac, wykona je we własnym zakresie. ZUK.
liczy, że wykonanie choć części prac spowoduje, że PIP przedłuży okres ich zrealizowania o pół roku.
Zakład wykonał już wiele innych zaleceń
postawionych przez PIP, między innymi
zakupił dodatkowe aparaty powietrzne
umożliwiające ~bywanie w pomieszczeniach, gdzie może wystąpić wysokie stęże
nie szkodliwego gazu.
(tb)

W związku z tak szerokim zakresem prac
ZUK. w kWietniu ogłosił przetarg na wykonanie projektu modernizacji hali krat Wpły
nęła jednak tylko jedna oferta, a cena, jaka
się w niej pojawiła, spowodowała, że ZUK.
nie podjął robót i unieważnił przetarg: Dutkiewicz nie chciał nam powiedzieć, na jaką
kwotę usługa ta została oceniona przez projektanta, zaznaczył tylko, że niewiele mniej
niż l OO tys. zł. Nie stać nas na to - powiedział. Cena ta spowodowana jest tym, że
projektantów zajmujących się takimi tematami jest w kraju mało. Z wykonaniem pomiarów i modernizacji hali krat ZUK. ma
czas do końca tego roku. W pierwszej kolejności chce wymienić skorodowane kraty
na nowe, tym razem kwasoodporne, będzie
go to kosztowało ponad IOO tys. zł. Poszu-

iesłabnącym

powodzeniem. cieszą
soboty" organizowane co pewien czas w tutejszych przychodniach. Ostatnia z takich
akcji - onkologic:z.na „biała sobota" odbyła się 13 lipca w NZOZ Ars Medica.
Zainteresowanie akcją, zorganizowaną
głównie pod kątem badania piersi, było
bardzo duże. Do przychodni zgłosiło się
około 50 osób, głównie pań zaniepokojońych zmianami w piersiach, ale przychodziły też osoby z.innymi schorzeniami. Pomimo że w przychodni tej onkolog
przyjmuje pacjentów Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych bezpłatnie, bez konieczności skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, to wiele osób obawia się
takiej wizyty. Zdaniem pracowników
NZOZ Ars Medica wielu pacjentom znacznie łatwiej wybrać się na akcję organizowanąpod kątem pewnej grupy schorzeń. Zjednorazowych akcji korzysta też spora grupa
osób, które nie chodzą do lekarzy. Podczas
akcji były nie raz lry/oyte poważne dolegli·wości, w ten sposób pomogliśmy wielu pacjentom - mówi Maria Michalak.
Bardzo nas cieszy. że Łowiczjest takpręż
nym ośmdkiem, wprowadzającym pmfilaktykę piersi - mówi Jolanta Łuniewska-Bury,

N

się w Łowiczu „białe

asystent Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Łodzi. Lekarka radzi, żeby poza samokontrolą nie unikać wizyty u onkologa,
który bada w inny sposób, niż sarna pacjentka Pod jej opieką jest wiele osób cierpią
cych na nowotwory skóry - również te najgroźniejsze.

W czerwcu przed wakacjami odbyła się
w Ars Medice „biała sobota" dermatologiczna, pod kątem ochrony skóry przed poparzeniami słonecznymi. Rok wcześniej dużym powodzeniem cieszyła się też akcja
porad dermatologicznych adresowana do
młodzieży z cerą trądzikową. Inne .akcje,
które okazały się bardzo atrakcyjne dla pacjentów, to chirurgiczne konsultacje chorób
naczyń krwionośnych, np. żylaków. Podćzas
odbywających się czerwcu badań zgłosi
ło się tak wjelu chętnych, że nie wszyscy
zostali przyjęci. Maria Michalak zapowiada, że taka sama „biała sobota" będzie wkrótce powtórzona
W NZOZ ,,Kaliska", który jestnajwięk- .
szą w Łowiczu przychodnią podstawowej
opieki medycznej, również niejednokrotnie
organizowane były badania pod kątem osteoporozy, a także spirometria (pojemność
płuc) i badania poziomu cukru we krwi.
(mwk)

w

które ZUK musi w okre-

W środku tego budynku znajdują się
sie najbliższego roku wymienić.

stości.

Białe soboty bardzo popularne

Uwaga: potrzebna krew
arząd powiatowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łowiczu mimo wakacji co poniedziałek zaprasza na ulicę
Starościńską, gdzie obok jego nowej siedziby staje ambulans z regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,
w którym pobierana jest krew od honorowych krwiodawców. Ambu)ans można zą
stać zawsze w godzinach 9.00 - 13.00. By
oddać krew, należy pamiętać o zabraniu ze
sobą dokumentu potwierdzającego tożsa
mość. Za oddaną krew krwiodawca otrzymuje 8 bogatych w magnez, wzmacniają-

Z

cych organizm czekolad. Na miejscu może
także napić się kawy, herbaty, zimnego napoju.
Zaproszenie PCK do oddawania krwi jest
tym bardziej na czasie, że RCKiK w Łodzi
wystosowało we wtorek, 16 lipca, apel do
mieszkańców województwa o liczne zgła
szanie się do punktów krwiodawstwa w celu
oddawania „płynu życia", ponieważ w centrum zaczyna go brakować. Krew jest aktualnie wydawana do szpitali tylko w przypadkach nagłych, gdy występuje zagroże
nie utraty życia pacjenta.
(tb)

Dofinansowanie okien 1 września '99
lisko połowa okien na osiedlu Tkaczew
w Łowiczu została wymieniona na
nowe, przeważnie plastikowe. Na innych
osiedlach wymieniono od 12 do 45%
wszystkich okien. Ogółem w zasobach
ŁSM, od. 1997 roku wymienionych zostało
blisko 30"/o wszystkich okien. Łowicka Spół
dzielnia Mieszkaniowa dofinansowuje"wyrniarię stolarki okiennej pokrywając połowę
kosztów standardowych okien. Niestety, na
zwrot połowy kosztów trzeba czekać latami. Aktualnie realizowane są wnioski zło
ż.one blisko trzy lata temu-wewrześniu 1999
rokU. Powodem jestduż.a ilość wniosków szczególnie z roku 1999, kiedy to zapowiadano zlikwidowanie ulgi remontowej
i wiele osób postanowiło właśnie wtedy wymienić okna
W tym roku w budżecie ŁSM na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej

B

~

przeprowadzanej przez lokatorów przeznaczono około 420 tysięcy złotych, podobnie
zresztą jak w ubiegłym roku. Żeby dofinansować wszystkie do tej pory wymienione okna, kwotę tę należałoby powiększyć o
blisko milion złotych. Ilość okien wymienionych do końca ubiegłego roku, w przypadku których członkowie oczekująjeszcze
na dofinansowanie, wynosi 3.182 sztuk. Do
tego należy dodać ilość okien zakwalifikowanych do wymiany na koniec ubiegłego
roku, gdzie jeszcze nie dokonano wymiany
- 2.535 sztuk. Tymczasem w 2001 ·roku objętych dofinansowaniem zostałe 1.009
okien, rok wcześniej 963 okna. Oznacza to,
że kolejna w oczekiwaniu na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej wydłuża się.
z:dojemy sobie sprawę, że jest to długi czas
oczekiwania, ale nie możemy przeznaczyć
całego fanduszu remontowego spółdzielni

KREDYT

W

na dofinansowanie l1Jlmiany stolarki okiennej. Musimy przecież l1Jlkonywać bieżące
remonty, ·malowanie klatek schodolrych,
ocieplanie i inne rzeczy- mówił na ostatnim
Zebraniu Przedstawicieli pod koniec czerwca tego roku prezes Armand Ruta
Najmniej okien wymienionych zostało.na
osiedlu M. Konopnickiej (12,62%) i na
Bratkowicach (18, l4%). To są nasze najnowsze bloki i tam nie wszędzie na razie
jest potrzeba lrymiany. Najwięcej okien
lokatorzy l1Jlmienili w starych blokach na Tkaczewie i na Noakowskiego, czyli
tam, gdzie były w najgorszym stanie - powiedział nam prezes Annand Ruta. Do
tej pory spółdzielńia wydała na dofinansowanie wymiany okien kwotę 1.254.104
zł. Średnikosztdofinansowaniaokienwtym

roku wynosi 430 zł/szt

BANKU jest

nieosiągalny?

Mamy dla Ciebie nową ofertę na zakup
domu, mie~zkania lub samochodu!
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- niskie stale oprocentowanie
- czas spłaty do 1O - ciu lat
- bez zdolności kredytowej
- możliwość negocjacji
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OUNII WMAURZYCACH
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wóch ekspertów europejskich pochodzących z Wielkiej Brytanii ·
gościło w piątek, 19 lipca, w skansenie
w Maurzycach. Vicki Hone i John Be. dingfield przyjechali do Maurzyc wraz
z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, aby rozmawiać
z przedstawicielami Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury na te-

mat pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Vicki Hone przyjechała do
Polski na 18 miesięcY. Jako „doradczyni
przedakcesyjna" współpracuje z urzędem marszałkowskim w organizowaniu
partnerstwa dla województwa łódzkie
go. John Bedingfield był gościem województwa łódzkiego przez dwa dni. Jak
zapewniali obecni na spotkaniu przed-

stawiciele SPiGDB, unijni eksperci po
raz kolejny utwierdzili przedstawicieli
samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu, że dotychczasowe działania tej
struktury pozarządowej odbywają się
we właściwej kolejności - tzn. najpierw
utworzono stowarzyszenie z całą jego
strukturą, a następnie opracowuje się
program i szuka funduszy na jego realizację.
śmy

SAPARD pokazuje jak słabo jestena to przygotowani ~ mówił staro-

sta, który jest jednocześnie prezesem
SPiGDB - Unia daje nam pewną szansę,

ale prawnie jesteśmy źle przygotowani, równieżjako samorządy. Technicznie umiemy sporządzić wniosek, ale nie
potrafimy przewidzieć konsekwencjijego
realizacji w obszarach - społecznym
i gospodarczym. Zdaniem Cezarego
Dzierżka, stowarzyszenie okazuje się
być mocnym partnerem
perspektywie pozyskania środków strukturalnych
w tym regionie. Podczas konferencji prasowej na zakończenie spotkania starosta określił stowarzyszenie jako partnera nr 2 w województwie łódzkim. Pierwszy partner to jego zdaniem aglomeracja
łódzka. Mówił też o „Programie Bzura", który być może będzie wspierany
już nie poprzez fundusze przedakcesyjne, ale przez fundusze strukturalne.
(mwk)

w

Vicki Hone (z lewej) i John Bedingfield wraz z tłumaczką podczas
kowej ko"nferencji prasowej w skansenie w Maurzycach.

piąt

Domaniewice

Chruślin

Odtworzone rowy, przesunięte przeiście

Kościelne

czwartek, 4 lipca, zakończono Poprzednie jego usytuowanie nie było
trwające przez 2 tygodnie prace zbyt szczęśliwe, ponieważ po stronie
remontowe przy trasie do Łodzi, które szkoły przejście kończyło się przy ży
prowadzono w Domaniewicach. Odtwo- wopłocie - w miejscu, w którym nie było
rzone zostały przydrożne rowy, które dojścia do szkoły. Z tego powodu dzieci
zasypali właściciele posesji nie mający nie korzystały z niego, przechodząc
dojazdów do swoich nieruchomości . w miejscu dla nich wygodniejszym.
Z powodu braku tych rowów podwór- Nowe przejście oznakowane jest biało
ka były zalewane przez wodę, zwłasz czerwonymi pasami poziomymi, wykocza podczas obfitych opadów deszczu. nane jest na przeciwko bloków, przy okaDługość odtworzonych rowów to ok. 400 zji poszerzono wjazd na teren osiedla.
metrów. Przy okazji prowadzenia prac
Jak się dowiadujemy w Rejonie Dróg
przy rowach właściciele posesji mieli oka- Krajowych w Łowiczu, po zakończe
zję na własny koszt wykonać przepusty niu prac w Domaniewicach, odnawiane
i prawidłowe dojazdy na posesje, nie nisz- są znaki poziome na odcinkach tych
cząc przydrożnych rowów.
dróg, przebiegających na naszym tereW Domaniewicach na wniosek wójta nie. W pierwszej kolejności pomalowaGrzegorza Redzisza i rady gminy prze- ne były oznakowania na drogach 2 i 14,
sunięte zostało też o ok. 50 ro przejście obecnie wykonywane są nowe znaki na
dla pieszych, znajdujące się na wysoko- asfalcie na drogach nr 72 (do Brzezin)
ści szkoły podstawowej i gimnazjum. oraz 70 (do Skierniewic).
(mwk)

W

remonty

końca lipca powinny wstać za-

D
o

kończone

remonty prowadzone na
terenie kościoła w Chruślinie. Firma
Janusza Dominiaka z Łowicza pracuje przy
odnawianiu dzwonnicy, dwóch kościelnych
przybudówek oraz ogrodz.enia przy bramie
wejściowej. Stare tynki na poszczególnych
elementach zostały zbite, a w ich miajsce
nałożone nowe. Prace prowadzone są pod
nadzorem konserwatorskim.

Kostko no Josnei

P

racownicy Brygady Remontowo-Dro
gowej łowickiego Zakładu Usług Ko
munalnych zakończyli układanie betonowej kostki na ulicy Jasnej (osiedle Górki). Wcześniej ekipa z Oddziału Wodocią
gów i Kanalizacji ZUK przeprowadziła prace ziemne na skrzyżowaniu ulicy Jasnej z
Jastrzębską, aby później nie było konieczności zrywania kostki przed układaniem rur.

Spośród mostów na Bzurze most w Wierznowicach (na zdjęciu) będzie
remontowany przez gminę Zduny jako drugi, po moście w .Strugienicach.

Gmina Zduny

Mosty wymagaiq remontów
15 tys. zł przekazali radni gminy Zdu-

py na wykonanie projektu modernizacji
mostu na Bzurze w Wierznowicach, który ułatwia mieszkańcom tej wsi dojazd
do ich gruntów po drugiej stronie rzeki.
Jest to drugi na terenie gminy most, po
Strugienicach, po którym przebiega czę
sto uczęszczana droga łącząca gminę Zduny z gminą Łowicz. Oba gmina chce szybko remontować, ze względu na ich pogarszającą się z roku na rok sytuację techniczną. Mosty wymagają wymiany drewnianych podpór na betonowe i stalowej
konstrukcji podtrzymującej nawierzchnię.
Jeszcze w tym roku gmina zleci wykona-

nie projektów i kosztorysów prac na obu
tych mostach, realizację przewiduje się
w przyszłym roku.
Nie będzie to jednak tania inwestycja,
mosty liczą po przeszło 40 metrów długo
ści, a to oznacza, że ich modernizacja może
kosztować po około milionie złotych.
Gmina nie zapomina także o trzecim
gminnym moście w Urzeczu, gdzie trzeba wykonać podobne prace modernizacyjne. W tym roku będą tam wykonywane roboty dorażne, wójt Jarosław Kwiatkowski przewiduje w przyszłości wykonanie projektu i modernizacji także tego
mostu.
· (tb)

Gmina Kiernozia

Okna taniei nii
189 tys. zł będzie kosztował drugi etap
prac przy modernizacji Szkoły Podstawowej, Domu Nauczyciela i budynku
Urzędu Gminy w Kiernozi. Pieniądze te
pokryją koszty wymiany 98 sztuk dużych okien i 47 mniejszych oraz dwóch
drzwi wejściowych w tych budynkach,
a także budynku przedszkola. Gmina rozstrzygnęła 19 czerwca, przetarg na te prace, wygrała go firma ,,Bud - Had" z Pabianic, przedstawiając najkorzystniejszą cenę
spośród 11 oferentów, którzy stanęli do
przetargu.
Rada gminy, która obradowała 21
czerwca, podjęła wobec tego stosowną
uchwałę upoważniającą zarząd gminy do
zaciągnięcia 132 tys. zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

OLEJE DLA MOTORYZACJI, ROLNICTWA I

myślano
ska w Łodzi, co ma pokryć 70% kosztów
prac. Jak poinformował radnych wójt
gminy Zenon Kaźmierczak otrzymała ona
już z Funduszu zapewnienie o jej przyznaniu, wniosek o to był bowiem składa
ny już w drugiej połowie ubiegłego roku.
Opiewał on jednak na 220 tys. zł i na tyle
wynosiło uchwalone wcześniej przez radę
upoważnienie dla zarządu o zaciągnięcie
pożyczki, podjęta przez radę gminy
uchwała zmieniła to. Warto dodać, że
gmina oceniała, że koszt wymiany okien
wyniesie aż 300 tys. zł. Osiągnięta w

przetargu cena jest dla gminy bardzo korzystna -podkreślał na sesji wójt - i w tej
sytuacji trudno się dziwić, że mówił to z
satysfakcją.

(tb)

PRZEMYSŁU

Dobierz sobie

najlepszy olej
Hurtownia: Goleńsko 37
P.S.Detal: Lowicz,
Targowica Miejska
paw. 53
Tel. 838-15-22, fax 838-15-21
tel. kom. 0-602 623-115

Podpiszemy umowy z warsztatami
i stacjami obsługi.
Oferujemy
wyposażenie warsztatowe
i środki na reklamę ! ! !
R-16
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Agencja Rynku Rolnego opublikowała wykaz przedsiębiorców,
którzy podpisali umowy na skup zbóż ze zbiorów 2002 roku z jej dopłatami.
W tym skup zbóż z dopłatami Agencji
Rynku Rolnego od producentów z terenu
powiatu zgierskiego (w tym z gminy Głow
no) prowadzić będzie młyn Lesława Jarzębowskiego w Soplu. Został on wybrany w drodze przetargu publicznego wrganizowanego przez oddział terenowy
Agencji RYnku Rolnego w Łodzi. W tym
roku limit 'ilości zboża, które będzie m&gł
skupić właściciel młyna określono na 500
ton. W Soplu w tym roku przyjmowana bę
dzie tylko pszenica. Inny najbliżej Głowna
położony punkt skupu interwencyjnego zboża to prywatne gospodarstwo rolne Tade·
usza Michasia w Bedlnie w powiecie
zgierskim (712-14-12), skupujące tylko żyto,
maksymalnie 1OOO ton. Wśród przedsiębior
ców z terenu powiatu łowickiego prowadz.ą
cych skup interwencyjny znalazła się tylko
spółka „AGROKORN" w Łowiczu na
ul. Kolejowej 2A (046 I 837-38-22), ten
punkt może przyjąć maksymalnie 2000 ton
wyłącznie pszenicy.
Na rok bieżący ustalono następujący limit dostaw z 1 ha: 6 ton pszenicy i 4 tony
żyta. Są to ilości mniejsze niż w roku ubiegłym (8 ton pszenicy i 5 ton żyta). Według
danych Urzędu Statystycznego plony w
2001 wyniosły: 31,8 kwintala z l ha pszenicy ozimej, 29,6 q/ha pszenicy jarej i 23,6
q/ha żyta. Według opinii fachowców i specjalistów m.in. bratoszewiekiego WODR tegoroczne plony będą niższe i wyniosą dla
pszenicy ozimej 32 kwintala z l ha, 26,5 q pszenicy jarej i 24 q - żyta.
Skup zbóż krajowych ze zbiorów w 2002
roku z dopłatami dokonany będzie w ramach
działań interwencyjnych Agencji Rynku
Rolnego w okresie od lipca do 31 paź.dzier
nika tego roku i obejmuje pszenicę i żyto
spełniające wymagania ilościowe ijakościo
we określone przez ARR, kształtujące się
tak samo jak w roku ubieglyrrl.
Przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę z
Agencją, dokonują skupu za środki pochodzące z preferencyjnych kredytów skupowych, do oprocentowania których dopłaca

SEZON 20_0 2

z

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Ponadto po raz pierwszy w tym
roku mogą korzystać ze środków własnych
pod warunkiem uruchomienia subkonta, w
celu możliwości rozliczenia tak sfinansowanego skupu.
Znane sąjuż tegoroczne minimalne ceny
skupu zbóż spełniających parametry określwie przez Agencję. I tak: za 1 tonę pszenicy rolnik będzie mógł uzyskać najmniej 440
zł, ażyta-325 zł(netto). Natomiast dopłaty
do cen skupu są uzależnione od miesiąca,
w którym nastąpi sprzedaż zboża przez rolnika i wynoszą: w miesiącach lipcu i sierpniu za pszenicę - 11 Ozł, za żyto - 75 zł, we
wrześniu 120 zł za pszenicę i 80 zł za żyto,
w paź.dzierniku 130 zł za pszenicę i 85 zł za
żyto. Powyższe ceny dotyczą jednej tony
skupowanych zbóż.
Cp rolnik powinien zrobić, aby otrzymać
dopłatę od ARR?
Z urzędu gminy należy wziąć „oświad
czenie producenta", na którym urzędnik powinien potwierdzić wielkość użytkowanych
gruntów. Po dostarczeniu zboża do magazynu, który ma podpisaną umowę z ARR,
należy zwrócić uwagę, żeby każ.da dostawa
była potwierdwna na odpowiedniej stronie
ośWiadczenia producenta. Przy każdej dostawie zboża, która nie może być mniejsza
niż 3 tony, skupujący ma obowiązek wystawić dowód dostawy oraz faJcturę VAT RRwprzypadku producentów ryczałtowych, na
których powinien znaleźć się napis ,,Skup z
dopłatą ARR dla producenta". Zaplata za
zboże w cenach netto nie niższych niż 440
zł/t pszenicy i 325 zl/t żyta powinna nastą
pić przelewem w ciągu 14 dni.
Jeżeli rolnik jest pewien, że ostatecznie
zakończył skup zboża w tym systemie to powinien wpisać dat!( zakończenia sprzedaży
zbóż na ostatniej stronie oświadczenia, wypełnić wniosek lub rachunek na wypłatę
dopłaty, wykonać kserokopie wszystkich
faktur oraz na dole każdej z nich napisać:
,;za zgodność z oryginałem" i podpisać się
czytelnie, wykonać kserokopię oświadcze-

nia producenta i zachować ją dla siebie.
Rolnicy z województwa łódzkiego
i mazowieckiego podlegają pod ARR w
Warszawie i właśnie tam należy dostarczyć
wszystkie dokumenty - bez względu na to,
gdzie wstało dostarcwne zboże. Dokumenty
muszą być dostarcwne lub wysłane listem
poleconym za zwrotnym poświadczeniem
odbioru· najpóżniej do 15 listopada 2002.
Komplet dokumentów musi zawierać oryginał wniosku lub oryginał rachunku (w zależności, czy rolnikjest podatnikiem Wu
czy rolnikiem ryczałtowym), kompletny oryginał oświadczenia producenta zaświadczo
nego przez urząd gminy oraz wszystkie kserokopie faktur Wu lub faktur VAT RR potwierdwne za zgodność z oryginałem.
Dopłata będzie przekazana przelewem na
rachunek bankowy wskazany we wniosku
lub rachunku. Warto również dla usprawnienia obiegu dokumentów podać numer
telefonu kontaktowego.
(eh, mak)

Pediatrzy szkolili się w Nieborowie
oroczne spotkanie ordynatorów
W województwie łódzkim jest blisko
pediatrycznych 30 oddziałów pediatrycznych działających
z wojewódzkim konsultantem przy szpitalach. Spotkanie w Nieborowie pods. pediatrii pro( zw. dr hab. med. Je- święcone było tematowi hospitalizacji i zgorzym Stańczykiem, będącymjednocze nom niemowląt, dzieci i młodzieży w szpiśnie dyrektorem Kliniki Chorób Diiecię talach województwa łódzkiego. Referat na
cych w Łodzi odbyło się 20 czerwca w Nie- ten temat przygotowała dr n. med. Ewa Suborowie. Organizatorem spotkania tym ra- dol-JtXlnorowiczz Wojewódzkiego Centtum
zem był łowicki oddział, prowa9z.c>ny przez Zdrowia Publicznego w Łodzi. Wskaźnik
ordynatora Andrzeja Grabowskiego. Każ urnieralności na oddziałach pediatrycznych
de spotkanie z konsultantem składa się w województwie łódzkim wynosi 6,9 proz części szkoleniowej oraz z części wskaź mila. To jest już norma europejska. i nie
nikowej, o której dr Grabowski opowie- mamy się tutaj czego wstydzić. Takiego
dział krótko: Profesor Stańczyk może po- niskiego wskaźnika. do tej pory w woje-

C

oddziałów

kimwskażniktenjestjeszczeniższyiwy-

nosi 5,2 promila Lepszy wskaźnik od ło
wickiego szpitala ma szpital w Skiemiewicach - 4,5 promila. Umieralność noworodków jest następstwem głównie
przyczyn okołoporodowych i wrodzo-łlych wad serca. Tak jest na całym świe
cie i często są to przyczyny niezależne
od pediatrów - tłumaczył profesor Stań

czyk. Co jednak niepokojące, przyczynami zgonów dzieci, stawianymi w statystykach na drugim miejscu, są urazy
powstające na skutek różnych wypadków (np. samochodowych) oraz coraz
chwalić i może też zwrócić uwagę na nie- wództwie nie osiągnęliśmy - powiedział liczniejsze samobójstwa wśród dzieci
·
(mak)
nam pro( Stańczyk. W powiecie łowie- i młodzieży.
dociągnięcia ...

PRZEZ 365 DNI W ROKU KUTNO AGROMA ·CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ
OFERUJE SWOIM KLIENTOM m.in.:

KOMBAJNY, CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE,
CZĘŚCI ZAMIENNE, PASZE, NAWOZY, OGUMIENIE, AKUMULATORY,
ŁOiYSKA, SMARY, OLEJE, SPRZĘT OGRODNICZY,
NARZĘDZIA, ELEKTRONARZĘDZIA 1. .. 20 TYSIĘCY INNYCH PRODUKTÓW.
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PRODUCENT OKIEN LOWICZ 99-400, ul. Seminaryjna 6
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tel/fax (O prefix 46) 837 88 58, 837 47 68
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Centrum Techniki Rolniczej

SKORZYSTAJ Z NASZVCH ATUTÓW:

wyrwał

doszło

-Dlaczego dzieci umierają---.

KUTNO ·~r····

. .

drzewo z korzeniami. Do dość niezwykłego zdarzena początku lipca na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Poznańskiej TIR marki prowadzony przez jednego z łowickich przewoźni
ków skręcając z ulicy Poznańskiej (od strony Poznania) w ulicę Armii Krajowej zbyt ciasno wszedł w zakręt, w wyniku czego prowadzona przez
niego naczepa - chłodnia zawadziła rosnące przy chodniku drzewó. Klon
nie oparł się sile kilkutonowego samochodu i został wytWany z ziemi, kła
dąc się koroną na ulicy Armii Krajowej Kierowca wezwał Państwowa Straż
Pożarną, która szybko pocięła drzewo i udrożniła zamkniętą dla ruchu
(tb)
przez kilkadziesiąt minut ulicę.
TIR
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Okna gospodarcze
od 79 zł za okno

.
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JJwczasy dla 2 ~sób
prezencie
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PRZY ZAKUPIE OKIEN POWYŻEJ 3.000 ZŁ

PROFESJONALNY MONTAż, TRANSPORT GRATIS
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ZAPRASZAMY

• Gwarantowana jakość produktów
DO SKLEPÓW FIRMOWYCH W:
• Ceny, które mile Cię zaskoczą
ŁOWICZU,
ul.
Poznańska 152, tel. 046 837 93 33
• Szeroki asortyment
• Doświadczenie 26 lat
GŁOWNIE, ul. Kolejowa 42, tel. 042 719 22 24 ra

./ CEGŁA KLINKIEROWA
WIELU PRODUCENTÓW

t.0~

- duży wybór wzorów

Naiwięksi

producenci
Nainiższe ceny

Łowicz

,o~~,\ .

~o

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28

Tel./fax..B.37=32"!06..

./MATERIAŁY

BUDOWLANE

- szeroki asortyment
./WYROBY HUTNICZE
Dowóz I rozładunek „HDS"
BĄKÓW GÓRNY 33
tel.lfax (0-46) 838-79-12
• __._tel .kam. .D.-6Dk284=079_- - Ff.j.54
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erzy Szacho~chowiczz Wyborowa jest
hodowcąmłodych loszek i knurków rasy
pbz - polskiej białej zwisłbuchej. Zwieizęta
z jego hodowli brały udział w. czterech Krajowych WystawachZwietzątHodowlanych,
w Warszawie na Służ.ewcu, a także wielokrotnie w wystawach Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Jerzy Szachogłuchowicz kontynuuje hodowlęrozpoczętąprzez ojca w 1968
roku, wtedy Szachogłuchowieze specjalizowali się w hodowli trzody chlewnej wbp wielkiej białej polskiej. Kolejno w ich chlewniach pojawiły się zwierz.ętarasy ostrouchej,
zwisłoucha jest hodowana od polowy lat 80tych. Jerzy Szachogłuchowicz i jego i.ona
Teresa wielkie nadzieje na kontynuowanie
pracy hodowlanej wiążą z najmłodszym synem Wiktorem, który jest obecnie studentem wydziału zootechnicznego SGGW w
Warszawie.
Zwisłouche to obecnie jedna z najbardziej
rozpowszechnionych ras trzody chlewnej
w Polsce, hodowca zapewnia, że zainteresowanie młodymi lośzkami z hodowli jest
spowodowane tym, że loszki tej rasy bardzo Młode knurki rasy pbz na wybiegu przy chlewni w Wyborowie.
dobrze nadają się do krycia z knurami tzw.
kolorowymi, rasy duroc, pietrain czy harnp- typowanie, w którym minimum 70% zwie"Tylko hodowla i zboła
shire: Ważna jest u nas nie ilość, ale przede rząt można zakwalifikować do dalszej hQGospodarstwo Teresy i Jerzego Szachowszystkim jakość i czystość rasy - mówi do.wli, można uznać za dobry wynik. Mło
o 8Wojej hodowli Jerzy Szachogłuchowicz. de loszki są sprzedawane od wieku 5 mie- głuchowiczów ma powierzchnię 24 ha, cały
sięcy. Rolnicy najchętniej kupują zwieizęta areał jest obsiewany zbożami potrzebnymi
o wadze 86-90 kg. Niekiedy, jeżeli jest to im na paszę dla trzody. Pszenżyta i mieszanek
Stado hodowl.ane
potrzebne, biorą od hodowcy licencję. Za- zboż.owych jest i tak za mało, trzeba więc
Stado podstawowe składa się z 40 loch, zwyczaj loszki żhodowli w Wyborowie tra- kupować nie tylko koncentraty do pasz, ale
chociaż ilość ta zmienia się o plus-minus fiają do indywidualnych gospodarstw. Duża także zboże. Pasza jest przygotowywana
dziesięć sztuk oraz z 2 knurów stadnych~ część odbiorców to stali klienci, którzy ku- w gospodarstwie, ale niekiedy - przed żni
Knury zmieniane są co dwa lata, od każdej pują po 2-5 sztuk. Oprócz odbiorów z oko- wami zdarza się, że jest problem z kupiematki uzyskuje się zazwyczaj 6-7 miotów. licznych wiosek do Wyborowa po ma"ciorki niem zboża. Wtedy trzeba dokupić paszępeł
Hodowcy zakładają, że w każdym z dwóch prajeżdżają teżrolnićy z dość odległych za- noporcjową, która jest znacznie droższa niż
miotów w roku powinno być po 10-14 pro- kątków Polski - np. z Trzebiatowa, Lublioa, samodzielnie sporządzona na bazie koncensiąt. Jeżeli jest ich mniej, to maciora taka Kalisza Na razie nie ma problemów ze zby- tratu. Ponieważ w obu chlewniach zwierzę-·
tem, chociaż cena jest zmienna i w dużej ta są trzymane na ściółce ze słomy, obornika
jest eliminowana z hodowli.
Warchlald o wadze 4045 kg poddawane mierze zależy od ceny żywca wieprzowego - pod uprawę nie brakuje. Ziemi się nie oszusą typowaniu. Wtedy rolnik wraz z zootech- mówi Szachogłuchowicz. Oczywiste jest, że ka - mówi Szachogłuchowicz o konieczne>:
nikiem wybiera najlepsze sztuki, które będą w momentach, gdy żywiec jest drogi, rolni- ści uprawiania zboża po zbożu Aby zachoprzeznaczone do hQPowli oraz tzw. odpady cy chętnie inwestują w hodowlę i ją rozwi- wać ziemię w dobrej stnikturze, co dwa lata
- czyli zwierzę_ta, które będąpoddane tuczo- jają. W momentach tzw. ,,świńskiego doł nawozi ją obornikiem. Dodatkowo po żni
wi do odpowiedniej wagi i sprzedane na ka" zainteresowanie zwierz.ętami do hodowli wach obsiewa gorczycą, która jest przyorywana. Nie brakuje natomiast słomy na ściółmięso. Jerzy Szachogłuchowicz mówi, że jest znacznie mniejsze.
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która jest przechowywana na strychach
nad chlewniami. Oprócz chlewni z wybiegami Szachogłuchowiczowie mają rozpoczętą budowę trzeciej, w której odbywałby
się tylko tucz zwierząt, które nie zakwalifikowały się do hodowli polskiej białej zwisłouchej. Inwestycja o wymiarach 40x9m
.jest już rozpoc:Ęta, jednak na razie nie ~a
domo, kiedy uda sięją dokończyć.
Hodowcy z Wyborowa są całkowicie
ukierunkowani, w ich obejściu nie znajdzie.my ani jednej sztuki drobiu, który był niegdyś nieodłącznym elementem wiejskiego
podwórka. Nie uprawiają też żadnej innej .
roślioy niż zboża, nawet ziemniaki dla własnych potrzeb przywożą od rodziców pani
Teresy, którzy mieszkają w Błędowie. Na
placach przed domem i przed chlewniami
widać rękę gospodarza. Kwiaty rosną nawetprzy drodze dojazdowtj do chlewni. Ie~
budynki dwukrotnie zostały docenione przez
wojewodę byłego województwa skierniewickiego, w latach 80-tych Szachogłucho
wicz.owie dwukrotnie otrzymali ,,złotą Wiechę" - za budynek mieszkalny w 1987 roku,
a za chlewnię w 1989. Obydwa projekty były
zresztą autorstwa ttj samej osoby- Tadeusza
Miksy, który jest obecnie kierownikiem
wydziału architektoniczno-budowlanego
w łowickim starostwie, a prywatnie - szwagrem pana Jerzego.

Wystawy to satysfakcia
W Polscejest obecnie 29 hodowcówwbz,
w tym dwóch z Wyborowa Podobnie jak
inni Jerzy Szachogłuchowicz jest zrzeszony
w łódzkim oddziale Krajowego Centrum
Hodowli Zwierząt, centrum sprawuje kontrolę nad stadem, przeprowadza tatuaż prosiąt, klasyfikację loszek i knurów, dokonuje
też pomiarów loszek i knurów, w zamian
rolnicy opłacają składkę członkowską, Jednak nic nie zastąpi nadzoru hodowcy, który
niezależnie od godziny musi być przy każ
dym wyproszeniu, zwłaszcza pierwiastki.
Nieodłącznym elementem hodowli jest
udział w wystawach. Z wyborem maciorek
i knurlłów, które mogą brać udział w wystawie zwietząt hodowlanych nie jest jednak
tak łatwo, jak mogłoby się niewtajemniczo-

Wspomnienie sprzed 8 lat - Jerzy
Szachogłuchowicz otrzymuje gratu-

facje od Jerzego Pilarczyka, wiceministra rolnictwa, sekretarza stanu.
Warszawa, X Krajowa Wystawa
Zwierząt Hodowlanych.
nym w hodowli zwierząt wydawać. Wagę
i wiek zwierząt., kt6re mogą wziąć udział
w wystawie każdorazowo określa regulamin.
Organizatorzy kwalifikująwytypowane sztuki po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu.
Ze wszystkich czterech krajowych wystaw
najsympatyczniej wspominają X Krajową
Wystawę Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w 1994 rolm Wtedy ich knur o imieniu Wolf było krok od zdobycia tytułu championa - zabrakło mu tylko jednego punktu.
W tym samym roku Wolfw Bratoszewicach
dostał tytuł championa Pani Teresa i pan
Jerzy nie mają wątpliwości, że był to najlepszy knur z ich hodowli·- jego potomstwo
bardzoszybkorosło. Udzi.alwwystawiedaje
satysfakcję - mówi Teresa Sźachogłucho
wicz, a jej mąZ dodaje - Daje też reklamę.
Krajowe wystawy odbywają się co 2 lata,
po powodzi w 1997 roku hodowcy chcąc
pomóc rolnikom z południa Polski przekazywali im zwierz.ęta. Z gospodarstwa Szachogłuchowiczów na południe Polski pojechały dwie loszki i knur.

Alla i Tygrys
Do uc!Żiału w tegorocznej wojewódzkiej
wystawie zwierząt hodowlanych w Bratoszewicach zakwalifikowano dwie loszki
o futurystycmych imionach-Alla 0019/02
oraz Alla 0020/02, które były siostrami oraz
knura o imieniu Tygrys 051010 I . Tytuł wicechampiona w kategorii loszek czystorasowych rasy pbz otrzymała Alla 19.
Mirosława Wolska - Kobierecka
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WYDZIAt ROLNICZY Z SIEDZIBĄ W tOWICZU • BLICHU
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nabór na rok akademicki 2002/2003
na zaoczne studia inżynierskie
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m
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fachowa obsługa ~
c5

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

promocje, raty • „O" wpłaty :o"tl
transport "'~"

1. kierunek~ ROLNICTWO specjalność: „Agronl>mia i Agrobiznes" (3,5-letnie)
·2. kierunek • OCHRONA 'śRODOWISKA (4-letnie)
Studia zaoczne

JS.LOD-towicz, ul. Zgoda 16

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.

JtJ<'!'.'M{

~

Wydział

Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ur..uchamia:

2-semestralne Stu,dia Podyplomowe
dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
w Wydziale Zamiejscowych w Łowiczu - Blichu
o kierunkach: 1. „Biologia z Higieną i Ochroną Środowiska"; 2. „Przy_roda"

od 689

zł

od 769

zł

od 449

Wymagane dokumenty: i podanie, • uwiarygodniona kserokopia dyplomu ukończenia studiów
~kserokopia dowodu osobistego str. 2 i 3.

zł

•

REWELACYJNE CENY! • OKAZJE! • WYPRZEDAZEI
R-188

Dokumenty przyjmuje i informacji udziera:
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. 8-12R-5
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A moie iedn!Jk
do Zdun?

„Festina lente"
„Utrzymywanie dwóch szkół
średnich w Zdunach jest absurdem". Oto wyrocznia pani Anny
Jatczak zamieszczona w podtytule artykułu opublikowanego
w jubileuszowym, pięćsetnym
numerze „Nowego Łowiczani
na". Muszę wyznać, że ten werdykt niepomiernie mnie zadziwił. Zamieszania, dotyczącego
naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, winien jest - zdaniem autorki - nie kto inny, tylko dwie szkoły średnie w Zdunach; podczas kiedy w istocie
mamy tu do czynienia z konsekwencją kolejnej reformy syste. mu oświaty.
Zapewne ze zdumienia przecierają teraz oczy gdzieś w zaświatach twórcy tych szkół, którzy powołali je do życia przed
kilkudziesięciu laty, wypełniając
testament Wieszcza:
„Niech żywi nie tracą nadziei
i przed narodem niosą oświaty
kaganiec".
W toku dziejów oświata stawała się coraz bardziej powszechna.
Przed wiekami jedynie nieliczni
znali sztukę czytania. Jeszcze jednak przed drugą wojną światową
wieś polska pozbawiona była szerszego dostępu do wykształcenia.
Z wielkim przeto uznaniem należy się odnieść do kreatorów szkół
średnich w Zdunach.
Z artykułu p. Jatczak zdaje się
wynikać postulat likwidacji tych
szkół. Jak sądzę, autorka popłynę
ła na fali powszechnej dzisiaj tendencji „restrukturyzacji" wszystkiego, co tylko możliwe. Jest to
tym bardziej kuriozalne, że mło
dzież wiejska ma nadal znacznie
utrudniony dostęp do wykształce
nia Tylko nieliczni studenci wywodząsię ze środowiska wiejskie-

go. Podobno w okresie przedwojennym studentów o rodowodzie
chłopskim było proporcjonalnie
więcej niż obecnie. Tegoroczny
Tegoroczny nabór do szkół
niepełny nabór młodzieży do szkół średnich spowodował wiele niepośrednich w Zdunach jest zapewne rozumień i niejasrcych sytuacji.
zjawiskiem przejściowym i nie Rozczarowanie i zdenerwowanie
może być argumentem przema- na równi ogarnęło uczniów, nawiającym za likwidacją szkół.
uczycieli, a w szczególności rodziGodna uwagi jest kolorystyka ców. Emocje te niepotrzebnie były
artykułu, poczynając od sformu- podsycane przez prasę, radio i tełowania tytułu, przez tendencyjny lewizję. Zamieszanie medialne
dobór wypowiedzi rodziców, np.: powoli mija, a do głosu dochodzi
„Nauczyciele jak u Pana Boga za zdrowy rozsądek. Niewątpliwie
piecem czekają aż starostwo zro- nowy system naboru nie jest dobi za nich nabór... " albo „ ... ale skonały. Wiele zarzutów i pomóoczywiście najważniejszy w tym wień zostało przedstawionych
wszystkim jest nauczyciel."
szkołom w Zdunach i Zduńskiej
Artykuł p. Anny Jatczak zdaje Dąbrowie, przedstawiając je
się podważać dobre imię i reputa- w bardzo niekorzystnym świetle.
cję szkół średnich w Zdunach, Myślimy, że zarzuty przedstawioa przecież są to placówki spełnia ne na łamach „Nowego Łowicza
jące doniosłą rolę nie tylko w za- nina" spowodowane były totalnym
kresie oświaty, ale także w kształ chaosem i zamieszaniem wywoła
towaniu postaw obywatelskich, nym przez nowy, niesprawdzony
ducha patriotyzmu i pielęgnowa system rekrutacji. W artykule tym
nia kultury regionalnej.
jednak chcielibyśmy przedstawić
Dla ilustracji tej tezy warto trochę inną wizję szkolnictwa
przypomnieć, że patronką Li- usytuowanego
w Zdunach
ceum została Krystyna Idzikow- i w Zduńskiej Dąbrowie.
ska - córka Ziemi Łowickiej, zaSzkoły średnie na terenie pomordowana przez Niemców za wiatu łowickiego są głównie zlodziałalność niepodległościową. kalizowane w Łowiczu, a faktem
Przed rokiem obchodziliśmy świadczącym o wysokiej świado
w Zdunach osiemdziesięciolecie mości ludności lokalnej jest funkJej urodzin. Uroczystość ta zgro- cjonowanie dwóch szkół średnich
madziła wielu gości. Wśród nich na terenie gminy Zduny, tj. Zespobyli między innymi wicemarsza- łu Szkół Rolniczych im. Jadwigi
łek Sejmu Franciszek Stefaniuk, Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbro
dyrektor Instytutu Historii Ruchu wie, obecnie Zespołu Szkół PoLudowego p. Gmitruk, przedsta- nadgimnazjalnych oraz Liceum
wicie le władz powiatowych Ogólnokształcącego im. Krystyny
i gminnych oraz przyjaciółki i ro- Idzikowskiej w Zdunach.
dzina Patronki szkoły. UczestniZe szkołami tymi jest jak z rolcy uroczystości z wielką atencją nictwem w Polsce. Rolnictwo to
i uznaniem wyrażali się o pracy strategiczny sektor gospodarki,
i sukcesach szkoły. Podkreślali ze a traktaty Rzymskie z 1955-57 już
wzruszeniem, że ideały, za które stworzyły wiele uregulowań w raoddała życie Patronka, są wciąż mach Wspólnej Polityki Rolnej.
żywe wśród młodzieży zduńskie Rejon Łowicza to tereny od wiego Licc;:urn.
ków rolnicze. Latami wypracowaNa zakończenie swoich reflek- no tradycję i kulturę rolną, charaksji na temat artykułu p. Jatczak terystyczną i znaną również w skachciałabym wyrazić pogląd, że li europejskiej. W wielu krajach
w ferowaniu kategorycznych wy- Wspólnoty Europejskiej właści
roków należałoby zachować wię ciel gospodarstwa rolnego, który
cej oględności i umiaru, a mniej nie posiada tytułu „technik rolnik"
pośpiechu. Już starożytni sformu- nie moie korzystać z instrumenłowali zasadę: „Festina lente".
tów pomocniczych budżetu unijNauczycielka Liceum nego, np. nie ma dostępu do preOgólnokształcącego w Zdunach ferencyjnych kredytów dla rolniDanuta Grotowska ka. W niedługim czasie i my spo-

tkamy się z takimi problemami. miast identyfikowane. Środowi
Czy ludność zamieszkująca oko- sko szkolne stwarza specyficzną
lice Łowicza rzeczywiście może atmosferę niewielkiego zbiorowinie wiązać swojej zawodowej ska młodzieżowego, wyizolowaprzyszłości z rolóictwem? Wiele nego ze zgiełku i huku współcze
przedsięwzięć związanych z tzw. snego świata, w którym panuje
obsługą rolnictwa, np. z dziedzi- spokój i atmosfera nauki. Dla
ny transportu i spedycji, punktów uczniów szkoła proponuje szereg
skupu, małych przetwórni, ekoąo atrakcji pozalekcyjnych. Tutaj
miki rolnictwa jest jeszcze do ob- uczniowie mogą się sprawdzić
jęcil,l przez małe prywatne przed- jako dobrzy organizatorzy poprzez
siębiorstwa i to właśnie szkoły, działalność w Samorządzie
między innymi rolnicze, powinny Uczniowskim czy Szkolnym Kluwykształcić kadry potrafiące szyb- bie Europejskim, a także biorąc
ko reagować na zmieniające się za- udział w kole muzycznym bądż
potrzebowanie' na rynku pracy. rozwijając swoje zainteresowania
Z drugiej strony, czy szkoła rolni- sportowe.
Szkoła nie jest molochem. Liczcza Uedyna w powiecie łowickim,
która ma uprawnienia do nadania ba uczniów waha się w ciągu ostatnich lat w granicach od 300 do 400
tytułu „technik rolnik") powinna
osób, tak jak jest przeciętnie w
znajdować się wmieście? Czy ludszkołach krajów Unii,Europejność z okolic Zdun, Bielaw, Bedlskiej. Proces kształcenia·i wychona musi koniecznie dojeżdżać do
wania w s_zkołach w Zdunach daje
Łowicza, aby zdobyć średnie wydobre efekty. Absolwenci szkół w
kształcenie?
większości kontynuują naukę na
Zespół Szkół Ponadgimnazjalstudiach wyższych, prowadzą wła
nych im. J. Dziubińskiej położo
sne gospodarstwa lub przedsię
ny jest w malowniczym parku
wzięcia, są aktywni w środowi
wiejskim w odległości około 1O
skach lokalnych, znani jako ceniokm od Łowicza i około 30 km od
ne i oddane służbie publicznej
Kutna na pograniczu powiatów ło
osoby. Szkoła odnosi swoiste sukwickiego i kutnowskiego. Samo
cesy w procesie dydaktycznym,
położenie szkoły poza zasięgiem
uwieńczone w roku 2000 zajęciem
aglomeracji miejskiej ma swoistą 146 miejsca w ogólnopolskim ranzaletę: uczniowie są w znikomym
kingu szkół średnich dziennika
stop.niu zagrożeni niebezpieczeń „Rzeczpospolita" i czasopisma
stwami takimi jak pobicie, wymu- „Perspektywy". Było to najlepsze
szenie czy narkomania. W obec- miejsce spośród szkół średnich
nej dobie komunikacyjnej dojaz- w powiecie łowickim, a dziewiąte
dy do szkoły nie mają większego w województwie łódzkim. Mamy
znaczenia, gdyż można dojeżdżać swoich finalistów Olimpiady Wietutaj pociągiem lub autobusem dzy i Umiejętności Rolniczych
(tak samo łatwo zarówno od stro- i w tym roku. Nasza tegoroczna
ny Łowicza,.jak i Kutna i to pod absolwentka Ewelina Golisz, bę
samą szkołę). W okresie jesienno- dąc finalistką i laureatką zdobyła
zimowyrn organizowane są dodat- indeks na studia wyższe.
kowo dowozy uczniów z niektóSzkoła w Zduńskiej Dąbrowie
rych rejonów naszego powiatu. ma bogatą tradycję. Absolwenci
Dla młodzieży mieszkającej dale- znają bądż powinni znać historię
ko propomtjemy pobyt w interna- szkoły przedstawioną w książce
cie, który jest dobrze wyposażo Kazimierza Wyszomirskiego
ny: pokoje 2- i 3-osobowe, cało „Dąbrowa Zduńska żyła pracą
dzienne wyżywienie nie obciąża i pieśnią". W najbliższym czasie
jące nadmiernie budżetu uczniów, przypomnimy realia, tradycję
bo wnoszą oni opłaty tylko za za- i założycieli tej pierwszej wiejkup produktów żywnościowych skiej szkoły tym wszystkim, którzy odcinają się od własnych kona własne posiłki.
Współpraca szkoły z rodzicami, rzeni, bądź są na bakier z histodyżury nauczycieli oraz blisko zlo- rią własnego regionu.
Zespól Kierowniczy
kalizowany komisariat policji, dają ·
ZSP im. Jadwigi Dziubińskiej
poczucie bezpieczeństwa, a pojaw Zduńskiej Dąbrowie
wiające się obce osoby sąnatych-

Sierpień

wośro~ku kultury
owicki Ośr~dek ~ul tury z~~
prasza w sierpom na SWOJ
ramowy program wszystkie
dzieci z terenu miasta, które nie
wyjechały na wakacje, a chciałyby interesująco spędzić czas.

Ł

• Jerzy Dołhań we wtorki 6, 13, 20, 27 sierpnia o
godz. 16.00 zaprasza na zaję
cia plastyczne. LOK zapewnia
wszystkie potrzebne materiały
do rysowania i malowania. Grupa uczestnicząca w zajęciach bę
dzie działała nie tylko w ośrod
ku, ale także w plenerze.
• ŁOK przygotował także
dwa bezpłatne seanse kinowe dla
dzieci, na których będzie można
obejrzeć popularne wśród najmłodszych bajki. Odbędą się one

o godz. 11.00 w
sierpnia.

środy

Y i 21

Dwukrotnie dzieci będą
uczestniczenia
w bezpłatnym wejściu i zabawie
na łowickim basenie. Przewidziane są one w piątki 9 i 23
•

miały możliwość

sierpnia o godz. 11.00.
• W sobotę, 1 O sierpnia, o godz. 10.00 odbę
dzie się wycieczka ro.werowa
do Nieborowa. W programie
przewidziano zwiedzanie
kompleksu parkowo - pałaco
wego.

• W piątek, 16 sierpnia, o
godz. 10.00 po raz drugi odbędzie się

w kawiarni Dziupla
impreza Mikrofon dla Dzieci „Śpiewać każdy może". W lipcu uczestniczyło w niej ponad 50
dzieci, najlepsi zostali nagrodzeni upominkami.

•W czwartek, 22 sierpnia
dzieci i młodzież łowicka będą
miały możliwość zapoznania się
z działalnością sekcji krótkofalarskiej działającej przy ośrodku
kultury. Krótkofalowcy będą
opowiadali o sprzęcie, na którym
pracują, zasadach i:iawiązywania
łączności, będą dawać także

wskazówki jak rozpocząć swoją
przygodę z krótkofalarstwem.

(tb)

Sponsor: Stacie Haczykowscy
Łowicz

1

i Nieborów

lt~ltJJ~JJJ]

ul. Główna 5, Domaniewice
teł. (046} 838-36-46, 0607-930-234
organlzu)e:

~WESE .LA

./ bankiety ./ komunie ./ imprezy okolicznościowe
NAJNIŻSZE CENY - PROFESJONALNA OBSŁUGA
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Bielawy

Udana strażacka
loteria fantowa
ni~~ielę, 7 l.ipc~, w remlZle OchotntczeJ Straży
Pożarnej w Bielawach
odbyła się strażacka loteria fantowa połączona z licznymi kon- 70 dzieci
kursami dla dzieci. Imprezę zorganizowała tamtejsza jednostka '
Iem Toberem, Sebastianem Florkiem - OSP oraz oddział Związku
Mło
posłem z Big Brother 'a, Wojtkiem Olejdzieży Wiejskiej . Zanim straża
niczakiem od nas, zwiedzili kilka sal... cy przygotowali ponad 300 losów
opowiada Sławek Karmelita. Ostatni
na loterię, kilka dni wcześniej
z wymienionych posłów jest zresztą hozbierali fanty. Objechali 12 okonorowym członkiem klubu.
licznych wsi. Niektórzy gospodaW sierpniu członkowie klubu mają
rze dawali gołębie czy kaczki,
okazję pojechać na obóz sportowo-rekreinni zabawki dla dzieci, a jeszcze
acyjny do Mrzeżyna niedaleko Kołobrze
inni po. prostu pieniądze. W niegu. Koszt wyjazdu wynosi 600 złotych,
dzielę okazało się, że zainteresoklub ze zdobytych od sponsorów funduwanie loteriąjest tak duże, iż losy
szy pokrywa koszty wyjazdu. Do końca
w cenie 3 zł, z których każdy wyczerwca chęć wyjazdu zadeklarowało już
grywał, rozeszły się w mgnieniu
blisko 20 osób.
oka. Strażacy zarobili około 1.200
zł. Pieniądze te chcą przeznaczyć
Karton kostiumów
na remont stolarki okiennej w remido sprzedania
zie oraz bieżące potrzeby jednostki.
Po południu przy dźwiękach dyskoSkąd mają pieniądze na działalność
tekowej muzyki, na placu obok reUczniowskiego Klubu Sportowego? - Od
mizy rozegrano konkursy dla dzie- .
miasta na razie nic nie dostaliśmy, choci, m.in. przeciąganie liny i rzucaciaż składaliśmy wnioski. Byliśmy nowi,
nie lotką. Wszyscy bawili się
więc może urzędnicy nie myśleli, że tak
świetnie.
(ljs)
dobrze będzie nam to szło - mówi Sła
wek Karmelita - Zrobiliśmy bal karna- Bielawy
wałowy i zarobiliśmy ponad 3 tysiące, od
sponsora dostaliśmy karton kostiumów
kąpielowych do sprzedania, inny dał lodówkę pełną lodów - też sprzedaliśmy,
edenaścioro dzieci z rodzin
składki od członków są minimalne - po
objętych pomocą Gminnego
10 złotych. Na cztery miesiące (80 goOśrodka Pomocy Spmecznej
dzin ćwiczeń) klub dostał dofinansowa- w Bielawach wyjedzie I sierpnia
nie ze Szkolnego Związku Sportowego na kolonie do Suwałk. Dwutygoz Łodzi. Instruktorzy nie pracowali cał dniowy wyjazd w całości sfinankiem za darmo - otrzymali około 250 zł sowany zostanie przez gminny
brutto miesięcznie . Od września mają fundusz przeciwdziałania probleobiecane kontynuowanie dofinansowania. mom alkoholowym, z którego wyDlaczego klub na Korabce? - W tej dzielono na ten cel 7 tys . zł.
dzielnicy nic takiego jeszcze nie było, W trakcie kolonii zorgan'izowaa nie wszyscy rodzice mają możliwość do- nych przez Towarzystwo Przyjawiezienia dzieci do klubów, które mają ciół Dzieci ze Skierniewic oprócz
zajęć rekreacyjno-wypoczynkozajęcia w centrum miasta czy na halach.
Najpierw sondowaliśmy, czy się tu UKS wych realizowany będzie również
przyjmie i okazało się, że jest potrzebny- program z zakresu przeciwdziała
mówi Klirmelita.
nia alkoholizmowi.
(mak)
(ljs)

W

Na Korabce

ćwiczy,

biega .i skacze - dla siebie, nie dla wyczynu

W

swój drugi rok istnienia wkroczy
od września Uczniowski Klub
Sporton Korabka, mieszczący się przy
szkole podstawowej i gimnazjumw tej dzielnicy Łowicza . Należy do niego blisko 70 uczniów, którzy spotykają
się na zajęciach sportowych w dwóch grupach wiekowych - dwa razy w tygodniu.
Działacz klubowy i jednocześnie nauczyciel wychowania fizy.cznego w Szkole
Podstawowej nr 3, Sławek Karmelita,
chce tak zmienić statut klubu, żeby nale~
żeli do niego wszyscy uczniowie z Korabki i mieli możliwość spotykania się na
klubowych zajęciach sportowych. Osoby opłacające składki mogłyby skorzystać
z dodatkowych przywilejów - dofinansowania wyjazdów, firmowych koszulek
z nadrukiem UKS Korab ka itp. Być może
. już od początku nowego roku szkolQego
klub będzie potrzebował kolejnych instruktorów.
Młodszą grupą wiekową - z klas trzecich - opiekuje się nauczycielka wychowania fizyC<znego, sama mieszkająca na
Korabce - Wioletta Puszcz. Zajęcia mają
charaktar rekreacyjno-sportowy i nie są
specjalnie nastawione na przygotowywanie dzieci do sportu wyczynowego. W tej
grupie są dzieci już usportowione, ale
również koordynacyjnie i kondycyjnie
słabsze, które spotykają się z rówieśni
kami nie po to, żeby wygrywać w zawodach, ale przyzwyczajać się do zdrowego stylu życia i czynnego uczestniczenia
w sporcie. Cały czas tłumaczę, że nie trenujemy tylko na wyczyn i dla medali na
zawodach, tylko przede wszystkim dla
siebie i po to, żeby dobrze się czuć i być
zdrowszymi, sprawniejszymi - mówi Wioletta Puszcz.

Podczas wycieczki do Sejmu RP, w której brali udział członkowie UKS Korabka, uczniowie spotkali się m. in. z Sebastianem Florkiem (stoi z tylu w środku)
- kiedyś uczestnikiem programu Big Brother, teraz posłem SLD.

jedne po drugich i wszystkie są chętnie członkowie klubu z Korabki zajęli więk
wykonywane.
szość pierwszych i drugich miejsc. TroProszę ustawić się w szeregu i będzie chę mi było głupio, jak stałam obok burmy powtarzać skipy, których nauczyliśmy mistrza i co chwilę krzyczałam „ UKS
się na poprzednich zajęciach . Pamięta Korabka "... - opowiada nauczycielka.
cie, jaki był skip numer jeden ? Kto paStarsza grupa uczniów, z klas IV-VI,
mięta? Biegniemy podnosząc wysoko prowadzona przez Sławka Karmelitę kolana. Raz, dwa, raz, dwa ...
inicjatora założenia klubu, brała udział
UKS Korabkajest nastawiony na ćwi w tzw. czwartkach lekkoatletycznych
czenia lekkoatletyczne - techniki biegu, w Skierniewicach. Aż ośmiu wychowanpodawane między innymi w formie za- ków klubu po tych wyjazdach zakwalifibawowej . Pod koniec zajęć czasami gra- kowało się do zawodów w Warszawie.
my też w piłkę, ale wtedy ja sędziuję Jak na jeden rok istnienia klubu i pracy
z gwizdkiem. Dzieci czują się zauważone z uczniami to bardzo dobry wynik.
i docenione. Nie jest to typowa kopanina
UKS to nie tylko sport, ale też praca
Nie trzeba przymuszać
na podwórku, tylko zorganizowana pił wychowawcza z naszymi członkami. KilPodczas zajęć młodszej grupy UKS ka według konkretnych zasad - mówi ka osób z klubu było pod koniec maja raKorabka wszystko zmienia się szybko jak Wioletta Puszcz. W ostatnich Biegach zem z pierwszą klasą z gimnazjum na wyw kalejdoskopie. Ćwiczenia następują Trzeźwości w Al. Sienkiewicza najmłodsi cieczce w Sejmie. Spotkali się z Micha-

Kolonie wSuwałkach

J

HURTOWNIA CERAMICZNO•BUDOWLANA
Łowicz,

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

""'""' '""'"' paaa•Eł'l11s11°•

oe:&Oł'ot.PROM o CJA

PONADTO:
• SCHODY, TRALKI, PORĘCZE
PIANKA
• PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE •SCHODY STRYCHOWE, OKAPY MONT.UOWA
•GRESY, PŁYTKI KLINKIEROWE
·
9,902łlszt.
•
•
•
•

Poleca po atrakcyjnych cenach:
glazurę, terakotę polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Cere~it)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównujące
SANPLAST'
•!•płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
•:• systemy kanalizacji PCV

•!•

Hurtownia czynna w godz. 7° 0 -18° 0 , soboty 7° 0 -15° 0
R·32

KLEJE, FUGI, LISTWY
BOAZERIA PCV, SIDING
RYNNY
DRZWI - wewnętrzne
- zewnętrzne

- PANELE PODł.OGOWE O WYSOKIEJ IWARDOŚG,

KLEJOWE I 8EZKLEJOWE
- PANELE ŚOENNE MDF

- antywłamaniowe
- GLAZURA, TERAKOTA
- harmonijkowe
- ELEllTRONAAZ4DZIA 80SCH I SKIL
~ Szeroki asortyment • Ceny konkurencyjne • Raty bez pierwszej wpłaty • Upusty

I
Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35
tel/fax (046) 832 53 32
www.bis-meble.com.pl

Meble kuchenne
Szafy wnękowe
Sprzęt AGD
Garderoby
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GOK Zduny

KOlONIE ZA POMO POWODZIANOM P

Peizaie i kwiaty
Joanny Skrobacz

boć Zespół Szkół przy ul. Ko- na co

C

szarowej w Staszowie, w którego internacie od 2 do li lipca
przebywała młodzież z powiatu
łowickieg0, dziś prezentuje się
pięknie, rok temu w ciągu kilku
godzin powódź zmieniła go
w ruinę. Był najbardziej zniszczonym budynkiem w mieście.
Straty w wyniku jego zalania wyniosły ponad 1,5 mln zł. Tylko
dzięki szybkiej i ofiarnej pomocy z innych rejonów kraju Ziemia Staszowska mogła z powrotem stanąć na nogi. Dary w postaci artykułów żywnościowych,
środków'higieny, zboża, a także
ofert goszczenia dzieci dotarły
do powodzian w pierwszych
dniach sierpnia 2001 roku.
O rozmiarach strat (łącznie 80
mln zł) i ogromie pracy włożo
nej w ich usuwanie świadczą
dziś zdjęcia w pamiątkowej gablocie usytuowanej przy wejściu
głównym do szkoły.
W geście podzięki za okazaną
pomoc władze powiatu staszowskiego zaprosiły do siebie na
dziesięciodniowe
kolonie
uczniów z powiatów: łowickie
go, szczecinieckiego, kolbuszowskiego, wieluńskiego, lipnowskiego i sokołowskiego.
Dwudziestu uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu
l'laszego powiatu wraz z tak sarno
licznymi grupami z powiatów
lipnowskiego i sokołowskiego
zakwaterowanych zostało wła
śnie w internacie Zespołu Szkół
w Staszowie. Kryteria doboru na
bezpłatne kolonie były proste dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w życie społeczne szkoły. W ciągu I O dni pobytu aż
4 razy młodzież spotkała się ze
starostą Czesławem Pargiełą,

PBH „AFRA" "99-120

dzień zaś przebywała

nie
tylko w towarzystwie swoich
opiekunów, ale również pracowników gościnnego starostwa. Na
każdym kroku spotykaliśmy się
z gestami wdzięczności za pomoc. Uczyniono to nawet na niedzielnej mszy świętej odprawionej przez ks. dziekana Henryka
Kozakiewicza w naszej intencji.
Proszono nas, aby słowa podzię
ki przekazać również władzom
naszego powiatu oraz wszystkim
osobom, które tak szybko zareagowały na apel o pomoc dla
mieszkańców Ziemi Staszowskiej
- opowiada jeden z opiekunów
łowickiej grupy Arkadiusz
Anyszko.
Tak też się stało, w środę 1O
lipca, opiekunowie kolonii spotkali się ze starostą łowickim,
przekazali podziękowania, puchar starosty staszowskiego, jaki
ich podopieczni wywalczyli
w trakcie zawodów strzeleckich
zorganizowanych w Szydłowie,
zdali relację z niecodziennych Młodzież z powiatu lipskiego przed pałacem w Łańcucie - pierwszy z prawej Piotr Wojdyła kolonii. A było o czym opowia- opiekun, pracownik Starostwa w Lipnie.
·
dać.

Program p()bytu był wręcz naszpikowany atrakcjami, których
w powiecie staszowskim nie brakuje. Zwiedzili Ujazd, zamek
w Krzysztoporze, Sandomierz,
gród średniowieczny w Szydło
wie, zespół pałacowy w Kurozwękach oraz tamtejszą, jedyną
w Polsce, hodowlę bizonów
amerykańskich i stadninę koni
arabskich, Tarnobrzeg z tamtejszym zamkiem Tarnowskich,
Baranów Sandomierski, klasztor
pokamedulski w Rytwianach,
Święty Krzyż, pałac i powozownię w Łańcucie oraz starówkę
w Rzeszowie. Niemal każdego
dnia organizowane było ognisko

Piątek,

cucie oraz stadnina koni arabskich w Kurozwękach. Bardzo
podobało mi się również to, że
oprócz zwiedzania zabytków·
sporo czasu mieliśmy na typowy
wypoczynek, czyli na przykład
gry sportowe, ogniska, dyskoteki - mówi Kinga Borkowska z LE
w Zduńskiej Dąbrowie. Czas był
bardzo dobrze zaplanowany, nie
było miejsca na nudę, wyjeżdża
jąc z domu nie sądziłam, że aż
tyle zwiedzę - dodaje Monika
Ambroziak z ZSZ nr 4 w Łowi
czu. Oprócz spotkań z władza
mi młodzież miała również okazję rozmawiać ze swoimi rówieśnikami.

O koloniach w geście podzię
kowania rozpisywała się tamtejsza lokalna prasa. Niektóre egzemplarze gazet łowiczanie
przywieżli ze sobą na pamiątkę.
Sympatyczną pamiątką są również plecaki, jakie każdy
z uczestników kolonii otrzymał
od powiatu staszowskiego. Sło
wami nie da si~ opisać serca,
jakie zostało włożone w organizację tego wypoczynku - to zdanie wypowiedziane przez opiekuna Arkadiusza Anyszko jest
chyba najlepszym podsumowaniem zakończonych kilka dni
temu kolonii.
(ljs)

Gmina Bolimów

No wokacje
do Załęcza Wielkiego
śmioro dzieci z terenu

O

gminy Bolimów za tydzień rozpocznie wypoczynek w Załęczu Wielkim koło
Konina. Dołączą one do więk
szej grupy składającej się z wybranych uczniów szkół całego
okręgu skierniewickiego. Kryterium doboru były niskie dochody w rodzinie. Organizatorem
wyjazdu jest skierniewicki oddział Kuratorium Oświaty. Przez
dwa tygodnie dzieci pod okiem
opiekvnów przebywać będą
w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Nadwarciański
Gród". Uczestnicy kolonii nie
poniosą żadnych kosztów z nimi
związanych.

(ljs)

ul. Łęczycka 19, tel. (0-24) 722-10-86

podwyższona sztywność,
Łowicz,

i pieczenie kiełbasek, młodzież
kilkakrotnie zażywała również
kąpieli w zalewie Chańcza.
W trakcie turnieju w strzelaniu
z kbks reprezentacja powiatu
łowickiego wywalczyła III miejsce. Pieczę nad bezpiecznym
przebiegiem zawodów sprawowali członkowie Szydłowskiego
Towarzystwa Strzeleckiego. Ci
sami rok temu stawili się ochotniczo do rozładunku darów dla
powodzian, które napływały,
czasami i w środku nocy, również z powiatu łowickiego.
A co najbardziej podobało się
młodzieży? Chyba najdłużej
w pamięci utkwi mi pałac w Łań-

rzez cały okres wakacyjny
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach można
oglądać wystawę kilkunastu prac
autorstwa malującej od 1973
roku, mającej na swoim koncie
już 19 wystaw indywidualnych
i 11 zbiorowych, mieszkanki
Skierniewic Jeanny Skrobacz,
pt. „Pejzaże i kwiaty".
Wystawa jest Jedną z wielu
prezentowanych przez zduński
ośrodek w ramach cyklu „Moja
Pasja". Zgodnie z tytułem wystawy na pracach zobaczymy mazowieckie pejzaże i kwiaty wykonane akwarelami na kartonie
oraz olejami na płótnie. W Zdunach malarka prezentuje miniatury, choć nie jest ściśle przywią
zana do tej formy.
(tb)

niska cena

ul. Browarna 1OA, 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:
I.I niemieckie okucia Winkhaus Auto Pilot

11 zab~zpieczenie antywłamaniowe
11 blokada błędnego położenia klamki
li mikrowentylacja
11
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tel.: ( 0 ...46) 837-15-89, tel.: (0 ...46) 837-14-10 e- mail:

agrol_hn@w.pl~

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.

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łowicz w granicach administracyjnych

~®®~~

CEMENT PORTLANDZKI CEM 11/ 8-8 32.S .2....& Z . l t
CEMENT PORTLANDZKI CM I 42.S 2 7 9 -adłl t
Dojazd: 1 km za Łowiczem przy trasie Łowicz Bielawy, koło Otolic

PRZYSTĄPIENIU

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.
R-azs

Zarząd

Gminy Łowicz

•

12

25 .07.2002 r.

Po·łowicki folklor fKPJlffa~~@[J~""
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• • • KADRu
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do.„ Sk1ern1ew1c

ZAPWZAMY DO BOLIMOWA
Od piątku, 26 lipca w Bolimowie rozpocznie się cykl imprez
związanych z corocznymi obchodami Dni Bolimowa.

dwiedził mnie ostatnio kolega się chyba tłumaczyć. Chciałbym też
z odległych stron, dokładnie bardzo, by w Łowiczu i okolicach dzia·
z drugiej strony kuli ziemskiej, ło się jak najlepiej, co na tych łamach
• piątek, 26 lipca:
- godz. 13.30- zawody o mistrzostwo Dęta, potem zespół taneczny „Kombinabo z Australii. Chciałem go zaciągnąć wielokrotnie deklarowałem. Dlaczego o
- godz. 17.00 - otwarcie w siedzibie Bolimowa w konkurencjach nietypo- cja", zespół muzyczny ,,Debiut'' z Bolido Łowicza, Nieborowa i Arkadii, ale tym piszę? Ponieważ· uważam, że
jakoś nie mogliśmy zgrać terminu. Po- wszystko, co się wiąże z łowickim folk- Gminnego Ośrodka Kultury wystawy po- wych. Będzie to między innymi rzut ka- mowa, formacja taneczna 4/20 ze Skierloszem dla panów w wieku powyżej 16 niewic, Jerzy Filar i zespół „Drink Bar".
stanow~em więc przynajmniej kupić mu lorem, bogatą historią Łowicza i jego za- plenerowej „Malarski Bolimów",
- godz. 21 .00 - dyskoteka na Rynku lat, rzut wałkiem dla kobiet w wieku poImprezy towarzyszące będą trwały
jakąś pamiątkę z tych stron, a ponie- bytkami, z Nieborowem, Arkadią, Waważ to miłośnik sztuk wszelakich, za- lewieami i ze wszelkimi innymi walora- w Bolimowie. Jeżeli tylko dopisze po- wyżej 16 lat, rzut beretem (kobiety przez wszystkie trzy dni na małym botem pomyślałem, że'akwarela czy gra- mi Ziemi Łowickiej mogącymi zaintere- goda, zabawa ma potrwać aż do czwar- i mężczyźni powyżej 16 lat), bieg w płe isku przy ulicy Sokołowskiej . Rozgrywafika z łowickim motywem byłaby jak naj- sować ludzi spoza tych stron, powinno tej nad ranem.
twach, żonglowanie piłką,
ne będą mecze piłkarskich szóstek od lat
bardziej na miejscu. Aby jednak doko- być znacznie bardziej eksponowane niż
- godz. 21 do 4.00 dyskoteka na Ryn- 15 o puchar wójta Bolimowa: 26 lipca
• sobota, 27 lipca - cykl imprez na
nać takiego sprawunku, poradzono mi jest do tej pory.
godz. 18.00: Ziąbki - Kęszyce, godz.
boisku sportowym przy ulicy Sokołow ku.
jechać do ... Skierniewic polecając galatego z wielkim zdziwienięm skiej.
19.00: Podsokołów - Sierzchów, 27 lip•
niedziela,
28
lipca:
lerię (właściwie galeryjkę) na skierniezobaczyłem napis .WYPRZE- godz. 11.00 - turniej piłkarski o puO godzinie 15.00 zaplanowane jest uro- ca godz. 16.00: Bolimowska Wieś - Podwickim Rynku. Trochę to tak jakbym
DAż" w jedynym1owickim skle- char przewodniczącego Komisji Oświa czyste przekazanie wozu bojowego
dla sokołów,' godz. 17.00: Bolimów 2 - Ła
po góralskie wyroby jeżdził nad morze,
pie, na Starym Rynku, w którym moż ty, Kultury
i Sportu Rady Gminy w Boli- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolimo- sieczniki, godz. 18.00: Jasionna - Sierzale to, że Kaszubi chcą handlować ciuna kupić regionalne wyroby czy pamiąt
mowie dla dzieci w wieku od I O do 12 wie. Od godziny 16.00 na estradzie w cen- chów, 28 lipca godz. 16.00: Bolimów 1
pagami, oscypkami i góralskimi serdaki łowickie. Pani prowadząca ów sklep,
kami to przecież nie ich wina. Skoro
lat. Po tym turnieju planowany jest mecz trum Bolimowa rozpocznie się cykl wy- - Ziąbki, godz. 17 .OO: Kęszyc~ - Bolinazywający się bodaj .Cepelianka" (niegórale mają to w nosie.
stępów muzyczno-tanecznych. Jako mowska Wieś.
stety sklep w likwidacji), powiedziała mi, towarzyski „Ojcowie - Synowie",
- godz. 13.00 - zawody strzeleckie,
pierwsza wystąpi Bolimowska Orkiestra
(mak)
byt bogatej oferty w owej skier- że po prostu z trudem wiąże koniec z
niewickiej galerii też jednak nie końcem i trudno jej zarobić na czynsz
było. Do wyboru właściwie były znacznie przekraczający 2 tysiące miedwie rzeczy: akwarela i pastele z frag- sięcznie. Lokal, w którym ów sklep się
mentami romantycznego parku w Ar- znajduje, jest, jak powiedziała mi pani
kadii. Trudno jednak mieć pretensje prowadząca tę łowicką .Cepeliankę'',
środę, 24 lipca, Łowicka Dziecię nam kierownik kapeli, jest to drugi poo ten skromny wybór do osób prowa-. własnością komunalną, zatem jego dysca Kapela Ludowa kierowana byt na warsztatach w tej miejscowości,
dzących taką galerię w Skierniewicach. ponentem są władze
miasta i one dePierwsze nasuwające się w tej sytu- cydują o wysokości opłat. Ale, na Boga,
najbliższą sobotę, 27 lipca abs- przez Eugeniusza Strycharskiego wyje- w ubiegłym roku byli tam, ale przed odacji pytanie brzmi natomiast: dlacze- trudno mierzyć jedną rniarką placówkę,
tynenci z Łowicza i okolic jadą chała na tygodniowe warsztaty muzycz- bywającymi się spotkaniami. Kapeli tym
go nie ma możliwości zakupu takich która poza jakimś godziwym zyskiem
do Lichenia na coroczną ogól- ne do Suchej Beskidzkiej. 12-osobowy bardziej zależy na wysJępach w Suchej,
"drobnych" dzieł sztuki w Łowiczu? dla osób ją prowadzących, promuje ło nopolską pielgrzymkę. Łowicki „Pasia- zespół, w którym są dwie pary tanecz- .że pojawi się tam wiele zespołów z c
Czyżby nie było na nie wśród mieszwicki folklor z powiedzmy lokalem ga- ~zek" pojedzie autokarem wynajętym ne, nie będzie tylko ćwiczyć, wystąpi też łej Polski, a także z zagranicy - Słowa
kańców Łowickiego, a i pośród dość
stronomicznym albo ze sklepem, który przez grupę abstynencką „Nie ma moc- dwukrotnie na odbywających się w tym cji i Czech. Możliwe, że wyjazd zaowolicznych przecież latem turystów żad oferuje wyroby quasi-artystyczne
czasie w Suchej Beskidzkiej i okolicz- cuje nowymi kontaktami, a w przyszło
o ta- nych" ze Zdun.
nego na nie zapotrzebowania? Nie kim „artystycznym" poziomie,
nych
miejscowościach VII Suskich Spo- ści koncertami w różnych miejscowoże aż w
Natomiast grupa „Przeminęło z wiasądzę. W moim przekonaniu jest to
dołku ściska, za to chodliwe. Nie mutkaniach z Folklorem. Występy zaplano- ściach . Festiwal będzie rejestrowany
trem"
z
Domaniewic,
tradycyjnie
już
orprzede wszystkim kwestia wyjścia z szę chyba tłumaczyć,
że Stary Rynek
ganizuje wyjazd wspólnie z „Krokusem" wane są w Suchej Beskidzkiej oraz w przez Telewizję Regionalną, Kraków.
ofertą do potencjalnych nabywców. A
jest miejscem na taką placówkę właści
Makowie Podhalańskim. Jak powiedział
(tb)
z Głowna .
plastycy-w Łowickiem też przecież ·wie jedynym. Zaś gusty
trzeba kształ
mieszkają.
Podobnie
jak
w
latach
ubiegłych
nie
tować i to też jest obowiązek władzy.
o Skierniewic, jak już wyjaśni Czase"l ważniejszy niż doraźnych parę brakuje chętnych do udziału w pielłem, pojechałem w minioną złotych w miejskim czy powiatowym bu- grzymce. Wraz z abstynentami często
sobotę trochę z konieczności. dżecie. Mam nadzieję, że gdy Łowicz jeżdżą całe ich rodziny. Charakterystyczlisko 40 uczniów z Uczniowskiego uprawiających lekką atletykę - w Pucku.
Jakoś nie przepadam za tym miastem będą odwiedzać ważne krajowe czy za- nym elementem pielgrzymki jest cało
Klubu Sportowego „Błyskawica" Podczaswakacyjnychwyj37.dównadtrenini mam nadzieję, że skierniewiczanie mi graniczne delegacje, burmistrz nie bę nocne czuwanie, które rozpocznie sięjuż
podczas tegorocznych wakacji weźmie gami młodych sportowców czuwa jak zato wybaczą. W Łowiczu zaś staram się dzie musiał wysyłać podległego sobie Ó 14.00 w sobotę. O północy odprawioudział w sportowych obozach kondycyj- wsze ich trener - Mieczysław Szymajda.
oczywiście bywać jak najczęściej. urzędnika w delegację po łowickie wyna będzie msza św. w bazylice.
nych. Tegoroczne IO-dniowe obozy dla Wszystkie obozy w ramach UKS ,,Błyska
Z sentymentu do Łowicza nie muszę cinanki do Skierniewic.
(mwk) łyżwiarzy odbywają się w Sanoku, a dla wica'' są dla ich uczestników bezpłatne.
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Abstynenci poiadą
do Lichenia

W

Warsztaty kapeli

dziecięcei

W

Obozy sportowe w Sanoku i Pucku
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Centrum Szkół Prywatnych

lRADIX

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

SZKOŁY ŚREDNIE ZAOCZNE

(dla absolwentów szkół zasadniczych zawodowych, nauka trwa 3 lata,
czesne płatne 10 miesięcy, możliwość złożenia egzaminu dojrzałości)
Liceum Ogólnokształcące
Liceum Handlowe
- absolwenci uzyskują tytuł technika handlowca

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

od 1997 r.

(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)
- pracownik socjalny (pomoc społeczna, bezrobocie i rynek pracy)
- technik administracji
- technik informatyk
1
•
- technik obsługi turystycznej
•••

3-letnie (6 semestrów) na podbudowie szkoły zawodowej
Technik elektryk spec. elektroenergetyka
Technik mechanik spec. budowa ma~zyn i urządzeń przemysłowych,
spec. naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

2-letnie (4 semestry) na podbudowie szkoły średniej (nie koniecznie z maturą).
Technik infonnatyk

MARKA. TYP

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

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

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

Zgłoszenia przyjmują oraz dodatkowych informacji udzielą Ewa i Włodzimierz Wieczorek

e-mail: dydakta@smelcom.lowicz.pl

J

I

r:l~

AUTO KOMIS POLMOBLICH OFE RU.JE
,.

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI!!!

http://www.smelcom.lowicz.pl/dyd akta

4

wyk sztaicenie, zaw , praca

ZAOCZNE STUDIUM POLICEALNE w ŁOWICZU

od 31 -08-2002 r w siedzibie szkoły Łowicz, Al. H. Sienkiewicza 62,
tel. O601-206-957 lub O 605-724-768

;;t

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

ZAOCZNE TECHNIKUM ZAWODOWE w ŁOWICZU

· siedziba szkoły: Łowicz,

.J

!

ROK

KOLOR

STILO DYNAMIC
1,816V 3d

2001

jasnoziel. met.

SEICENTO 1100

1999

błękit

met.

SEICENTO 900

2002

błękit

met.

CINQUECENTO VAN

1996

biały

REGATA 1,9 DIESEL

1986

NISSAN ALMERA 1,5

2001

czerwony
czerwony

PRZEBIEG

CENA

5700

51 500

ooo

17 500

38

20
136 ooo

21

ESP,ABS,EBD,BAS,MSR.ASR.
klim.komp.pokl.6•AJR BAG
c.z. zd.ster., elektr. szyby
lusterka, radiodlw. wspom. kler.
AIR BAG, szyby elektr.•
radiOOdtwarzacz

ooo

6 900

ooo

4 200

24 700

41 800

21

DODATKI

===-tjlie

Przyjmujemy samo1::hody osobowe i dlostaw1::ze.
Badania techniczne, ocena stanu samochodu. Raty. Leasing na miejscu.
PO~M.OBLICH, Łowicz,

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

R·8
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

t

rodził się w Brzezinach 12 grudnia·· mieszkanie. WGłownieposzukiwanowła-

1941 roku. Ojciec jego, Hemyk, był
znanym w Brzezinach krawcem posiadającym przed wojną swój warsztat zatrudniający kilku pracowników. W rodzinie było jeszcze dwóch starszych braci,
którzy odziedziczyli zawód po ojcu. Kiedy pan Roman miał 4 lata, zmarła jego
matka, wychowywany był więc przez
ojca, któremu przez całe życie wiele zawdzięczał. Po skończeniu szk.,oły podstawowej poszedł do brzezińskiego liceum. Tam poznał Marię Ambroziak,
z którą się kilka lat później ożenił. W czasach szkolnych był spokojnym, zrównoważonym młodzieńcem. Dobrze się uczył
i chciał wstąpić do Szkoły Orląt w Dęblinie. Nie udało mu sięjednak przejść trudnych eg~minów. Po maturze z Brzezin
wyjechał, jak się później okazało, na zawsze. Przez rok pracował w Warszawie,
jako zaopatrzeniowiec w dużym sklepie
spożywczym na Woli.
W 1962 roku dostał się na Wydział Maszyn Elektrycznych na Politechnice Warszawskiej. Jeszcze w trakcie studiów,
w 1964 roku, ożenił się ze wspomnianą
koleżanką z liceum. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera podjął pracę w zakładach
·wZMot w Głownie. Mąż chciał zostać w
Warszawie, trudno było jednak wtedy o

śnie

takiego specjalisty i po kilku miesią
cach pracy przydzielono nam mieszkanie
na osiedlu Sikorskiego - opowiada żona
Maria. Był spokojnym, życzliwym czło
wiekiem, który potrafił każdego zrozumieć. Małżeństwo państwa Kozłowskich
było

bardzo zgodne. W pięć lat po ich
ślubie urodziło się pierwsze dziecko - syn
Dariusz, dwa lata później drugi syn - Jacek. Mąż dużą rolę przywiązywał do i.rychowania dzieci, od maleńkości próbował uczyć je odpowiedzialności, rozsąd
ku. To on chodził na i.rywiadówki szkolne, interesował się ich nauką. Próbował
rozbudzić w nich różne zainteresowania opowiada żona.
Od momentu sprowadzenia się do
Głowna pracował w WZMot. W pracy
był lubiany, z kolegami często jeździł do
Łodzi na mecze piłkarskie. Przyjaciół
i znajomych miał wielu, często spotykał
ich w róźnych miejscach. Kiedyś podczas urlopu w Rowach koło Ustki, spotkał kolegę ze studiów. Innym razem, kiedy z sąsiadem pojechał do Opoczna kupić płytki ceramiczne, okazało się, że inny
jego znajomy pracuje w sklepie firmowym, dzięki czemu mieli możliwość
wybrania towaru, co w tamtych czasach
było luksusem.

Nigdy nie zaniedbywał rodziny i zawsze ona stanowiła jego główny cel
w życiu. Był bardzo szczęśliwy, kiedy
cała rodzina siadała przy jednym stole.
Był bardzo dumny z założenia rodzin
przez synów. Bardzo kochał swoje synowe, jak i wnuków. Wspomagał ich jak
tylko mógł, czy to przez pomoc w pracach domowych, opiekę nad wnukami lub
też pomoc mateńalną.
W polowie lat 90-tych z powodu narastającej z wiekiem choroby wieńcowej
przeszedł na rentę. Dużo czasu spędzał
na działce. Latem wraz z żoną chodzili na
działkę każdego dnia. Mąż bardzo lubił
zajmować się pracami w ogródku, nie lubił siedzieć bezczynnie, tam zawsze moż
na było czymś się zająć i przyjemnie spę
dzić czas - mówi żona. Plonami z działki
dzielił się oczywiście z dziećmi, sam robił
konfitury z wiśni i truskawek. Nauczył
sięje robić tylko po to, żeby nie marnowały się plony z działki. Zmarł 15 maja,
śmiertelny okazał się trzeci zawał. Stanowił dla mnie i dla naszych dzieci silne oparcie, zawsze wspólnie podejmowaliśmy
decyzje, razem cieszyliśmy się z osiągnię
tych efektów. Jego odejście było dla nas
wszystkich bardzo silny m wstrząsem mówi żona.
(aw)

ODESZLI OD NAS (30.06 - 14.07)

Gałod, I. 48, Jcsionna; 11 lipca: Stanisław Szkup, I. 80, Łyszkowice;
12 lipca: Jerzy Liśkiewicz, I. 70, Łowicz; Marek Potentos, I. 36, Łowicz; 13 lipca:
Marian Strycharski, I. 50; Łowicz; 14 lipca: Helena Herominka, I. 89, Głowno;
16 lipca: Antonina Dobrzęcka, 1.74, Skrzeszewy; Marianna Bogusz, I. 89, Łowicz
17 lipca: Leon Masłowski, I. 68; Łowicz; 18 lipca: Marian Nagiecki, I. 52, Krępa;
19 lipca: Marianna Pawlina, I. 77, Pilaszków.

10 lipca: Jan

ROMAN KOZtOWSKI (1941-2002>
U

.

SERDECZNE

PODZIĘKOWANIA

WSZVSTKIM,
którzy uczestniczyli
w ostatniej drodze
na .wieczny spoczynek

-

"
S.P.

MARIANA

STRYCHARSKIEGO
składa

R-849

Rodzina

Firma H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

ul. Łowicka 7/11
tel. (0-42) 719-30-24, 710-71-90
(czynne całą dobę)
tel. w ŁODZI (0-42) 672-33-33, 672-30-27 (czynne

„

całą dobę)

/

Gospodynie, do

onkurs na „Danie regionalne Księ
stwa Łowickiego" to doskonała okazja dla gospodyń domowych, by
odkurzyły przepisy swoich mam i babć
i pochwaliły się swoimi umiejętnościami
kulinarnymi na szerokim forum. Do konkursu zapraszane są Koła Gospodyń
Wiejskich i osoby indywidualne, które
potrafią przygotować danie regionalne
Księstwa Łowickiego i umotywować jego
związek z tradycją. Każdy z uczestników może zgłosić wyłącznie jeden zestaw dania obiadowego składającego się
z zupy, drugiego dania, przystawki oraz
napoju. Zgłaszający potrawy zobowią
zują się również do nieodpłatnego udostępnienia receptur oraz wyrażenia zgody na ich stosowanie przez łowickie zakłady gastronomiczne, będące sponsora-

K

Ośrodek

Rzeźba

dziełol
mi konkursu. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. star:ostwa (ul. 3 Maja 7, tel. 837-57-71),
również tam do 5 sierpnia przyjmowane
będą pisemne zgłoszenia do konkursu.
Finał odbędzie się w przeddzień Biesiady Łowickiej, 24 sierpnia. Biorący
udział w konkursie przygotują wtedy
dania (prace będą odbywały się w miejscu wyznaczonym przez organizatora).
Uroczyste rozstrzygnięcie zaplanowane
zostało jeszcze tego samego dnia, o godz.
17.00 na dziedzińcu Muzeum w Łowi
czu. Następnego dnia, już podczas Biesiady wykonawcy pięciu nagrodzonych
dań otrzymają nagrody pieniężne (ogólna
pula nagród wynosi 8 tys. zł) .
(aj)

Szkolenia Kierowców

IDIJ({j/pDI

sobotę, 3 sierpnia o godz. 15.00
w Muzeum w Łowiczu zostanie
otwarta wystawa rzeźby Małgorza
ty Kosińskiej i Zygmunta Majewskiego.
Oboje są mieszkańcami powiatu łowickie
go, rzeźbiąw drewnie podejmując tematykę
świecką i sakralną. Małgorzata Kosińska
mieszka w Zabostowie Małym, jest abso Iwen tką Liceum Sztuk Pięknych
w Lublinie, prezentowała swoje prace na
wielu wystawach, tym razem zaprezentuje 80 prac, które przekrojowo pokażą
jej twórczość. Zygmunt Majewski jest
mieszkańcem Łowicza, w 1982 roku uległ
wypadkowi, w którym stracił rękę. Jest
uczestnikiem Warsztatów Terapii Zaję
ciowej w Parmie i zajmuje się rzeźbiar
stwem. Na wystawie w muzeum pokaże
kilkanaście swoich prac.
(aj)

W

..--------~-----~

ROLETY
./zewnętrzne - aluminium
./ wewnętrzne - tekstylne

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

ZALUZ.JE
liJ
-

29.07.2002

•..

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

ul. .Jana

Pawła

li 120 (dawna

WYl<ONU~

Łódzka)

;!;

"'

USLUGI

PRZECISKI POD JEZDNIAMI

DLAPRZYŁĄCZVELEKTRYCZNYCH:

~~

~

.$

• telefonicznych • wodociągowych
• kanalizacyjnych
'<"
• oraz całe przyłącza wodno-kanalizacyjne ~

Tel. 0461837-60-67, 0607-172-782 ~

ProducentVesal

~I

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

SAMOCH01>0WYCH

INSTALACJI GAZOWYCH
ATlAl(CYJNI CełY

Łyszkowice,

~

ul. Polna 3, tel. 0-502-583-965

do

chłodni

POGRZEBOWY
Agata

OFERU.IE:

• sprzeda:I: tn1mlen
• przew6z na cały kraj
• tabllczkl
Łowicz,

)~

~

kredytu: .

• do 3.000 zl bez poręczycieli dla osób samotnych
~
• do 8.000 zl bez poręczycieli dla małteństw
·do 10.000 zł z 1 poręczycielem
• do 14.000 zl z 2 poręczycielami
• Raty miesięczne do 3 lat. żadnych opłat przy zawieraniu
umowy kredytowej
~
Cz na od niedziałku do i tku od 10.00 do 17.00 ~

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

FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42
e-mail: piorun@pro.onetpl
~

Kozioł

• nekrologi
• kondukty
.
pogrzebowe

ul. Jana Pawia li nr 5, tel.

DYTY
RE
iDTOWKOWE

Wysokość

zmarłych

~~c~o~·

działalność gospodarczą. rolnicy oraz emeryci I renciści.
Kredytu musi być spłacony do 70 roku życia.
Obliczanie zdolności kredytowej:
małteństwa • z dochodów zostawiamy po 250 zl
na Wdą osobę w rodzinie (dzieci do 18 roku życia),
z pozostałej kwoty określamy wysokość kredytu oraz raty.
osoby s1motne • z dochodu zostawiamy 400 zl na siebie,
z pozostałej kwoty określamy wysokość kredytu oraz raty.

siatki przeciw owadom
• moskitiery

r. o godz. 16.00

przewóz osób

ZAKłAI

• Wymagany stały dochód minimum 600 zl netto.
• Kredyty otrzymują: osoby pracujące, prowadzące

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

UWAGAlllnasz
jest pod patronatem
Instytutu Transportu
Samochodowego
Rozpoczęcie kursu:

Nieodpłatny

Łowicz,

KAT. „A, B, B+E"
Ośrodek

całość usługi pogr11bowei 1 trumnq dębowq iui od 600 ił
,

~

PHU „CHROBRr' sp.jawna
ul. Mostowa 28 (w budynku byle} Łowtczsnkl)
tel. (046) 830-08-36 w godz. od 10.00 do 17.00

•

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
•
NA NAJWYZSZYM
POZIOMIE

wmuzeum

ro....46)837-20-22

GRA-JANNS,Głowno,

ul. Bielawska 83

MIESZALNIA
,
LAKIER O W

SAMOCHODOWYCH
AKRYL ·150 zł komplet
METALIK 220 zł komplet
PERŁA 260 zł komplet
Oferujemy również: materiały
lakiernicze oraz pełną paletę barw
lakierów w sprayu nabijanych na miejscu.
Lakiernia przy sklepie zapewnia nap.rawę
Poniedziałek- piątek 8-17, sobota 8-13 ~

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

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

CZĘŚCI VW BUŚ T.-4
BLACHY, LAMPY I INNE~

.

~

14

REKLAMA

________ _______________________________________________________
...;...
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NAJTAŃSZE

(it·l·l·I

Claas Jaguar z gniotownikami ziar~a.
Odwóz maty ci.tej rozrzutnikami
10-ton ymi tfpu Forthnit T-88

na zakup
samochoClu?

Tel. 046/83?-~8.:88·,_-_Q60.4-078-564

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

oferuje firma PHU ANROB
- saletra importowana i krajowa
- śruta sojowa ·
lllło~""- śruta rzepakowa
~O:~
a także szeroki asortyment
innych nawozów
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

TANIE
.

NAGROBKI
GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
Z UMIENIA NATURALNEGO

Sprawdź również

inne bardzo atrakcyjne oferty rabatowe i kredytowe.
Szczegóły w naszym salonie.

oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca, ul. Lotnicza .20
(obok nowej straży)

PO·L MOBLICH

RllRMlANN

jui w

Łowiczu!

POMIAR, SPRZEDAŻ, MONTAŻ:
BRAM-FUT
Łowicz,

ul. Włókiennicza 1
tel. (046) 837 35 71, O 606 941 304

OFERUJEMY:

o bramy garażowe

o bramy przemysłowe

~a\'ł *

t 3g\e\

o napędy, sterowania

o drzwi p. pożarowe i wielofunkcyjne R-748

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

Łowicz,

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

R-796

NAWOZV

+Kompletny nagrobek z tablicą

.

już

od 1.800 zł.

+Montaż

i transport gratis.

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

KREDYTY LEASING

~ 'Tani k!etfyt

Ma urzyce 48

te1. (0-46) 839-11-34, 0-601-261-211
tel. kom. 0-601-508-950
R.
15

GABINETY LEKARSKIE
'

IWONA OLEJNIK

~~E!Q~~~~NIA
~i
Łowiczu
Budownictwa w

OFERUJE PAŃSTWU

specjalista pediatra

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

PIOTR OLEJNIK
specjalista chorób wewnętrznych

USG

EKG

•nadproża

-

NOWY ADRES:
GŁOWNO, UL. KILIŃSKIEGO 25
(RÓG PłĄTKOWSKIEJ)
TEL. 7-107-400

•

~ tf[a ((ażtfego!
OD 0,5%

galanterię betonową

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

GR-44

Zapraszamy

w godz. 7.00-17.00

Gabinet Lekarski

JOLANTA
PIETRZAK

WIESŁAW BIELECKI

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

l21fXV()IL

~

Dr nauk medycznyc!h

ZAPEWNIA:
• ATUKCYJNE CENY
• SZEROKI ASORTYMENT
• FACHOWĄ OBstUG'

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

Leczenie homeopatycznie,
oznaczanie choJe·stero/u,
trójglicerydów oraz cukru we krwi

•••••n··-··,

~

PRYWATNY GABINET LEKAR.SKI

•

PIOTR CZYZ
przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, os. Kostka bi. 1 (obok apteki) .
tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

JOANNA WALCZAK
ginekolog-położnik

"'
tel./fax. (0-46) 830-22-39, 0-607-343-336 ;:,:

RATY

STANLEY
Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVCHENNE NA ZAMÓWIENIE

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV
Łowicz,

r

Nowy Rynek 16,

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

GODZINY OTWARCIA 6.00-21.00

P.H. ,,AGRO·DUET"

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

PRZENIESIONY

ALEKSANDER JANOWICZ

na ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu

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

PRZYJĘCIA: wtorek, czwartek 18.00-20.00 lub
po telefonicznym uzgodnieniu 0·604-466-537 ~

ZAPRASZAMY Termo FASADA
Łowicz, ut. Wojska Polskiego 1

"''A~l\~lr
przy ut. Długiej 21

lekarz chorób wewnętrznych

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

MIESIĘCZNIE

• GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
DO 20.000 PLN I
• NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
• NA BUDOWĘ I REMONTY
• POD HIPOTEKĘ!
Łowicz, ul. 3 Maja 5, tel. 837-83-38
Skierniewice, ul. Pomologiczna 8
046/832-18-74
R3

Małszyce

"'WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE· KAS CHORYCH~

Łowicz,

Targowica Miejska, pawilon 219
tel (046) 83!'-20-26, 0-604-19-23-18

h l Czynne: pn. - pl 8.00- 11.00,
I
sobota B.00 • 13.00 R

lI
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Fiat Bravo 1.4 na gaz, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 0609-275-61 O.

SAMOCHODOWE
KAżDY POWYPADKOWY, PEŁNO

SPRAWNY, PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ.
NAJKORZYSTNIEJSZE CENY.
TEL 046/837-46-96, 0609-576-949.

Kupię powypadkowe: Uno, Punto, Seicento, CC ·gotówka.
Teł. Q504.578.839.

Kupię rozbita niemieckie, japońskie
i inne marki. Teł. 0606-854452.

Żuk, blaszak- sprzedam w całości lub na czę
ści.

Tel. 046/830-23-70.

Polonez Caro 1,5 +gaz, 1992/93 rok- sprzedam. Tel. 0461838-59-58, 0502-705-747.

Sprzedam 4 nowe opony do Żuka.
Tel. 0691-730-100.
'

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

I 26p, I 986 r., stan bardzo dobry - sprzedam.

Fiat I 26p, z dobrą blacharlcą, nie musi być na
chodzie - kupię. Tel. 0608-806-350,
046/839-65-85.

Kawasaki GPZ 550 1985 rok, stan dobfy sprzedam. Teł. 0600-857-792.

Fiat l 26p, I 986 rok - sprzedam. Lisiewice
Duże 29. Teł. 0609-541-312.

Absolutnie każde auto powypadkowe,
uszkodzone, zniszczone, ewentualnie
częściowo spalone pilnie kupię, płat
ne gotówką, transport gratis, 100%
satysfakcji sprzedającego.
Tel. 0604412-810.

Star 200, stan dobry - sprzedam lub zamienię
na osobowy. Tel 046/838-76-99.

Absolutnie auta uszkodzone, do remontu kupię. Tel. 046/831-01-29
Kupię każde powypadkowe lub
w całości, najkorzystniejsze ceny.
Tel 0601-204--034, 046/831-8548.

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

Fiat l 26p 1978 rok (nowe opony)- w całości
lub na ~i - sprzedam. Tel. 0600-282-827.

wypadkowe, wszystkie marki ·gotówka Tel.0600-871-223.

Tico, 1998 rok, bordo, cena 9.700 zł - sprzedam. Gąbin, tel. 0241277-12-16,
0608-684-409.

Żuk Al3 - sprzedam. Tel. 0501-851-747.

Skutery, motorowery - nowe, używa
ne, za gotówkę lub na raty poleca
Sklep FUKS. Sochaczew, ul. Warszawsk~1, tel. 046/862-85-84.
•

Seat Ronda 1,2, 1985 rok, cena 1500 zł - sprzedam. Tel. 046/837-11-10 po 16.00.

Tel. 0608-518-784.

Cinquecento 900, niebieski metalik, 1993 rok,
cena 8.200 zł- sprzedam.
Gąbin, tel. 0241277-12-16, 0608-684-409.

Fiat l 26p, 1993 rok, 65 tys. km, stan bardzo
dobry, 3.300 zł- sprzedam. Tel. 0605-553-62 l.

Sprzedam motocykl Honda Shadow VT-600,
1994 rok. Tel. 0504-188-523.

Fiat I 26p 1988 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0504-993-599, 046/838-13-55 po 20.00.

Komis kupi samochody cale oraz po-

Kupię każde auto, całe lub uszkodzone również od wszystkich firm, płat
ne z góry gotówką. Tel. 0602-705-876.

Polonez Caro 1993 rok, I ,5 + gaz, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/83 8-66-86,
0503-407-736.

Opel Vectra I .6i +gaz, 1992 r., stan idealny sprzedam. Tel. 0604-825-723.
Renault 19 1.3, 1990 r., stan dobry,
sprzedam. Zielkowice 2 I 2a.

biały

-

Polonez 1992/93, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel. 0601-256-323.
Opel Kadett combi 1,6 D, 1983 rok - sprzedam. 'fet. 046/838-90-02.
Fiat 126p, 1986 rok, 47 tys. km - sprzedam
tanio. Tel. 0602-310-971.
Opel Calibra, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0609-409-524.
Sprzedam przyczepkę samochodową.
Bobrowniki 5. Tel. 0606-402-014.
Fiat I 26p 1986 rok, na chodzie, stan dobry,
cenaok.800zl.-sprzedam. Tel.0504-123-632.

Kupię

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

Sprzedam WSK 125, 7.000 km, wyrejestrowana. Tel. 0607-065-167.

Fiat I 26p 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0502-952-246.

Kupię

Cinquecento 900, 1996 rok, I właściciel, 57
tys. km, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0602-848-348.

Yamaha FZR-600, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0504-602-119.

Kawasaki ZX 6R, 1995 rok·- sprzedam.
Tel. 0502-607-583.

UNO 1,0, 1996, 5-<lrzwiowy.
Tel. 046/835-33-08.

Polonez 1990, oryginalny, lakier, bezwypadkowy, 1750 zł- sprzedam. Tel. 838-06-24.

Kupię

Fiata Punto 5 • drzwiowy.
Tel.0608-108-139.
Cinquecento 900 może
uszkodzony. Teł. 0692-829-882.

tanio Simsona. Tel. 0692-865-265.

Sprzedam Romet Chart 21 O.
Tel. 0691-730-100.

Fiat l 26p, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-40-11, 0692-719-330.

Kupię

Sprzedam motorower Kadett.
Tel. 0608-475-473.

Sprzedam działkę zagospodarowaną z altanna Bolimowskiej. Tel. 0461837-85-46.

ką

Sprzedam dom parterowy w Łowiczu, IOO m2,
garaż 80 m2, budynek gospodarczy 40 m2, na
działce 5000 m'. tel. 0600-276-603.
Sprzedam mieszkanie 50 m2 (3 pokoje, parter,
wysoki standard). Tel. 046/83 7-54-97.
Sprzedam działkę rekreacyjną.
Tel. 0461837-54-97.
Sprzedam, wynajmę mieszkanie 3-pokojowe.
Tel. 046/837-66-24, 0692-506-191.
Dom w Kiernozi, działka I I 16 m2 • sprzedam.
Tel. 046/837-45-47.
Sprzedam działkę 280 m2 z budynkiem gospodarc:cym. Łowicz, ul. Radziecka 18.
Tel. 046/837-31-08.
Dom z działką koło Łowicza - sprzedam.
Tel. 046/837-03-77.
Sprzedam działkę 1,5 ha przy drodze Uchań
Łowicz. Zawady 38.
Sprzedam dom w Łowiczu.
Tel. 046/837-86-89.
Sprzedam budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi, szerokie wysiedliska.
Tel. 046/838-77-65 (19.00.-21.00.)
Sprzedam M-3,J piętro. Tel. 0692-722-045.

być

Kuplę Uno 1.0, 1996-1999.
Tel. 0691-409-370.
Kupię Seata Cordobę, 1995-1998.
Tel. 046/8324542.
Fiat lipo, 1995, zadbany.

GARAŻE

Zabrzeźniań

Sprzedam M-5 na os. Bratkowice lub zamieTel. 0604-576-338, 837-79-23.

nię na domek.

Sprzedam działkę budowlaną 1.100 m',
Głowno, ul. Zabrzeźniańska.
Tel. 0609-976-818.
Sprzedam działkę w Otolicach.
Tel. 046/837-15-67.
Sprzedam działkę przy ul. Poznańskiej, pow.
2100 m2• Tel. 0504-169-261.
Sprzedam działkę budowlaną, ul. Klimeckiego. Teł. 046/837-75-18, 0603-885-603.
Sprzedam dział kC< budowlaną w Mysłakowie.
Tel. 022/618-31-28.
Zamienię mieszkanie M-3 w Milanówku na
podobne w Łowiczu z rozliczeniem.
Tel. 0221758-36-32.

Sprzedam działkę, Łowicz. Tel. 0691-73(}.156.
Sprzedam działkę budowlaną pow. 342 m2 w
Łowiczu, przy ul. Podrzecznej.
Tel. 0600-062-569.
Sprzedam mieszkanie 58 m2, os. Starzyńskie
go, po remoncie, wymienione okna,
Tel. 046/837-81-84, 0604-212-720.

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

Sprzedam dom. Teł. 0608-491-623.
Zamienię lub sprzedam własnościowe 62 m2
na mniejsze. Tel. 046/837-44-83.
-

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

Sprzedam działkę rolno-budowlaną. o powierzchni 4985 m2, przy ul. Chełmońskiego.
Tel. 0607-065-134.

Sprzedam M-3, I piętro, 48 m2, os. Dąbrow
skiego. Tel. 046/837-24-16.
SprzedarnM-4zgarażem,kupiędomek.

Mercedes 124, 1991 rok-sprzedam.
Tel. 0604-978-264.

Fiat 126p 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Otolice 63.

Tel. 046/835-33-08.
Polo, 1999, 5 -drzwiowy. Tel. 0692-489-339.

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

SprzJ'(lam M-4, 48 m', II piętro, Głowno, os.
Kopernika. Tel. 0609-591-704.

Tel. 0691-730-180.

Fiat I26p, 1984 r., stan techniczny bardzo
d9bry - sprzedam. Tel. 046/837-71-92.

Wartburg 353 W, 1988 rok - sprzedam tanio.
Tel. 046/838-86-15 wieczorem.

126 p, 1990. Tel. 046/835-33-08.

Sprzedam garaż. Tel. 046/837-65-78.

czu, 48 m2 na podobne w Skierniewicach.

Toyota Carina II 2.0d, 1991, cena I0.900 zl sprzedam. Tel. 046/838-15-13, wieczorem.

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam.
Teł. 0601-311-390 lub 0461837-70-34.

Kupię Opla corsę lub Astrę 1996-1999.
Tel. 0602-840-511.

Sprzedam garaż murowany.
Tel. 046/830-33-59.

Sprzedam atrakcyjną działkę leśno, rekreacyjno-budowlaną na Wyspiańskiego, Głowno,
o pow. 7000 m2 • Tel. 0421719-23-42.

Kupię Volkswagena Polo. Tel. 0691-409-346.

Kupię używany garaż

Toyota Carina li, 1991 r.-sprzedam.
Tel. 0601-255-4 ł O.

Star S200, dwa agregaty prądotwórcze 55 kW
- sprzedam. Tel. 046/838-67-40.

Tarpan, w całości lub na ~i - sprzedam.
Bednary 187. Tel. 046/838-62-52.

Fiat l 26p el, X11 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-93-00.

Mercedes 307, 1981 rok, dostawczy, diesel,
stan dobry- sprzedam. Tel. 0461838-69-04.

Seat Ibiza 1998 rok, 1,4, srebrny, 5-drzwiowy, itd. - sprzedam. Tel. 046/833-14-07.

Fiat l 26p el, 1996 rok, biały, przebieg 76 tys.
km - sprzedam. Tel. 046/837-73-09,
0501-337-510.

Sprzedam kompleb1e koła 825120 i wał korbowy do Stara 200. Tel. 046/835-31-81.

Fiat l 26p bis, 1990 rok, wersja eksportowa,
uszkodzony silnik - sprzedam w całości lub
na części. Łowicz, ul. Powstańców 23

Łowicz,

Bendixy, wirniki, uzwojenia, prostowniki,
regulatory, rozruszniki i alternatory I 2-24V sprzedaż, regeneracja, zachodnie, japońskie.
hurt, detal. Dojazd do klienta.
Tel. 0606-228-526, 046/837-66-53.
Star skrzyniowy, w dobrym stanie z silnikiem
Leyland po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/838-14-52.

Ford Escort l.6D - sprzedam na ~i.
ul. Jastrzębska IO, tel. 837-11-46.

Polonez, 1985 r. - sprzedam tanio.
Tel. 046/838-75-91, 0505-741-128.
Polonez, instalacja gazowa - sprzedam.
Tel. 046/838-87-29.
Ford Sierra 1.6 benzyna, 1986 r., stan dobrysprzedam tanio. Tel. 0602-648-497.
Kupię

auta uszkodzone, rozbite.
Płatne gotówką. Tel. 0604-557-182.
Kupię

auta powypadkowe.
Tel. 0606-628-981.

Uno, 1997 r., I.(l, 3-<lrzwiowy - sprzedam.
Tel. 046/837-69-36, 0692-789-188.
Fiat ł 26p elx, 1996 rok, 4000 zł - sprzedam.
Tel. 046/837-04-15.

Płatne gotówką,

Seic;.;to 900, 2000 r. - sprzedam.
Tel. 046/839-13-13.

Cinquecento, 1996 rok - sprzedam.
Zawady38.

Fiat ł 25p, listopad 1990 r. - sprzedam. Gmina
Kiernozia, tel. 0241277-96-79 po 16.00.

Cinquecento 700, 1994 rok, 6800 zl - sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I .

Fial l 26p, 1989 r., cena 900 zl - sprzedam.
Tel. 0421719-61-28 po 15.00.

Cinquecento 700, 1995 rok, 7500 zł - sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

Ford Sierra 2.0, 1991/1992 r., metalik, dodatki, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0603-188-911.

Volkswagen Polo 1,4, 1994 rok, 11 OOO
sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

zł

-

Opel Astra kombi 1,4, 1996 rok, 16800 zl sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.
Peugeot kombi 405 1,6 +gaz, 1991 rok, 9500
Tel. 046/831-80-0 I.

zł - sprzedam.

VW Passat 1,6 +gaz, 1985 rok, 2900 zl - sprzedam. Tel. 046/831-06-67.
Opel Kade~ 16 D, 1983 rok, 3500 zł - sprzedam. Tel. 046/831-06-67.
Suzuki Maruti, 1991/92 rok, 5500 zl- sprzedam. Tel. 046/831--06-67.
Ford Escort ł ,6, 1988 rok, 4400 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-06-67.
Tavria, 1995 rok, 21 OO zł- sprzedam.
Tel. 046/831-06-67.
Polonez, 1993 rok, 3200 zł - sprzedam.
Tel. 046/831-06-67.
Ford Sierra 2,3, 1986 rok, 2800 zł- sprzedam.
Tel. 04<!/831-06-67.
Polonez, 1990 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-45-73.
Seat Ibiza 1,4, 1996 rok, 5-<lrzwi, biały, wspo_maganie, klimatyzacja, blokada skrzyni.
Tel. 046/837-22-85.
Sprzedam przyczepę Niewiadów 1200 BH,
dwuosiowa, Star200, 1989 rok, Star742, 1997
rok. Tel. 0604-636-442,
.
wieczorem - 046/837-34-95.
Kia K-2700 - sprzedam. Tel. 0502-132-906.
\

.11. ' -,
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Sprzedam silnik Leyland.
Tel. 0421719-67-10.

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

126 p El, 1998 r., niebieski.
Tel. 046/835-33-08.
Kupię Cinquecento
Teł.~728.

700.

Mercedesa 41 O D, 29 cm), 1989 r., sprowadzony, izotenna lub skrzyniowy - sprzedam.
Tel. 0505-039-888.

Sprzedam 2 skrzynie biegu od Stara 28 + 4
koła kompletne 201825 i kopaczkę gwiazdzistą. Tel. 838-65-37.

M-5, 72rri', ID piętro+ garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0602-182-107.

Sprzedam kiosk typu ,,Ruch„.
Tel. 046/83(}.30-32.

Sprzedam M-4, os. Bratkowice, bi. 28.
Tel. 046/837-72-59, 0606-213-561.

Sprzedam działicęzdomem isadem4.500m'w
Głownie, księga wieczysta. Łowicz, os. Starzyńskiego 6126, tel. 046/837-34-40 po 19.00.

Opel Kadet 1,6 (A) stan bardzo dobry, rok
1984 - sprzedam. Tel. 830-20-19, •
0504-524-(43.
Fiat 126 p, 1985 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-95-64.

Cinquecento 900, XII.1994 rok; Fiat l 26p,
1989 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-05-94 po 20.00.
.• • • •

,ta.
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Sprzedam działicę. Tel. 046/837-3 ł-36.

Sprzedam mieszkanie 48 m2, 3 pokoje, na os.
Starzyńskiego. Tel. 046/837-04-75.
Sprzedam działki pod Łowiczem.
Tel. 0503-337-338.

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

Fiat 126 p, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0602-587-566.

Sprzedam mieszkanie, garaż i działkę budowlaną. Tel. 0441723-23-96.

Zdecydowanie sprzedam M-4, 75 m2, I piętro,
środkowe, cegła, ul. Bolimowska, cena do
negocjacji. Tel. 046/837-63-29 po 18.00.

Polonez 1994 rok + gaz, 4800 zł.
Tel. 0602-465-042.
Fiat 126 p, 1978 rok, zarejestrowany, karoseria do remontu, pierwszy właściciel - sprzedam. Tel. 0421719-42-51.

Sprzedam od zaraz mieszkanie, 39 rri' •2 pokoje, kuchnia, balkon, II piętro, komfortowe, ul.
Starzyńskiego. Tel. 046/837-24-77 po 17.00.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe o pow. 45
m' na os. Noakowskiego.
Tel. 046/837-20-20.

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

Sprzedam działkę rekreacyjną o pow. 500 m
ul. Sochaczewska. Tel. 0609-788-401.

Fiat 126p, 1987rok,stanbardzodobry-sprzedam. Tel. 0691-768-985.

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

Opel Calibra, 1992 rok, poj. 2000, 16 V

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

719-13-42 iweczorem.

VW Corrado G60, stąn bardzo dobry,
1991/97, pełne wyposażenie, atrakcyjny
wygląd - sprzedam. Tel. 046/355-32-02,
0602-113-621.

Fiat l 26p, 1995 rok, garażowany - sprzedam.
Tel. 046/838-66-18.

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

Cinquecento, Uno, Punto - kupię.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.
Renault 19, 1,8, instalacja gazowa, 1994 rok
- sprzedam. Tel. 046/838-34-78.
126p, 1989r-sprzedam. Tel. 046/838-3(}.50.

2,

M-3, 48 m2, cegła, I piętro, ul. Armii Krajowej,
cena 1250 zl/1 m2.'Tel. 0461837-66-84.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze M-4, 72
m2, I piętro, środkowe, os. Bratkowice.
Tel. 0461837-74-35, 837-64-92.
2

Sprzedam M-3, 48;16 m , os. Bratkowice.
Tel. 046/837-25-95 lub 0501-220-932.
Komfortowe M4, 65 rri', cegła, os.
skiego. Tel. 046/837-07-39.

Dąbrow

Kawalerka, parter, Czajki - tanio.
Tel. 0609-173-912.
Sprzedam dom IOO m'. budynek letniskowy
50 m2, stodoła; 3,2 ha ziemi ornej w Mysłako
wie 232. Tel. 0221722-22-08, 0221721-19-31.

Seicento FW1 200 r., 39 tys. kim, serwisowany, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-88-25, 0600-311-853.

Sprzedam mieszkanie, Łowicz, os, Szarych
Szeregów nr 4, 58,70 m2, I piętro+ garaż.
Tel. 0605-37(}.043.

Ford Escort, 1986 r., 1,6 D - sprzedam.
Tel. 0609-853-598.

Sprzedam gospodarstwo sadownicze IO ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy.
Tel. 0421719-48-82 po 18.00.

VWT4Doka,1994r.,klima,Abs, wspomaganie, 4x4, alarm, 2400 silnik.
Tel. 0608-171-821.

MOTOROWE

Sprzedam M-4 na os. Bratkowice i M-3 na os.
Dąbrowskiego. Tel. 0504-935-969.
Sprzedam mieszkanie 75 m2, I piętro, Łowicz.
Tel. 0605-828-643.
Piłniesprzedam dom, 80 m2, c.o., z działką 8000

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

rri', 5 km od Głowna. Możliwość sprzedaży
na działki. Tel. 0604-641-333 (15.00.-20.00.)

Zamienię

mieszkanie

spółdzielcze

w

•

Łowi

Tel. 0461830-30-26, 832-19-93.
Sprzedam działkę pod budowę, o pow. 0,75
ha. Jesionna Łowicka, tel. 0609-506-584.
Sprzedam 83 m', parter, w nowych blokach
przy ul. Bolimowskiej. Tel. 046/837-84-22.

•~

Sprzedam dom 150 m2 na działicce 8400 m2, z
budynkami gospodarczymi przy trasie z Ło
wicza do Warszawy. Tel. 046/837-36-67
lub 837-4(}.78 po 19.
Dom, 15 km od Łowicza. Tel. 0501-851-747.
Zamieniędomnawsi(wrozliczeniu)namiesz

kanie do 50 m2, do II
Tel. 0501-851-747.

piętra

w Łowiczu.

Sprzedam mieszkanie w blokach, 75 m2•
Tel. 0501-680-658.
Działka rekreacyjno-budowlana, pow. 0,37
ha w Bednarach - sprzedam.
Tel. 046/838-6(}.06.

Żuk 1985 r. w calości lub na części, stan dobry- sprzedam. Tel. 835-23-57 wieczorem.

Peugeot I06 1998 rok, 40 tys.km, 5-drzwiowy. Tel. 0602-558-873.

Opel Astra 1,6, 1993 rok - sprzedam.
552
Tel. 0604- -005.
VW Passat 1,6 TD, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0501-331-493.

garażem

Sprzedam mieszkanie na ul. Kwiatowej po
atrakcyjnej cenie. Tel. 046/838-78-95.

Fiat 126 p, rok. prod. 1976-1994 - sprzedam.
Tel. 0601-499-687.

Fiat Ducato 2,5 TDI Max, 1992 rok; VW T-2
1,6 D, 1989 rok; VW T-2 1,6 D, 1986 roksprzedam. FVAT, sprowadzone z Niemiec.
Tel. 0692-332-232.

Sprzedam domek jednorodzinny z
w Chąśnie. Tel. 046/838-11-74.

Atrakcyjne działki, zalesione, w Bełchowie
sprzedam. Tel. 046/838-67-09.

Fiat l 26p ·na części lub w calości - tanio sprzedam.Tel. 0461838-71-17 po 20.00
lub 0605-629-839.

Fiat l 26p, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-68-51, 0603-709-294.

NIE.RUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Sprzedam dom piętrowy w Gdyni - atrakcyjna, cicha dzielnioa. Tel. 046/837-67-18
po 18.00 lub 058/625-07-80.

Sprzedam przyczepę samochodową.
Tel. 0421719-95-79 wieczorem.

Cinquecento 700, 1995.
Tel. 0421719-20-77, 0604-392-876.

1990 rok, w dobrym stanie - sprzedam. Tel. 046/837-24-34.

Sprzedam garaż, Swoboda 18.
Tel. 0421719-25-99 rano i wieczorem.

126 p, 1983 rok - sprzedam. Tel. 838-79-07.

Polonez 1980 rok, stan dobry.
Tel. 046/838-05-22. ·

Traban~

Sprzedam działkę budowlaną w Domaniewicach. Tel. 0501-27(}.186.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 0606-447-777, 837-57-34.

Sprzedam mieszkanie w blokach, 60 m2 na os.
Konopnickiej, I piętro + garaż.
Tel. 046/837-31-71, 0608-314-670.

~-sprzedam. Tel. 0502-816-913,

Pilnie kupię Fiata el lub Cinquecento, zniszczony do remontu. Tel. 0608-714-428.

Tel. 0605-283-893.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną z sadem,
3292 m2 w Głownie. Tel. 0604-368-300.

Sprzedam tanio M-4, 68 m2, Głowno.
Tel. 0421719-21-02.

Fiat Seicento ,1999 rok, przebie~45 tys. kms~rzedam. Tel. 0504-010-989.

4
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Kupię samochód osobowy uszkodzony do 6 lat: Tel. 05114-0n-402.

typu blaszak.

I>

Sprzedam kawalerkę. Tel. 046/837-07-29.

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

Sprzedam garaż murowany na os. Kopernika
(Głowno). Tel. 0421719-34-80,
0608-483-181.

Sprzedam działkę budowlaną,
ska róg Dębowej, Głowno.
Tel. 042/719-48-40.

M-3, 48 m2 , IV piętro, os. Dąbrowskiego.
Tel. 046/837-5(}.32.

Sprzedam dom do wykończenia z budynkiem
gospodarczym i działką. os. Mysłaków.
Tel. 0505-962-906.
Mieszkanie 31 m2, ul. Armii Krajowej.
Tel. 0606-200-202.
Sprzedam gospodarstwo rolne 14,5 ha z zabudowaniami lub tylko zabudowania (szerokie zasiedlisko).
Tel. 046/838-77-65 (19.00-21.00.).
Zamienię własnościowe 48 m2 na większe do "
70 m2• Tel. 0604-101-034.

Sprzedam działkę w Otolicach, pod lasem z
możliwością wykopania stawu.
Tel. 046/837-46-54.
M-2, 33 m'. IV piętro, os. Starzyńskiego.
Tel. 0608-019-724 po ur.oo.
Sprzedam działkę budowlaną 16 tys.
m' + handel, usługi przy trasie poznańskiej. Dogodny dojazd.

Sprzedam M-3, os. Starzyńskiego.
Tel. 0461837-63-55 po 18.00.

Teł.0502-421-226.

M-3. Tel. 046/837-32-26.
Sprzedam działkę 2400 ha z sadem.
Teł. 0600-304-874.

Sprzedam M-4 w Głownie.
Tel. 042171O-70-92.

Sprzedam M-4 48 m', os. Starzyńskiego 9.
Tel. 0461837-78-60 po 18.00.
Sprzedam 7 ha w okolicach Rybna.
Tel. 046/861-90-26, 0691-863-261 po 20.00.
Sprzedam działk" budowlaną 1,2 ha,.Jastrzę
bia. Tel. 046/837-07-47.
Sprzedam działkę. Zielkowice 158.
Sprzedam działkę o pow. 2,5 ha,
Tel. 046/838-46-56.

Sprzedam działkę z zabudowaniami na ul.
Armii Krajowej. Tel. 046/837-49-20.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kupię sklep na Zduńskiej. Tel. 0502-304-224.

Błędów.

Kupię mały

domek z działką w Głownie. ·
Tel. 0421710-82-49.

Sprzedam kiosk na targowicy 12 m2 •
Tel. 046/837-69-36, 0692-789-188.
Sprzedam dom w centrum Łowicza, z lokalem
. handlowym. Tel. 0604-460-230.
Sprzedam działkę 8 tys. m2, z domem w Łowi
czu. Wiadomość: ul. Bolimowska 37,

tel. 0501-220-692, 0501-040-690,
046/837-83-80.
Sprzedam M-4, ill piętro, osiedle Bratkowice
lub zamienię na domek. Tel. 046/837-78-86.

Sprzedam gospodarstwo rolne I 9,6 ha w jednym kawałku, 150 m szerokości, z budynkami i inwentarzem lub bez lub wydzierżawię
(pilnie). Tel. 0692-789-037.

...

Sprzedam dom 120 m2, stan surowy, zamknię
ty, Skierniewice. Tel. 833-79-35.

„
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•
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Kupię działkę do 2 ha, najchętniej z zabudowaniem (może być do remontu).
Tel. 0600-608-877.

Grunty w gminie Stryków, Głowno lub
Dmosin kuplę.
Tel. 0505-460-071.
Kupię

domek do remontu, do 45000 zł, lub
na kawalerkę, okolice Łowicza.
Tel. 046/830-20-83 lub 837-69-95 po 17.00.
zamienię

Kupię dom lub zamienię na M-3, 48 m2 .
Tel. 046/837-86-31, 0606-755-034.

Kupię

M-3. Tel. 837-73-60.

„
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Kupię

domelc może być do remontu, okolice
Zakopane lub mieszkanie w blokach na Zabrz.eżni. Tel. 0421719-25-19.

Zabrzeźnia

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

Pokój do

wynajęcia.

Tel. 0600-879-563.

Przyjmę studentów na noclegi i stancję.
Tel. 0600-626-737.

Wynajmę

pawilon handlowy, 40 m'.
ul. 3 Maja ( przy Dworcu PKS).

Tel.046/837~2,0608~1.

Do wynajęcia pomieszczerua handlowe, cen-

trum. Tel. 0461837-66-24, 0692-506-191.

. '

Mieszkanie 3-pokojowe w bloku
Tel. 0503-120-818.

wynajmę.

Poszukuję
Łowicz.

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

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe, os.
Konopnickiej. Sprzedam lub wynajmę garaż
mwuwany, os. Szarych Szeregów.
Tel. 0607-930-269.
Lokale do wynajęcia na biura, gabinety, sklepy, ul. Krakowska I. i:el. 0692-722-045.
Zespół

Szkól Zawodowych w Głownie, ul.
Kopernika 24116 wynajmie od zaraz pomieszczenia w budynku warsztatów szkolnych na
działalność gospodarczą i produkcyjną
Tel. 0421719--07-88.
Do wynajęcia mieszkarue.

Ciśnieniomierz

Tanio sprzedam używany piec OC. Typ Zebiec, wydajność 1,2 m' = 14kW.
Tel. 0607-512--074 po 19.00.

Szukam pracy - prawo jazdy kal B + (T - cią
gnik rolniczy), naprawa i obsługa wózków
widłowych. Tel. 0603-324-391.

Sprzedam przyczepę kampingową o masie
własnej 680 kg. Tel. 046/837-55-90.

Rencistka w średnim wieku przyjmie każdą
pracę. Tel. 046/837-77-72, 0692-495-544.

Wypożyczalnia rusztowań.

Tanio sprzedam używane meble kuchenne
i kuchnię gazową Tel 046/837-74-t t
od 12.00.-15.00.

Przyjmę relclamę na samochód

Cyklinowanie, ukladanie parkietów, paneli.
Tel. 046/83742-55, 0501-180-959.

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

Sprzedam ladę chłodniczą, 3-fazową
Tel. 046/838-63--0 I.
Sprzedam tanio bramę ogrodzeniową (6 m),
lodówkę MNHCKl l, okna plastikowe
-2 szt (t45x90 cm). Tel 0600-626-737.
Sprzedam szafę młodzieżową
Tel. 046/837-64--06.
Tanio sprzedam suporeks szary, akermany, drut
zbrojeniowy 16 i gładki 6, tregry 12 i 14.
Łowicz, wieś Malszyce 6.

Tel. 046/837-62-91.
Sprzedam eternit grubolitlisty 60 szt oraz rynny z demontażu. Tel. 046/837-t t-74.

Sprzedam segment swarzędzki.
Tel. 046l837-42-89, 0502-564-729

Sprzedam maszt flagowy, aluminioWy 10 m. Tel. 0602-370-470.

Sprzedam komputer Celerón 333, muzyka,
modern. Tel. 0603--06 t-8 l 9.

Sprzedam wózek gięboki ze spacerówką, spacerówkę, konia na biegunach oraz stemple
budowlane. Tel. 0608--065-664.

wysoką

i niską

Tanio sp!7..edam w idealnym stanie rowery
niemieckie: damski i m«ili.
Tel. 0504-370-821.
Sprzedam komputer Pentium Ul, monitor, giośniki. Tel. 0603-263-381.
Sprzedam meble pokojowe, 500 zł, łóżka
z poduszkami 200 zł, biurko t 50 zł, stolik
pod telewiz.or t 50 zł. krzesło obrotowe IOO
zł, meble z biurkiem biało-czarne 600 zł.
Tel. 0421719-21-81 po 18.00.

Sprzedam cegłę klinkier, typ elewacyjny, gatunek I. Tel. 046/837-11-48.

Wózelc widłowy GPW,
Tel. 0602-615-126.

budowę.

udźwig

2,5 t

ko-ładowarkę.

kopar-

Tel. 0601-239-804.

Zatrudnię natychmiast samodzielnego blacha-

rza samochodowego.

Tel. 837-44-22, 0602-786-412.
Zlecę roboty wykoóczeniowe domu, ogrodze-

nie z klinkieru, polbruk. Tel. 0606-447-777.
Zatrudniony ze świadczeniami szuka dodatkowej pracy na noce. Tel. 0505-229-978.
Zatrudnię kierowcę z

kal C+E z Głowna lub
okolic Glowna. Tel. 0605-725-429.

Sprzedam segment młodzie7..owy, sosnoworówwy + łóżko, tanio.
Tel. 046/837-63-29 po 18.00.

w charakterze doradca kredytowo
ubezpieczeniowy, akwizytorów OFE, wymagania: licencja PUNU. Tel. 0601-292-652.
Aby

dorobić, zarobić.

Tel. 060 t-303-092.

USŁUGI

Komputer, tanio. Tel. 046/830-32-34.

WIDEO

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

Sprzedam buraczek ćwikłowy.
dowozu. Tel. 0604-606-039.

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

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

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

Do

Wynajmę pomieszczenia w domku jednorodzinnym w Zdunach. Tel. 046/838-78-24.

Do wynajęcia lokal 50 m', na sklep
lub usługi, ul. Krakowska.
Tel. 0604-053-860.
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe.

Tel. 0691-730-156.
Do wynajęci lokal handlowy, ok. 50 m2 ,
w centrum Łowicza. Tel. 046/837-63-39.
l'oS/Ukuję do wynaj<;cia kawalerki lub M-J.
Tel. 046/838-15-37.

SPWU „Łowiczanka" w Łowiczu. ul. Podrzeczna 2 wynajmie lokal o pow. 60 m' na
działalność biurowo-handiowo-uslugową.

Tel. 046/837-41-72.
Do wynajęcia mieszkanie 60 m2, os. Dąbrow
skiego. Tel. 046/837-63-60, 0601-306-566.

Szukam do wynajęcia taniego domku.
Tel. 0607-973--086.
Wynajmę lokal na działalność handlową
(2 pomieszczenia) w ćenlrum Glowna
Tel. 0502-816-913, 719-13-42 wieczorem.

KUPNO - RÓŻNE

czepkę campingową 4-0sobową

Tel. 046/838-95-74, 0602-187-65 t.
Duż.ą lodówkę

,,Snajge", wózek dziecięcy niedrogo sprzedam. Teł. 046/837-16-27.
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

maszynoe do pisania Olivetti 51 O

Sprzedam krajzegę do drewna.
Tel. 046/838-59-72.

Sprzedam Nokię 32 lO, Alcatel 3 t t.
Tel. 0505-460-265.

Spr.t;xlam silos po cemencie.
Tel. 0604-534-614.

lin L 60, t 989 r. -sprzedam.
Tel. 024/277-17-39.

Sprzedam tanio kaloryfery żeliwne i drzwi
wewnętrzne. Tel. 046/837--02-44.

Sp!7edam kloce dębowe z możliwością pocięcia na deski. Tel. 86 l-20-94.

Sprzedam gwintownicę elektryczną 0,5 cala 4 cale, 380V. Tel. 046/837-78-51,
0602-859-496.
Sprzedam ponton 2-0sobowy.
Tel. 046/837-82-53.
Kelnerki - bale, wesela, pmfusjonalna obsiuga. Tel. 0607-706-252.
Sprzedam deskę surfingową, kompakt Pionier, lodówkę, pralkę. Tel. 046/838-56-09.

Sprzedam agregat prądotwórczy, 25 kwg,
polski, automatyczny rozruch.
Tel. 0505-609-224, wieczorem.
Sprzedam zbiornik metalowy na szambo,
wodę. Tel. 060 l-286-499.
Sprzedam komputer. Tel. 0609-241-376.

Sprzedaż krokwi, deseił, łat
Tel. 046/837-17-07, 0602-633-667.

~przedam

suporeks. Tel. 024!277-95-57.

Sprzedam namiot 3-0sobowy, turystyczny, nie
używany. Tel. 046/838-63-04 wieczorem.

PRACA.

Mloda, dyspozycyjna, na studiach magisterskich z Integracji Europejskich podejmie
pracę. Tel. 046/838-22-33.
Absolwent administracji UŁ (komputer, angielski). Tel. 0603-833-3'\2.
Krawcowa przyjmie$Z)'cie na miarę.
Tel. 046/838-59-59.
Zaopiekuję się dzieckiem.
Tel. 0461837-89-46.
Zaopiekttję się starszą osobą

tub posprzątam.

Tel. 046/837-87-50.
30-letni, średnie techniczne, prawo jazdy „B''.
Tel. 0602-379-265.
Dziewczyna (31 ), licencjat, kurs księgowo
komputer, doświaqczenie na stanowisku
kierowniczym, miła, dyspozycyjna, poszukuje pracy. Tel. 046/838-31-64, 0609-135-426.
ści,

Poszukuję kierowcę

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

bułgarski

Sprzedam pustak ,/)", 500 sztuk.
Tel. 046/837-37-40 (9.00. - l 7.00.)

Sprzedam jeepa na akumulator Peg-Perego,
stan idealny, 2-osobowy. Tel. 0608-617-883.

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Wsi Waliszew i Okolic
zatrudni nauczycieli.
Tel. 0505-027-534, 0501-797-784.

trajzegę

komplet-

Sprzedam pianino ,,Legnica''.
Tel. 046/837-33-47.
Spnedam pustaki 9-tki. Świeiyż Il 59.
oszczędne

piece c.o„ węglowe oraz
• miałowe poleca producent
Skierniewice, tel. 0501-627-469.
Tanie,

Wideofilmowanie •.Kasia" - cyfrowo, VCD,
DVD - profesjonalnie, solidnie. tanio.
Tel. 046/837-87-68, 0604-233-821.
Wideofilmowanie, fotografowanie,
obróbka komputerowa, VCD.
Tel. 046/837-94-85, 0608-484--079.
pełna

Nagrania cyfrowe, analogowe - profesjonalnie, tani~. Tel. 046/837-52-23.
Wideofilmowanie, cyfra, 2 kamery - ,,Super Video'". Tel. 046/838-35-38.
Chcesz nagrać swoją uroczystość rodzinną
profi:sjonalnie i z.a niską cen~ l.:ulzwoń.
Tel. 0608-475-473, 0502-762-462,
0461837-35-62 do godz. 16.00.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Usługi elektryczne: instalacje, automatyka, naprawy, pomiary.
Wójcik Piotr. Tel. 046/837-77-05,
0608-124443.

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

Profesjonalne układanie kostki brukowej. Tei.0502-629-313.

Siding, podbitki. Dachy, pokrycia 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.

i

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

Rusztowania warszawskie, elewacyjne.
Tel. 0421719-35-82, 0604-826-447. '
Usługi transportowe - Renault Master, fak1ury WJ. Tel. 046/837-55-36, 0607-406-024.

- wesela. Tanio. Tel. 0605-283-913.

Białe

Audi A6 - śluby, tanio.
Tel. 0604-826-416.
Zespół

muzyczny - wesela.
Tel. 046/838-66-46.

Tiumaczenia - niemiecki, włoski.
Tel. 0691--083-339.
Przewozy krajowe, t 5 osób, tanio.
Tel. 046/837--02-57, 0606-634-482.
Naprawa komputerów.
Tel. 046/830-21-99, 0604-676-613.

Tworzenie stron internetowych.
Tel. 046/830-2 l-99, 0604-676-6 t 3

paneli podłogowych, ściennych, terakota, glazura, giadź, tynkowanie, inne remontowo-budowlane. Tel. 046/837- 19-15,
837-10-33, 0609-541-373.
Montaż boazerii, panele ścienne, podłogowe,

szafy, pawlacze, szafki, barki. łuki. Adaptacja
poddaszy, sufity podwieszane, gładź, malowanie, glazura, terakota. Wyn1iana okien
i drzwi. Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.

Firmowe konta pocztow~. tylko t 9 zł na rok.
http://poczta.nowoczesny.pl
Bezpłatna reklama stron firmowych.
http:lladverts.pl

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

warśzawskie.

Usiugi ogólnobudowlane: budowy od podstaw, ogrodzenia z cegiy klinkierowej, glazura, terakota. Tel. 046/839-63-72 po 20.00.

Bramy, balustrady, ogrodzenia
Arkadia 2, tel. 046/838-59-63.

Oci•'l'ianie domów granulatem slympmnu
tanio, solidrue. Tel. 0692-137-042,
0441714-27-94.

Dekoracje balonami wesel, balów, unpre-1
Tanio, solidnie.
Tel. 046/832-78-52, 0501-015-880.

Kominki nowoczesne i tradycyjne, ogrzewanie domów. Tel. 046/837-~92,
0607-090-243, 0602-282-415.

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

Moskitiery, osłony przeciw owadom w okna
i drzwi. Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.
wnętrz,

panele.

podłogi.

kostki brukowej.
Tel. 0608-372-254.

okolicznościowych.

Naprawa sprzętu AGD w domu u klienta:
lodówki. pralki (zwykłe, automatyczne), 7.amrażarki, ogrzewacze przepływowe, termy
elektryczne i inny sprzęt AGD, ul. 3 Maja 3.
Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989,
0603-614-363.
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów i tapicerki. Tel. 0421719-25-73.

Pranie dywanów i tapicerki meblowo-samochodowej. Tel. 0602-715-8%.

Brukarstwo, ukladanie kostki, trelinki.
Tel. 046/830-22-5 t, 0692-771--075.

Remonty, naprawy przyczep, naczep,
samochodów ciężarowych, dostawczych i innych - krótkie tenniny.
Łowicz, ul. Armii Krajowej 59,
tel. 0461837-69.a1 (7.00.-15.00.),
0608-024-650.

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych. Rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy. Tel. 046/837-78-38,
0504-597-t 17.

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

Piaskowanie konstrukcji stalowych, felg.
Tel. 0608-372-254.

El-Tom Bobrowniki 248 - Instalacje
elektryczne w pełnym zakresie, projeklowanie iwykonawstwo. Tel./fax.046/
838-68-08, 0602-461-341, 0602-461-342.

Profesjonalne układanie glazury i terakoty
- faktura VAT, Tel. 046/837-62-69,
0692-209-t 18, 0503-634-974.

Słupki, tralki toczowe, poręcze - wykonuję.
Tel. 042/719-27-45, 0600-376-825.

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

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

kwiatów - mieczyki, w cenach hurtowych. Łowicz, ul. Warszawska 5611. Tel. 046/837-48-15 po 15.00.

Szwaczki biegle SZY.iące - przyjmę.
Tel. 046/838-46-29.

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

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

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

Ukladan.ie kostki brukowej.
Tel. 046/835-22-94, 833-42-53.

Usługi blacharsko-dekarskie.
Tel. 0606-663-868.

Telefon Sony J-7, kupiony 04.07.2002.
Tel. 069 t -889-644 po 20.00.

Potrzebna pomoc w domu i przy dziecku.
Tel. 046/837-10-82.

Cyklinowanie, ukladanie parkietu, mozaiki,
panele podłogowe. Tel. 046/837-84-19.

Świadczę usiugi w zakresie mwuwania, tyn-

Sprzedaż

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

Montaż

Producent: okna PCV - pomiary, montaż. Tel. 046/837-41-38.

Sprzedam krajzegę. Tel. 046/837-36-90.

Śluby - luksusowymi Lincolnami.
Tel. 0604-344-609.
.

Nauczę obsługi komputera
Tel. 046/830-21-99, 0604-676-613

Układanie

ściennych

USŁUGI

Pokrycia dachowe, zagospodarowywanie
i aranżacja poddaszy, obróbki blacharskie,
rynny, rury, płyty K/G. Konkurencyjne ceny
i solidne wykonanie. Tel. 0601-703-244.

Gotowe projekty domów, budynków gospodarczych. Tel. 046/832-92-04,
0607-570-039.

paneli

INNE

Zespół

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

Kompleksowe usługi brukarskie.
Tel. 0607-102-973, 046/839-60-52 po 16.0ll.

montaż

Profesjonalnie instalacje wodno-kanalizacyjne - c.o., miedź, plastik, kotły miałowe
i olejowe. Tel. 0504-221-358.

Dachy. Tel. 0502-478-440.

Instalacje elektryczne. przyłącza. naprawy.
Tel. 046/837-30-52, 0600-764-1 IO.

Profesjonalny

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

Układanie

Ocieplanie budynków, tynki wewnętrzne
i zewnętrzne. Tel. 0607-244-358.

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

Budynki od podstaw, tynki zewnętrzne, wedocieplenia, montaż okien u PCV.
Tel. 0502-637-042, 0505-217-559.
wnętrzne,

Meble kuchenne (i nie tylko) na zamówienie
wykonam -. tanio, szybko, solidnie.
Tel. 0501-707-657. ·

Matowanie, tapetowanie, giadż gipsowa,
panele. Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.

Usługi hydrauliczne, pełny zakres.
Tel. 046/838-74-83, 0607- t 72-778.

Murowanie cegłą klinkierową.
Tel. 046/837--01-54 wieczorem.

muzyczny - profesjonalizm
i doświadczenie. Tel. 0608-433-199,
046/838-11-74.

Tanie wykończenia
Tel. 0603-613-312.

System ociepleń - Terranowa, Kreisel sprzedostawa, montaż, ceny konkurencyjne.
PPHU ELBO s.c. 'fei. 0502-228-972;
046/863-3 l-74.

Usługi hydrauliczne - tanio i fuchowo.
Tel. 0609-158-772.

Zespół

Wanny - odnawianie, gwarancja
Tel. 0603-753-973.

glazury, terakoty, tapetowanie, inne wykończeniowe.
Tel. 046/838-20-56, 0600-626-760.

daż,

Sprzedarw widlak akumulatorowy
z prostownikiem, udźwig 2 to~y.
Tel. 046/838-9 l-28 po 20.00.

Sprzedam odtwarzacb CD Sony, cena 150 zl.
Tel. 0600-741-147.

Rusztowania warszawskie,
Tel. 046/837-38-81.

Wideofilmowanie. Tel. 046/837-40-1 t.
Fotografowanie profusjonalne.
Tel. 0604-181-239.

Tanie remontowanie - gladź, glazura, terakota, panele, sufity podwieszane, docieplenie
budynków - projekty, kosztorysy.
Tel. 0606-999-451.

żaluzje poziome, pionowe, rolety materiało
we, zewnętrzne. Ceny producenta.
Tel. 046/838-78-24, 0603-753-973.

Firma ,,Efekf' - ll$ługi hydrauliczne, referencje. Tel. 0604-674-64 t.

Układanie

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

mechanika, kat.
C+E, uprawnienia na wózki widłowe
i HDS. Tel. 046/839-1~5.
0601-303-235.

ną

DVD Video • śluby. Promocjalł
Tel. 046/833-aB-08, 0601-312-001.

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

Agregat prądotwórczy 4kW, próbnik wtrysków PRW3 - sprzedam. Tel. 0601-348-897.

Kupię pizyczepę 4,5 t lub 6 t wywrotkę.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

Sprzedam tanio używany w dobrym stanie
segment i wypoczynek pokojowy oraz dwa
dywany. Tel. 0421719-16-27, wiadomość:
Giowno, ul. Piękna 13.

Sprzedam wannę łazienkową narożną
t42x 142 oraz maszynę do szycia walizkową,
wielofunkcyjną fumy Singer.
Tel. 0421719-l 1-88.

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

zegary, porcelanę, figurki,
narzuty, mundury. Gotówka od zaraz.
Tel. 042/719-28-67.

Sprzedam telewizor Elemis 28", Biaupunkt
28", Universwn t 4'', wypoczynek ze skóry,
kanapę narożną, kanapę podwójną skóropodobną, materace sypialne, lawę, magiel elelctryczny domowy. Tel. 0691-768-985.

Sprzedam rower skladak.
Tel. 046/837-44-50 do 17.00.

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

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

Sprzedam tregry t 2, 8 sztuk.
Tel. 024127-79-643.

Sprzedam meble kuchenne, używane, bardzo
tanio. Tel. 046/837-1 t-43.

stary stojący i wiszący zegar.
Tel. 046/837-66-66, 0601-595-439.

Kupię stare meble,

zł.

Sprzedam perkusję 100 zł.
Tel. 046/838-82-49.

- tanio. Tel. 046/837-64--06.

Kupię

Tel. 024/285-39-66.

możliwość

Sprzedam akordeon t 20.
Tel. 837-90-58. po 20.00.
Sprzedam rower gór;;ki 200
Tel. 837-79-52.

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.

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parki"'
tu, mozaiki. Popów 48. Tel. 0604-334-891.

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa - profesjonalnie, tanio.
Tel. 0601-157.QJO.

Sprzedam motorower Simson S-51, oraz przy-

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

Eko-parkiet, cyklinowanie bezpyłowe, ukladanie parkietu, desek. mozaiki.
Tel. 0421719-98-81. 0607-349-994.

Sprzedam suknię ślubną 170/70, cena syr_nboiiczna. Tel. ()46/837-57-05.

·Sprzedam rower damski i fotelik dziecięcy.
Tel. 046/837-56-50.

zł.

Wypożyczalnia rusztowań.

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

Zatrudnię

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

Sprzedam namiot 4-0sobowy, 750
Tel. 046/837-14-37.

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy naprawa. Tel. 046/837-72-12,
0603-245-524.
montaż,

Tynki gipsowe, cementowe, docieplenia. Tel. 0606-701-348.

Zatrudnię do zbioru śliwek. Kompina 72.
Tel. 046/838-64-27.
Przyjmę ope_ratora z uprawnieniami na

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

Sprzedam lodówki,
Tel. 0606-977-258.

pracownika na
Tel. 0607-973-086.

Do wynajęcia mieszkanie M2 z kuchnią,
35 m2, os. Bratkowice. Tel. 046/837-36-57,
0604-647-542.

Do wynajęcia mieszkanie, os. Bratkowice.
Tel. 0504-908-945.

r

Taniosp~malązamraiarkę.

iy. Tel. 0606-999-45 t.
Zatrudnię

Wideofilmowanie - profesjonalnie.
Tel. 046/837-11-75, 0501-836-550.

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

„

Sprzedam betoniarl<ę t 50, 2-letnią
Tel. 0502-637-042, 0505-217-559.

Astra Van bia-

Sprzedam silos na cement 25 t oraz przyczepkę kempingową Tel. 046/838-85-74.

Poszukuję

~

Zatrudnię fryzjera Tel. 046/837-47-88 wieczorem, 0600-247-423.

Sprzedam wyposaienie zakładu fryzjerskiego. Tel. 04217 t 9-28-72.

gospodarczą

'

Sprzedam okna PCV, pustaki stropowe, drzwi
- ceny okazyjne. Łowicz, ul. Łęczycka 3.

Tel. 0692-206-397.

Wynajmę dwa pokoje z kuchnią, centralne
ogrzewanie, w domku.
Tel. 0505-045-636 po t 6.00.

„

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

gładź

gipsowa.

kowania, docieplania. Tel. 0501-735-564.

Każdą imprezę okolicznościową przygotuję.

Tel. 046/837-03-77.
Kamaz - przewóz piasku, żwiru, atrakcyjne
ceny. Tel. 046/837-15-76, 0604-285-326.
Pielęgniarka

zaopiekuje się dzieckiem lub
Tel. 046/837-77-82,
0502-353-334.
osobą starszą,

Pożyczki

gotówkowe bez poręczycieli.

Teł. 0600.a92-383.

Biwu Rachunkowe oddział Bratoszewice, ul.
34 opracowuje wnioski kredytowe oraz wnioski program\! Sapard wspierają
ce modernizację i restrukturyzację produkcji
rolnej. Tel. 0421719--01-19, 0501-521-226.

Nowości

Instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., szamba
i przyłącza. Tel. 0421719--01-19,
0502-209-622.
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Kredyty hipoteczne.
Tel. 0421719-80-15.

KOMPUTERO
- PISANIE

Kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne.
Tel. 0421719-80-15.
WynajruęsamochódÓSObowyzkierowcąalbo
bez. Tel. 0504-391-315.
•

Tworzenie stron www.
Tel. 046/838-63-52 wiecz.orem.
:lespól muzyczny.
Tel. 046/838-;63-52 wiecz.orem.

Twoje oczy, twój optyk. Realizacja wszystkich recept na okulary. Zniżki, rabaty.
Łowicz, os. Dąbrowskiego 24. l.apl3S2lłllly.
Tel. 046/837-57-93.

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

Głowno.

Twoje oczy. Twój okulista+ Twój optyk - lepiej widzisz. Poradnia ZOZ Szeliga. Nieodpłatne porady okulistyczne z Łódzką, Branżową, Mazowiecką Kasą Chorych.
Łowicz, os. Dąbrowskiego 24.
Tel. 046/837-57-93.
Poszukuję wspólnika.
Tel. 0605-142-475.

Komputeropisanie.
Tel. 046/838~, 0605-144-864.

Sprzedam agregat uprawowy niemiecki, szerokość 4,40, stan bardzo dobry, 6.000 zł.
Tel. 0421719-70-29, 0608-078-662.

Komputeropisanie - tanio, szybko, solidnie.
Tel. 0604-576-338.
Komputeropisanie - tanio i solidnie.
Tel. 0502-353-334, 046/837-77-82.
Komputeropisanie. Tel. 046/838-49-27.
Profesjonalne przepisywanie prac. Korekta
i redakcja tekstów. Tworzenie wykresów i skanowanie. Gwarancja jakości objęta umową,
Pracownia Kaldruk, tel. 046/837-61-61,
837-86-31.

Podciśnieniowe

czyszczenie dywanów, wytapicerki meblowej i samochodowej
u klienta. Szczepanik, os. Bratkowice 19/9,
tel. 046/83 7-73-07.
kładzin,

Angielski. Tel. 0421719-25-49.

Zespół muzyczny - bale, wesela, zabawy
Tel. 0692-659-373.

Spawanie ]'!lastików i zderzaków.
Tel. 0609-409-524.

Usługi

transportowe, piasek, żwir,
mochód Kamaz. Józef Majer,
tel. 046/837-óS-72, 0606-227-146.

sa-

betoniarek, nL'>ltowań - sprzeTel. 0603-072-751.

Architekt • projekty, optymalne rozwiązania. Tel. 0503-555-386.
Serwis komputerowy - składanie, modernizatja, nowe zestawy. Prosić Sebastiana,
tel. 046/839-11-24.
Nauka '!!Fi na instrumentach klawiszowych.
Prosić Sebastiana. Tel. 046/839-11-24.
Zespól muzyczny - bal~. wesela, pelen profesjonalizm. Teł. 046/839-11-24.

Usługi

prezy.

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

ku.::barskie na wesela, bale i inne im0691-615-290.

Teł.

Auto na gaz, montaż, serwis. Ari<adia
2, tel. 046/838-59-63,

0603-053-238.
Kawiarenka internetowa - 2 zVl godz. (trzecia godz. - gratis). Targowica Miejski;
Renowacja starych mebli, tapicerstwo.
Tel. 046/837-53-76 po 20.00.

Sprzedam ciągnik C-360, stan dobry, sadzarkę czterorzędową do warzyw.
Tel. 0604-259-323.
Sprzedam prasę Z224, wiąz.alkę Warta 2.
Tel. 0692-614-967.
SprzedamciągnikC-3603P,

1989 r.,plugtrzyskibowy. Skowroda Północna 34.
Sprzedam

Sprzedam krowę na wycieleniu.
Tel. 046/838-58-07.

Sprzedaż schładzalników

do mleka, różne
typy i pojemności, gwarancja, kred~ atest
Tel. 046/838-79-42, 0606-984-095.
Naprawy bie7,ące ciągników, remonty kapitalne silników C-330, C-360, 3 i 4-cyłindro
wych silnilców Perkins. Gwarancja. Usługi
u klienta. Tel. 0605-695-936, 0461837-59-47.
Ziemia czarna w ciągłej sprzedaży.
Teł. 046/837-68-42 (10.00'.17.00),
046/837-54-98 po 20.00.

pojemności,

Sprzedam jałówkę wysokociełną.
Tel. 046/838- 13-88 po 20.00.
Sprzedam Vistulę sprawną technicznie.
Tel. 046/837-15-62.
SprzedamciągnikC-385A(zprzednimnapę-

Tel. 0692-992-122.

INNE

zwierzęcą, wołnostojącą 1500 kg.

Sprzedam Orkan. Tel. 0605-304-846.

Sprzedam mlodą krowę na wycieleniu.
Chąśno I !,tel. 046/838-14-02.

Sprzedam ciągnik C-360, stan bardzo dobry.
Tel. 0606-424-263.

Tel. 046/838-88-52.

Sprzedam Cyklop, snopowiąz.alkę, dmuchawę do siana, zboża. Tel. 04217 I 9-60-58.

Sprzedam 8 t żyta oraz słomę po ścięciu.
Bejda Stanisław, Szymanowice 36.•

Sprzedam snopowiąz.alkę WC 5,
MZC40. Tel. 0604-428-615.

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

Mikrociągnik Fortschritt + narzędzia - sprzedam. Tel. 046/838-60-06.

Sprzedam gorczycę, biała, odmiana Mateks,
IOOO kg. Tel. 0505-609-224, wieczorem.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy i przetsząsacz do siana karuzelowy;
Tel. 0461838-17-19.

rozrzutnik obornika dwuosiowy
w dobrym stanie. Tel. 024/285-82-25.

Sprzedam przyczepę 6 t. Tel. 046/838-62-17.
Sprzedam wysokociełną jałówkę.
Tel. 046/838-11-90.

60.

Sprzedam ciągnik Zetor Major po kapitalnym
remoncie, tanio. Tel. 0421710-88-14 po20.00.

Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 6,5 ha

rozr.rutnik Tantęm do 6 t, może być
czćściowo do remont1L Teł. 046/838-40-02.
Śrutownik waJco"y, prru;ę zwijającą, auto

Sprzedam ciągnik Esa l 5kM z podnośnikiem.
przyczepkę, kultywator. pług. bronki i drugi
ciągnik bez silnika oraz dwa kola 20x750 z
relgami przystosowanymi do tylnego mostu
żuka i wózek ręczny duży. Tel.0600-347-139.

Sprzedam

krowę wysokocielną.

Tanio sprzedam słomę po kombajnie.
Jaslr.lębia 88, Walczak.

SPRZEDAM BIZON PO KAPITALNYM
REMONCIE, STAN BARDZO DOBRY.

TEL. 0604·284-079.

Sprzedam tura do tylu do ciągnika.
Tel. 0461838-92-90.

Teł.

Sprzedam_ dojarkę. Tel. 046/838-11-61.

Sprzedam przyczepy 3,5 i 4,5 tony, niskie
i wysokie wywrotki, Ursus C-360 CP.
Kocierzew Płd. I 5.

Sprzedam krowę na wycieleniu.
Grudze Stare 36, tel. 046/838-91-73.

przetnąsaczo-zgrabiarkę

4-gwiazdową firmy niemieckiej, I-rzędową sieczkarnię klasy Putinger i Class. Tel. 0691-517-865.

Jalówkę na wycieleniu - sprzedam.
Tel. 046/837-95-86.

Sprzedam C-360, stan dobry.
Tel. 046/838-78-29.

Hodowco - masz kłopoty z komórkami nakann krowy biogenami. Biopreparat Biogen
B wyjątkowo skuteczny w profilaktyce bydla Sprzedaż: Janino 21, tel. 838-90-03.

Sprzedam pr.isęZ-224, ciągnik'MF-255. przyTel. 046/838-90-06,
0601-346-552.

Sprzedam nasiona „perko" na poplony.
Tel 0461838-48-86.

dowe - sprzedam.
Tel. 046/838-76-44 po 20.00.

Sprzedam plug 5- skibowy, brona talerzowa
4m, ciągnik MF-5314, 1997 rok, dmuchawę
do siana, poziomą - stan bardzo dobry.
Tel. 046/861-17-13,
0600-320-180 wieczorem.

młockarnię

ZWIERZĘTA

Wicie 14.

Sieczkarnie do kukurydzy I-rzędowe firmy
Pottinger, Kenper. M.engere, PZ. Claas, duży
wybór. Teł. 0461837-15-35.

kanoniki dla trŻody, talerzówkę. kojce poro-

Sprzedam słomę, pszenicę.
Tel. 0461839-20-29.

Sprzedam

Głowna.

Kupię

z budynkami lub bez. Tel. 046/838-70-28.

Kupię jabłka przemysłowe.

046/837-14-75.

Sprzedam ciągnik T-25A 1992 r.
Tel. 838-77-26, 0604-802-046.
Sprzedam T25 1996 r., C-360, 1985 r., bloki
ciągnikowe C 360, 3603P.
Tel. 0603-403-418.
Sprzedam IO ton żyta, 20 ton owsa, 20 ton
jęczmienia. Tel. 838-03-38 wiecz.orem.

Oddam psa.
Teł. 0461837-45-92, Kaliska 35.
Sprzedam tanio psa York, szczeniak.
Tel. 046/838-58-65, 0506-961-517.
Sprzedam małe jamniczki po 28 lipca.
Tel. 0461837-62-40.
Bernardynki ?-tygodniowe sprzedam tanio.
Tel. 0421710-86-50, wiecz.orem.
Oddam psa w dobre ręce. Tel. 0609-591-7<J1.

Oddam w dobre ręce małe kotki.
Tel. 046/837-45-88.
Rottweilery 3-miesięczne sprzedam.
Tel. 0608-171-821.
Sprzedam bernardyny

szczenięta.

Teł. 042171947 _34 , 0606-663-868.
Kozę z dwiema kózkami - sprzedam.
Teł. '0461838-47-44.

Sprzedam Essa. Tel. 0605-726-822.

Strusie - sprzedaż jaj,
Tel. 0503-917-532.

Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy Keasa.
Tel. 0607-358-145.
•

7-tygodniowe szczeniaki jamnika-sprzedam.
Tel. 0608-770-970.

Sprzedam C-328, stan dobry, cena 4.000.
Tel. 0421719-56-28.

Sprzedam sztafordy 6-tygodniowe.
Tel. 046/838-12-47.

pisklą~

mlodych.

czepę wywrotkę.

Żyto, pszenżyto,

mieszanka - sprzedam.
Tel. 046/837-66-86.

Sprzedam ciągnik MTZ 82, rocznik 1990,
plug podorywkowy 5-skibowy.
Tel. 874-73-25 po 21.00.

Sprzedam psa do stróżowania, 2-letni, krzyżówka Kaukaz z Bernardynem (agresywn~.
Tel. 0606-677-371.

Sprzedam silosy z przeznaczeniem na zboże,
pasze lub cement Tel. 0604-534-614.

Sprzedam 3 jałówki do zacielenia.
Tel 046/837-14-99, Pilaszków 50.

Sprzedam jałówkę cielną z pochodzeniem.
Tel. 024/285-39-88.

Sprzedam pekińczyki.
Tel. 024/285-06-88.

Kupię zboża

jęczmień. Tel. 046/838-88-79 po 19.00.

Sprzedam trząsalę ,,5".
Maurzyce 29, gm. Zduny.

Sprzedam plug 3-skibowy.
Witusza 25, gm. Kiernozia.

Sprzedam sukę owczarek kaukazki, 2 lata.
Tel. 838-80-83, 0604-089-761.

Sprzedam rozr.rutnik obornika 6 t „Tandem".
Tel. 0461838-40-82.

Zetor K-25, kultywator - sprzedam.
Tel. 046/837-30-56 po 19.00.

Sprzedam siewnik niemiecki oraz urzędzenie
do cięca kukurydzy i traw. Tel. 0601-272-521.

Shar-Pei szczenięta - sprzedam.
Tel. 0503-762-041.

paszowe: ps7..enica,

pszenżyto,

Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu

ogłasza

przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych związanych z wymianq stolarki okiennei

•

~ Zakres prac obejmuje wymianę szt.
~
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PHU MARPOL, 99-400 Łowicz, ul. Płocka 1
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~
~
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Miejski w Łowiczu

informuie, ie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r.
zaświadczenia w sprawie bonów paliwowych za li półrocze 2002 roku
R-837

Z okazji imienin oraz 25 rocznicy ślubu
Wieści i Janowi Białkom z Osin najserdeczniejsze życzenia z błogosławieństwem na
dalsze lata życzą Anna i Piotr Konvaccy z

Kochanemu narzeczonemu Krzysztofowi
wszelkich marzeń życzy narzeczona Agnieszka.

Jabłońskiemu spełnienia

Myjka do warzyw z taśmociągiem, wycinak
do kiszonek - sprzedam. Tel. 0601-272-521.

Sprzedam ciągnik C-330 i kopaczkę dwwzę
bardzo dobrym stanie.
Tel. 0604-580-470.

Kupię

AUTONAG
AZ
MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH
Urząd

Z okazji imienin serdeczne życzenia dla wuja
chrzestnego Jana Olczaka z Niedzielisk z bło
gosławieństwem na dalsze lata życia życzą
Anna i Piotr Konvaccy z Głowna.

zia.

Sprzedam rozrzu"tnik dwuosiowy.
Tel. 046/839-63-'.!6.

Sprzedam koza i kozły. Tel. 024f277-82-7l.
Z powodu hlcwidacji stada sprzedam młode
krowy. Kęszype Wieś nr 6, gm. Bolimów.
Tel. 0606-363-057.

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

Dealer schiacvalników "" gotówkę i na raty,
krótkie terminy realiz.acji zamówień, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Łowicz, ul. 3
Maja 3. Tul. 0461837-35-94, 0603-531-989.

Szczęścia, miłości oraz spełnienia najskrytszych marzeń z okazji imienin dla Ani Wójcilc życzy Adam.

Ola sympatycznego kolegi Krzysztofa
Stań w dniu imienin dużo zdrowia, szczę
ścia, wszelkiej pomyślności życzy Gra-

dową w

Sprzedam wysokomleczną, na wycieleniu.
Tel. 046/839-60-46.

dojarkę 2-konwiową, zamrażarkę

ROLNICZE

IMIENINOWE

Moc gorących życzeń imieninowych dla
kochanej Anusi Sękowiak życzą rodzice
wraz z rodzeństwem.

Sprzedam jałówkę wysokociełną,
Bednary 88.

Tel. 0691-808-350.

Malelllatyka. Tel. 046/837-51-94,
0609-506-573.

żniwach.

ho-

Sprzedam ciągnilc Zetor 3011.
Tel. 046/838-35-64.
~

Młockarnię (targanka) MZC-48 wraz z prasą,

przy

5-letnią,

Z. NAJLEPSZYMI
ZYCZENIAMI

Z okazji obchodzonego niedawno Dnia
Policjanta oraz nadchodzących imienin
Krzysztofa Janiaka i Mariusza Kosieł
skiego - policjantów z głowieńskiego
komisariatu podziękowania za dotychczasową pracę w dzielnicy Cichorajk!t
oraz najlepsze życzenia składają mieszkańcy tej dzielnicy.

niemiecki - tanio. Tel. 046/837-95-02.

Pomogę

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

Sprzedam krowę wysokocielną, Kompina 17.

Język

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

snopowiąz.alkę

Sprzedam wycinacz do kiszonek, sieczkarnię
samobieżną do kukurydzy, siewnik do zboża, śrutownik bijakowy, przyczepę samozbierającą do zielonek. Tel. 0691-715-482.

niemiecki. Tel. 0601-258-320.

dem). Tel. 046/838-99-27 po 20.00.

Potrzebna pomoc domowa.
Tel. 0461837-18-65 po 16.00.

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

dowlaną,

Język

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy..
Tel. 0461839-62-77.

Transport, Kamaz - żwir, piasek.
Tel. 046/837-06-19, 0602-471-796.

sprzedam.

Sprzedam wysokocielne jałówki.
Chruśle 28. 0241277-92-46.

Wypożyczanie

Zespół-

w wakacje.

Angielski. Tel. 046/837-64-35.

Chłodnia na wesela.
Tel. 0601-348.a97.

daż.

także

Chąśno

SpiWlam ziemniaki jadalne, dużą ilość, deszcz.ownię 50x 180, motopompę, poidła dla bydła, MlZ 82 z przednim napędem 1989 rok.
Tel. 046/837-45-70.

Sprzedam sieczkarnię samojezdną Z340, wagę

Prace pisemne z języka polskiego i historii.
Tel. 046/837-31-83 po 15.00, 0604-576-263.

Korepetycje - fiancuski,
Tel. 0603-257-290.

5 ha, wieś Kamków, gm.
Tel. 042/719-22-47.

Sprzedam ciągnik C-330, I 989 r.
Tel. 0241277-48-73.

NAUKA
Chemia, biologia - korepetycje.
Tel. 0609-541-308.

stolarskie.
046/837-15-74.

Sprzedam sieczkarnię Puutinger jednorzędo
wą do kukurydzy, agregat uprawowy, stan
bardzo dobry. Tel. 046/838-79-20.
Sprzedam ciągnik C-330, 1988 r. i kombajn
ziemniaczany Anna. Tel. 0421719-70-24.

Matematyka Tel. 046/837-85-96.

Usługi
Teł.

Sprzedam maszt wózka widłowego z przystosowaniem do ciągnika C-360.
Tel. 046/838-9 1-10.

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

0

Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe
badanie wzroku - niezrównana dokładność.
Łowicz, os. Dąbrowskiego 24.
Tel 046/837-57-9l

Sprzedam przyczepę 0-50, 6 ~ stan bardzo
dobry. Malszyce 28. Tel. 0605-370-025.

wydawane będą do dnia 30 września 2002 r.

'

225 skrzydeł okiennych drewnianych zewnętrznych,
szklenie i zagruntowanie
Wymagany termin wykonania zamówienia do 30.11. 2002 r.
Termin składania ofert w sekretariacie szkoły, pokój nr 20 do dnia 21.08.2002 r. do godz. 15.00
w zaklejonych kopertach z hasłem .wymiana okien".
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2002 r. o godz. 11.00 w Kolegium Nauczycielskim, pokój nr 19
Informacje odnośnie przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające wykaz
żądanych oświadczeń i dokumentów można uzyskać w siedzibie Kolegium Nauczycielskiego ,
pokój nr 21 lub pod nr tel. (0-46) 837-54-13.
Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego zastrzega sobie możliwość odstąpienia lub unieważnienia
przetargu zgodnie z art. 27 b Ustawy o zamówieniach publicznych ~dnia 10.06.1994 r.
(tekst jednolity Dz. U. Nr 119 poz. 773).
R-840

./ Cement, wapno, stal zbrojeniowa, styropian, papa, lepik
./ Cegła i kształtki klinkierowe
./ Cegła pełna, szczelinówka, pustaki, siporex, bloczki betonowe . ~ó'I.
./ Kostka brukowa, obrzeża, płytki chodnikowe, krawężniki
90
e'f.
400
./ Kręgi, nakrywy, przepusty i inne materiały budowlane
• yo'l.\G
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
\
„ ••}\V~

e."

Łowicz,

BUDOM/X, W. Tyszkowski, S. Górski
ul. Armii Krajowej 45D, tel. (046) 837-49-54, 55

R-722
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INFORMATOR
LOWICKI
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
Awarie oświetlenia ulicznego 830-91-45 do 47;
0606-60-54-94 czynny całą dob«;
(024) 254-45-52 od-9.00 do 17.00
(024) 253-30-96 od 17.00 do 9.00 dnia następnego;
Urząd Skarbowy 837-65-05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek"
Lowicz, ul. Stanisławskiego 31 (na tyłach SP nr 4),
~..,_ ""tel. 837-66-92, czynny. codziennie 15.00-21.00
; Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Lowicz,
ul. Stanisławskiego 31 ), czynny: pn„ czw„ pt.
w godz. 16.00-19.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka
,,Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotkania w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi 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:
Infonnacja PKP 837-63-11
lnfonnacja PKS 837-42-24
lnfonnacja o nwnerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (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
GLOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego Urzc;.du Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-lł-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy 719-19-01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
'faxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzc;.du Pracy w Zgierzu
719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02

Ceny

'Msze święte
w niedziele i święta:

Pogotowia:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
•Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
Policja 997
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
Telefon infonnacyjno-problemowy
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
(dla osób mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz.16-22,
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
poradnia 837-36-51
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I .OO, I 2 . 3 O ,
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
16.00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
•Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
Pogotowie energetyczne 837-36-05
• Parafia pw, matki Bożej Nieustającej Pomocy:
8.00, IO.OO, 18.00
Gaz butlowy 837-16-16, ~37-26-74, 837-66-08, 83741-02, 837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
•Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30, 17.00
837-20-37, 837-47-77, 837-44-44
Apteki:
Warsztat konserwa!. LSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85,
· Łowicz- dyżury nocne:
837-20-22, 837-07-10
czw. 25.07. Amii Krajowej 2
tel. 837-64-41
Lecznica dla zwierząt:
pl
26.07. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48
sb.
27.07. 3 Maja 15
tel. Q;Ji-01-781-708
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24
ndz. 28.07. Stary Rynek 14
tel. 837-40-91
pon. 29.07. ArmiiKrajowej2
tel. 837-64-41
Dyżury
wt
30.07. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
przychodni:
śr.
31.07. Stary Rynek 17
tel.837-42-93
Apteka „Sł~neczko" ul. Stanisławskiego 27,
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
tel. 830-22-02
• Dział Pomocy Dorażnej, ul. Ułańska 28,
stały dyżur: od pon. do sb. w godz. 8.00-22.00
tel. 837-56-2>!
w niedziele w godz. 9.00-15.00
- Ambulatorium Pomocy Dorażnej czynne:
Stary Rynek 14 czynna w każdą
w dni robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele
sobotę w godz. 9.00-15.00,
i święta od 8 (przez 24 h)
niedziele;. w godz. 8.00-14.00
Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Sikorskiego I czynna od pon. do piątku 8.00-20.00,
soboty 8.00-16.00
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funk- Apteka „Bratek", os. Bratkowice , tel. 837-09-20
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00,
cjonówania powyższych Zakłaclów.
sobota 8.00-14.00
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Dorażnej,
ut Ułańska 2; czynne: przyjc;.cia dzieci do 3 r.ż. Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku do soboty
- w dni powszednie w godz. 16-8; przyjęcia dzieci w godz.8.00 do 20.00
do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i świc;.ta przez 24 Apteka ,,Malwa", ul. Nowy Rynek 36, czynna w sobotę 8.00-20.00, niedzielę 8.00-14.00
godziny.
Apteka ,,Bonifraterska", ul. Bonifraterska 2
Dzieci objc;.te opieką medyczną Niepublicznych Zaczynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00
kładów Opieki Zdrowotnej
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
- przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycz.Bielawy: pn. - pt 8.00-15.00
nym po godzinach funkcjonowania powyższych
Bolimów: R. Kościuszki
zakładów.
pn. wt pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00,
tel. 837-36-51
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
lnfonnacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Naprawa telefonów 924

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

żywności:

Czwartek, 25 lipca:
• kino nieczynne
Piątek - środa. 26- 31 lipca:
• godz. 19.00 - „K-Pax" - film psychologiczny
Niemcy - USA;
W dworcowym hotelu pojawia się nagle
uśmiechnięty mężczyzna (Kevin Spacey) w
ciemnych okularach. Gdy stara się pomóc
napadniętej kobiecie, zostaje zatrzymany przez
policję. Ponieważ podaje się za przybysza z planety
K-Pax, odstawiają go natychmiast do kliniki
psychiatrycznej na Manhattanie. Tutaj zajmuje się
nim psychiatra dr Powell (Jeff Bridges) który
postanawia poddać go hipnozie, by pacjent cofnął
sic;. w swoją przeszłość.

Wystawy:
3 sierpnia o godz. IS.OO zostanie otwarta wystawa rzeźby Małgorzaty Kosińskiej i Zygmunta
Majewskiego.
•Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach
Wystawa kilkunastu prac autorstwa malującej
od 1973 roku, mającej na swoim koncie już 19
wystaw indywidualnych i I ł zbiorowych, miesz·kanki SkierniewicJoanny Skrobacz, pt. „Pejzaże
i kwiaty".
mieście

Sobota. 27 lipca:
• godz. I I.OO - wycieczka do łowickiego muzeum.
Wstęp wolny.
Wtorek. 30 lipca:
• godz. I O -12 - gry stolickowe w kawiarni
„Dziupla".
Dyżury

aptek w Głownie:

Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 28.07. Pl. Staszica I w Bratoszewicach
godz. 8.00-14.00
tel. 719-89-68.

(dane z 23 lipca) w

w Głownie
w Strykowie

Łowiczu

CÓRECZKI
- państwu Kuś z Marianki
- państwu Zagorskas z Lowicza
- państwu Murasom ze Świeryża I
- państwu Polskim z Mysłakowa
- państwu Latoszewskim z Kiernozi
- państwu Dubielom z Zamiar •
- państwu Niznikom :z Zawad

I

~

SYNKOWIE
-

państwu Kosiorkom z Łowicza
państwu Dłużniewskim z Lowicza
państwu Materek ze Zdun
państwu Roguzom z Low1cza

ś[uóowafi
-

• Muzeum w Łowiczu

Wakacje w

w l.cwic.z'f

i w (jfownie: •

w Strykowie:

Dyżury przychodni

urodZili s~

Kino Bzura

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

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- lekarz internista: 8.00-12.00
- pediatra 8.00 - 12.00 po 12.00 - izba przyjc;.ć w szpitalu
- niedziela i święta- izba przyjc;.ć czynna przez calą dobę,
ul. Wojka Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27

MILO~NYCH

Wszelkie infonnacje sportowe zamieszczamy
w Jnfonnatorze Sportowym na str. 24

czw. 25.07. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
pt. 26.07. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
sob. 27.07. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
ndz.. 28.07. ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
plL 29.07. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
\\to 30.07. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
śr.
31.07. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteki pebtią dyżury:
w dni powszechne od godz. 19.00 do 8.00 dnia
nastc;.pnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego; w niedzielę od godz. 8.00 do 8.00 dnia
nastc;.pnego
Apteka w Bratoszewicach:
czynna: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie czynne:
ul. Kolejowa I 1: pn. - pt 9.00-17 .OO,
ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-ł 8.00,
sb. 8.00-14.00;

przychodni ZOZ
w Głownie:

KQONIKA
WYPADKÓW

Imprezy sportowe

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alannowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-10

Dyżury

Informacje w Strykowie:

Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Lyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn. - pl 8.00-16.00 sb. 8.00-13.00
Sobota: pn. - pt 8.30-15.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt8.00-l 7.OO, sb. 8.00-12.00

soóie:

Elżbieta Szcześniak

z Bielaw
i Mariusz Dc;.bski z Woli Gosławskiej
- Anna l(arasek z Lowicza
i Robert Bejda z Sierżnik
- Barbara Ewa Nowak z Boczek
i Sławomir Marcin Łopata z Osin
- Aneta Wiśniewska z Humina
i Piotr Szczepanik z Zabost

t1

• SKARB ROLNIKA•

,REDĄGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJ.E)'IÓDZKJll

ODR BRATOSZEWICE ·REJON ŁOWICZ
.
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 19.07.2002 r.
52,00
q
jęczmień
50,00
q
kukurydza
35,00
q
owies
52,00
q
pszenica
44,00
q
pszenżyto
0,33
kg
ziemniaki mlode
28,00
q
żyto
4,00
15szt.
jaja fennowe
4,50
15szt.
jaja wiejskie
1,20
szt
brokuł
4,50
kg
brzoskwinie
1,20
kg
buraki
1,20
kg
cebula
0,80
szt.
czosnek
5,00
kg
fasola Jaś
1,50
kg
fasolka
3,00
kg
gruszki
1,00
kg
jabłka
5,00
I
jagody
2,00
szL
kalafior
1,60
szt.
kalarepa
3,00
kg
kapusta czeiwona
1,00
szt
kapusta gł. młoda
1,00
szt.
koper
1,20
kg
marchew
kg
0,70
ogórki
9,00
kg
papryka czeiwona
3,00
kg
papryka zielona
4,00
kg
papryka żółta
kg
4.80
pieczarki
kg
pomidory
2.50
1,00
szt
por
0,50
szt.
rzodkiewka
1,00
szt.
seler
1,00
pęczek
szczypiorek
2,00
kg
śliwki
2,00
kg
wiśnie
1,00
szt.
włoszczyzna

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

•Domaniewice (23.07); 3,70 zllkg +VAT;
• Ziewanice (23.07); 3, 70 zl/kg + VAT;
Żywiec wołowv:

• Domaniewice (23.07);
krowy 1,70 zl/kg +VAT;

OFERTY PRACY

ASORJYMENT

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 22.07.2002 r.)
•nauczyciel jęz. angielskiego i niemieckiego
•nauczyciel fizyki

cuki.er
mąka szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
se a
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)

1 99
2,00
1,30
1,20

12,70
13 59
9,99
13,94
17,0a
775

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela w
ona
mleko tłuste w folii
masło extra

a 77
11,50
7 ao
420
2.ao
4,29
14,70

2,00

masło śmietankowe
masło roślinne

olej _
.jaja
twaróg

2,15
2,00
1,00

1 78
4,4a
0.41
7,72

12,35
551
3 93
3,25
4,9a

2,00
2,00
1 ao
3,10
a.oo

2,00
1,90
1,00
0,50
1-1,50
12,50
13 50
9,50
12,00
17,00
a5o
900
12,50
7 50
550
3,50
5,20
12,50
9,50

4,40
0,2-0,4

2,10
2,00
1,30

2,19
1,a5
1,40
0,70

2,19
1,a5
1,40
0,70

2,19
1,17
1,50

15,aO
14,30

15,ao
14 30

11,50

10,90
17,70.
7 20
7 40
9,40
5 70
3ao
2,65
4,90

a.oo
13,50

19,00
aoo
900
13,00
700
500

1,40
2,30

1,29
2,27

1 70
3,30
0,30
a,oo

4,04
0,42
a ,69

1 a5
2,89
0,25
8,69

1,a9

2,10

1,a9

1,85

2,20

2,20

1,a5
0,98

1412

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

10.ao
7 50
590
2,90
5,10
15,50
9,50

6,60
9,00
12;00
7,40
4,60
3,00
4,22

1 '

2,60

1,35
2,00

1 73
2,a9
0,25
a,69

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

1.ao
4,49
0,35
7,72

.0.50

17,00

1960
7,ao
9,00

11,70 9 60
7,50 7 10
6,00 4 50
2,70

5,02

o

1,29
2,15

2,10

16,99 13,00
13 99 12,00
10,00

12,90

133a
1a,73
457
717
a.21
563
447

2,10
1,10
0,50

060
109

14,70
9,90
1,29
2,27

1,99

12,99
1,34
1,27
2,15
140
3,a4
0;21
a.22

1,35
2,05

3,29
o.~o

1,30
2,15
2,09
1,69
3,29
Q,25
a,29

11,40
1.~

1,90
1,90
1,60
2,99
0.29
8,a5

a.oo

JJ25 .D.2()
7 oo 8,00

12,00
a 80
1.25
160
1,75

1 55
2,80
0,20

a.oo

•szwaczka
• murarz-tynkarz eto 30 lat z doświadczeniem
lub absolwent szkoły budowlanej
do przyuczenia w zawodzie
•piekarz piecowy
•osoby z wykształceniem wyższym hotelarstwo
lub ekonomia
•handlowiec
• fryzjer damski
• spizedawca
• spizątaczka (absolwent z terenu
gminy Kiernozia)
•sprzedawca - faklillzysta
•ślusarz ze znajomością rysunku technicznego
•kierowca kat. C+E sam. pow. 12 ton,
świadectwo kwalifikacji +paszport
•sprzedawca
•mechanik samochodów ciężarowych
• kombajnista
•sprzedawca
•nauczyciel jęz. angielskiego
z pełnymi kwalifikacjami
• przeclstawiciel hancllowy
• monter szyldów i reklamy
• krawcowa - szwa<.Lka szycie
sukien komwiijnych
• monter stolarki okiennej z własnym
samochodem
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych infórmacji. Zain!Yesowani
proszeni są o koniaki osobisty.

nowy

ŁOWICZANIN
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Kącik

Kino „Bzura"

muzyczny

Miś

nie został wyświetlony,
G.wiezd.ne Wo iny będą ponownie?
aden spośród trzech zaplanowanych w

Z

łowickim kinie seansów polskiej korne

diiM!S w reżyserii Stanisława Barei nie
Powodem był brak zainteresowania re strony publiczności. W ciągu trzech
dni (1-3 lipca), kiedy były zaplanowane seanse o film spytało i wyraziło chęć obejrn:nia go na dużym ekranie zaledwie 4 lub 5
osób. Może-dlatego, że ostatnio był pokazywany kilka razy w telewi:qi. Jednak zobaczyć ten.film na dużym ekranie było naprawdę warto. ZrobilrSmy nawet specjalną cenę
biletów - po 5 złotych. Faktem jest że na
począ_tku wakacji we wszystkich kinach w
- Polsce. drastycznie spod.a. ilość widżów... odbył się_.

powiedział

narl'I. dyrektor Łowickiego
Maciej Malangiewicz.
W Czwartek, 11 lipca w Kinie Bzura zakończono po tygodniu wyświetlanie drugiej
cz.ęści nowych Gwiez.dnych Wojen - Atak
Klonów w reż. Georga Lucasa. Film cieszył
się, mimo wakacji dość dużą frekwencją, na
seans przychodziło do 50 osób. Wiele jednak spośród Łowiczan nie obejrzało filmu i
jak dowiadujemy się_ z kina, jest sporo próśb
o to by film jeszcze raz zagościł w Łowiczu,
niewykluczone, że tak się_ tak się_ stanie. Do
tego czasu, fani dobrego kina akcji mieli
okazję_ obejrzeć także Helikopter w ogniu w
reżyseril: Ridley'a Scota
(mak, tb)
Ośrcxlka Kultury

P

Jadą

czyć dopiero we wrześniu. Sugestie co do
repertuarumożnanadsyłaćzapomocąpocz

ty eleldronicznej pod adres wykorzystywanyprzezprezesaDKFBezNazwyB.B.Ribozo: bibinbozo@tipestopeS.art.pl
(mak)

na spotkanie z papieżem

D

wa autokary wiernych z parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na Korab
ce w Łowiczu, pojadą w sieipniu do
Krakowa, aby uczestniczyć udział w mszy
św., którą 18 siei:pnia odprawi papież Jan
Paweł Il na krakowskich błoniach. Jeden z
autokarów jedzie wyłącznie na spotkanie z

Poprzednie

dzieło reżysera,

,,Ajlawiu",

okazało się_ być klapą. Czy najmłodsze dziec-

ko, „Dzień świra", to powrót do własne
go, charakterystycznego, nieco gorzkiego,
ale prawdziwego i śmiesznego stylu? Na
szcz.ęście okazało się, że tak
Zacznijmy od tego, że najnowszy Koter-

DKF Bez Nazwy: przerwa do września
odobnie jak w ubiegłych latach Dyskusyjny Klub Filmowy Bez Nazwy
działający przy Łowickim Ośrodku
Kultury zawiesił na okres wakacji swoją
działalność. Najbliższe filmy wyświetlane
w ramach DKF bę_dzie można więc zoba-

Przyznam·, że z odrobiną nerwowości wybierałem się na najnowszą komedię Marka
Koterskiego. I to nie ze względu na obawę o brak wolnych miejsc czy placu do
parkowania. Po prostu twórca m. in. „Nic ś.miesznego" należy do grona reżyserów,
o których można powiedzieć, że albo robią rzeczy bardzo dobre, albo straszną szmirę. Albo wychodzi się z kina zadowolonym, albo zupełnie zdegustowanym.

papieżem, drugim pojedzie młodzież ~fe

rie do Słodyczek pod Zakopanem. Msza św.
w Krakowie bę_dzie dla nich początkiem wakacji, które są też rodzajem rekolekcji.
Z Korabki do Krakowa wyjedzie też mło
dzież zrzeszona w Katolickim Stowarzyszeniu MłOdzi.eży.
(mwk)

ski na razie nie jest do zobacrenia w naszym
Kino ,,Bzura" z wiadomych względów nieco później otrzymuje
najnowsze propozycje. Choć teraz łowicki
afisz zachęca polskąprodukcją. Oto mogliśmy zobaczyć bohaterów Big Brothera
w kolejnym fubularnym nieporozumieniu
podpisanym przez Jerzego Gruzę, pt „Yyyreek, coś tam, coś tam". Nie wiem
jak przypadł do gustu film moim ziomkom,
ale niżej podpisany ze względów stricte zawodowych udał się_ do kina I również ze
względów czysto zawodowych szybko wybrałem się_ do Łodzi, by móc napisać o czymś
innym, niż to co zobaczyłem w swoim mieście. Rozumiem wszystko - wcale nie należę_ do potępiających w czambuł programy
typu reality show. Ale to co proponuje pan
Gruza, najpierw w „Gulczas, a jak myślisz?", a teraz w „Yyyreek, ...", to nawet
już nie kino kategorii B czy C. I jak czytam
wypowiedzi reżysera, bądź co bądź wybornych seriali jak „Wojna domowa" czy
„Czterdziestolatek" (ten wcześniejszy
oczywiście), że jego ostatnie filmy to satyra
o mediach, to płakać mi się_ chce. Panie reżyserze kochany! Te filmy zrobił pan ze
względu na forsę_. I na nic więcej. A dora-bianie do tego jakiejkolwiek filozofii jest po
prostu śmieszne. Choć doprawdy nic w tym
śmiesznego ...
Jakwięc wspomniałem, kiedy okazało się,
że o Irku i jego przygodach z kosmitami pisać nie wypada, przewertowałem repertuar
pięknym mieście.

łódzkich kin

i wybór padł na Marka Kondrata w najnowszym filmie Koterskiego.
Zaliczam się_ do nieoficjalnego fan clubu
twórcy ,,Życia wewnętrznego". Nieoficjalnego, bowiem przyznanie się_ do sympatii
do filmów Koterskiego niezawszemoże-wy
wołać jednoznaczne reakcje. A to ze wzglę_
duna specyficznyję_zyk,jakim posługują się_
bohaterowie jego filmów. Nie jest to zdecydowanie salonowa polszczyzna Ale o ile nie
jestem zwolennikiem wulgaryzmów w kinie ot tak sobie, o tyle ,,mięso" rzucane przez
Miauczyńsklego jakoś nie razi. Ba, nie wyobrażam już sobie Adasia mówiącego ,,nie
kwieciście". Ale np. moja mama nigdy nie
uznałaby za arcydzieło filmu, gdzie pada czę
sto zwrot na le.
Bobaterem,,Dniaświra" jestAdamMiauczyński. Ten 50-letni inteligent nie ma ła
twego życia Praca w szkole go nie satysfukcjonuje. Najego lekcjach młodzież miast
rozkoszować się_ tizynastozgłoskowcem za
przeproszeniem pierdzi. Ż.Ona dawno od niego odeszła, a on sam nie może znależć sobie
miejsca w rzeczywistości. Do tego wszystko sprzysięga się_ p=iwko niemu - więc
jak tu fyć. Nawet wyjeżdżając na tak niezbędny krótki urlop, musi borykać się_ z są
siadem. Ale obserwując walkę_ Miauczyń
skiego z losem odniosłem wrażenie, że tak
naprawdę_ to sam sobie jest winien. Nienawidzą go są,c;iedzi - bo to on nie cieipi ich.
Walczy z i1im żona, ale przecież to on prowokuje każdą bitwę_. Nie pieści go los. Pewnie, ale czy to właśnie nie on pierwszy go
kusi? Te wszystkie dziwactwa, siedmiokrotniesłodzonaherbata, celebra odzieżowa przed
wyjściem z,domu itd, nie mogą dawać ła
twego życia Powiedzmy sobie szczerze Miauczyński zasłużył na to co ma I choć się_
nie poddaje, choć wciąż liczy, że może coś

zmienić, że spotka tę_jedyną, tę_ kochaną, to
jednak skazany jest na niepowodzenie.
Ja dla siebie Koterskiego odkryłem genialnym Cezarym Pazurą w ,,Nic śmiesz
nego". Ten film miał tylu zwolenników, co
zatwardziałych wrogów. Ja i moi znajomi
uznaliśmy go za jeden z najzabawniejszych,
a niektóre zwroty i powiedzenia weszły do
języka potocznego. Miauczyński Pazury to
jednak nie Miauczyński Kondrata. Ten
pierwszyjeszcze„cwaniakuje",jeszczepodrywadziewczyny, rozpaczliwie szuka życia
Adaś kilkanaście lat potem już się_ poddał,
zerka w tył i widzi tylko rozpacz. Dlatego
,,Dzieńświra" nie powoduje spazmów śmie
chu z taką częstotliwością jak odcinek poprzedni. Co nie znaezy, że Koterskiemu ten
film się_ nie udał.
~ Wręc::z. przeciwnie. ,,Dzień .." to powrót
reżysera do własnego rozpoznawalnego stylu. Jest śmiesznie i trochę_ smutno, ale nie
nudno. No może trochę_ niepotrzebne były
te wstawki narodowe, tak oczywiste, że aż
żenujące, alepo za tym film należy uznać za
osiągnięcie. Bardzo prawdziwie, i tak po
polsku, zabrzmiała modlitwa sąsiadów
Miauczyńskiego, w której jak najgorzej ży
czyli sobie nawzajem. Spójrzcie rodacy jacy
jesteśmy!
Oczywiście aktorstwo znakomite. W epi-

zodach wiele gwiazd, a jak się_ ma w głów
nej roli Kondrata, to przecież ciężko jest
polec. Kondrat po raz kolejny pokazał, że,
jeśli tylko madobrymateriał,jestnajlepszym
aktorem komediowym pod słońcem.
Więc jeśli w naszym pięknym nadbzurzańskim miasteczku pojawi się_ szansa na
obejrzenie ,,Dnia świra" to koniecznie ją
wykorzystajcie. Tylko uwaga na „wyraże
nia"!
Bogusław Bończak

•••••••••••••••••

ekotenn.

Drodzy Klienci BGŻ S.A. !

~~

Dla zapewnienia wygody i komfortu
obsługi naszych Klientów wprowadzany
będzie w dniach 2 i
ierprna 2 02 r.
nowoczesny Centralny System Informatyczny Banku.
Operacja przeprowadzana będzie
w następujących placówkach:
• Łowicz, ul. Starościńska 1
• Skierniewice, ul. Zawadzkiego 4
• Sochaczew, ul. Żeromskiego 16
• Żyrardów, ul. 1 Maja 43a

Placówki te nie będą
obsł
iwał
lie ów

o 801

w -tych pniach

*) opłata za połączenie: 1 jednostka taryftkacyJna TP S.A.

1

PKN ORLEN S.A. Firma „KOPER'

Cl oleje I smary samochodovve,
przemysłowe

teł. {046) 837-13-58

Cl oleje luzem: silnikowe,
hydrauliczne i

O

płyny

~~

przekładniowe

Cl oleje do kosiarek I

pił łal\cuchowych

5039

Borygo i Petrygo

Cl filtry oleju, paliwa, po~etrza
Cl kosmetyki I akcesoria samochodowe

O

GWARANTUJEMY:

skupujemy olej przepracowany

./

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w ·godz. 7-17. w soboty od 8 do 14.

jakość

../

fachowość

./ bezpleczeilstwo

Autocysterny wyposa.tone w pompę, priepływomlerze,
filtry, węte wydav.ne długoki 40 m
R-

D4-IDO Sp. j .
t.OWlcz, u!. Małszyce 2d/2e, tel. (0-46) 837 36 82

Zapraszamy do bankomatów BGŻ S.A.
oraz do placówek od dnia 5 sierpnia 2002 r.
Za ewentualne niedogodności
przepraszamy.

123 456*

oferu)e ~u to ryzowany dysuybutor
oleju opałowego

www.bgz.pl

.ft
Q
tJ""'lfAP
= :ł == c::

Aluminium
V
Ogrody Zimowe

:·LA\NEX :~~~~rA
BIUROIWłDWWE

99...tOO Łowicz
ul. Stanisławskiego 3

MONTAZ

RATY

Tel/fax 046 837·22·12

kom O503 130 556
lnft>IGlla

0-801-121 ·157

/;/

~

1J)~

•

~ ... .~

· O~na · ~ 7',a~wi łc. fttit-~

lowicz, ul. Starzylisklego 29
· Łowicz, ul. 3 Maja 15

Z?l1\rP~Zl.&dJLĄ}
od poniedziałku do soboty 6.00·22.00
niedziela 10.00·18.00
R~20
r

I

l.-":.. ·- - ---------..,------·

REKLAMA

20

nowy

25 .07.2002 r.

ł.OWICZANIN

„SAPARD"
także

w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.
w Łowiczu

~~.,.-~
'~".

":J~

Pomoc finansowa będzie udzielana na przedsięwzięcia z zakresu:
• przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych,
• inwestycji w gospodarstwach rolnych,
. • rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich,
• maksymalny okres spłaty kredytu do 8 lat z kare~cją do 2 lat,
• udział środków własnych już od 10%,
• oprocentowanie już od poziomu stawki WIBOR lM.
Szczegółowe

Dealer:

PRO.JEKT"PRODUCENT MEBLI KUCHENNYCH,
BIUROWYCH, S"ZAF WNĘKOWYCH itp.

.

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I ARANżACJE WNĘTRZ

Ł~WICZ

- ul.

tel. 837-35-18 (wjazd od ul. Klickiego, za stacją CPN)

Napoleońsk~ 12

Na miejscu stolarnia - sprzedaż płyt, blatów, cięcie , oklejanie

•
ŁOWICZ

Do końca lipca
SUPER NISKIE CENY!!!~

7

Gzinka 31 A, 99-420 Łyszkowice
tel./fax (046) 838-86-01,
tel. kom. 0-600-403-852, 0-600-403-854

Zarządzania

kierun.ek: Zarządzanie i Marketing
w salach wynajmowanych w

Łowiczu

REKRUTACJA BEZ EGZAMINÓW - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

"'Wszelkich informacji udziela: Szkoła Zarządzania i Marketingu
Łowicz, ul. Grunwaldzka 9, tel. 046/837-37-03, 837-34-68

I•

I

DROGA"
.
"Łowicz,
ul. Nowy Rynek 5

,,PROFIT''
• Prowadzenie ksiąg
podatkowych
• Rejestry VAT
• Rozliczanie z ZUS
ul. 3 Maja 12, Łowicz
tel. 0604-63-66- 74

STROPY lERIVA

·-oo 1,a M

Prowadzi zapisy na kursy
prawa jazdy kat. B

BLOCZKI

PRODUCENT
U:U
Wyroby posiadają
znak bezpieczeństwa '\l._

RATY KONKURENCYJNE CENl
-Badania lekarskie • Gratis

TRANSPORT
ROZŁADUNEK HDS
Złaków Borowy 24
Tel.Hax (0.. .46) 839-13-85
0-601-30-32-35

!
-

Górą)

.WYROBY HUTNICZE
MATERIAl..Y
BUDOWLANE
GAZY TECHNICZNE
OPA.I., NA.WOlY ' 2
NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

I ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem

-• lub watą 1 tynki akrylowe, mineralne • glazura
· 1 terakota I gładź gipsowa 1 suche tynki
-

•

R-827

układania kostki brukowa)
płyt chodnikowych, 1rellnkl

• utwardzanie terenu
• budowanie pallsad ogrodowych

Zapewniamy fachową obsługę,
niskie ceny, gwarancj11 jakości.

.::.

•

0-502-629-313

Pisemne oferty naleiy składać w biurze
SRP Łasieczniki do dnia 5.08.2002 r.
Bllisze Informacje
pod nr tel. 838-03-95 lub 0605-636-1n. R-84

CWUłl'A

w Kalinowie gm. Stryków

CEGŁA PEŁNA

PALONA

KON KU REN CYJNE CENY
. KL 1.00, 150
PAKTOWANA Z TRANSPORTEM

Ir (0-42) 719-63-33

~

CEMENT
PORTLANDZKI 248
zł/1

• NAwozy • Skup złoMu
TEL

0.-604.-4 5 7 „ 74 2

•LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
młodzieżowe

PROPONWE USŁUGI
I ZAKRESIE:

Tel. (0„.46) 839-13-73, 0-602-814-481
R.716
Złaków Kościelny 44 A

o powierzchniach od 1 do 5 ha
na terenie gminy Bolimów

ZlAków KościdNy 107

FUNDAMENTOWE

30.07.2002 r. godz. 16.00

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

BIURO RACHUNKOWE

R·797

837-77-05

Łowicz

PELNA EKOLOGIA Hl
STAĆ Cl' NA TO Hl
R-841

OLEJÓW, SMARÓW,
PlYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
AKCESORIÓW, CZĘŚCI
I CHEMII MOTORYZACYJNEJ

LICENCJACKIE ZAOCZNE

OŚRODEK.SZKOLENIA
KIEROWCOW

W TWOlll DOllU • OO&ODZD
P.P.H.U. PRIMI Łowicz, ul. Nowy Rynek 31
Poleca: I stiuk wenecki - marmur, travertyn
1 tynki dekoracyjne zewnętrzne i wewnętrzne,
1 impregnaty do drewna i lakiery, farby antykorozyjne

BIK ,, OIL
~HURTOWNIA SPRZEDA
DZIAtKI ROLNE

zaprasza na studia

Rozpoczęcie

Zapraszamy do sklepów:
Eko ul. Księżacka 5
Grosik, ul. Stanisławskiego 20
R·780

Politechnika Łódzka

tę/.

1 ODBITKA ZDJ~CIA 9x1J
W CENIE l9cROSZY........--::::l::......&.l&I

stiuki, szpachle dekoracrjae
WENECJA· RZYll ST ABOŻYTNA POMPEJA

Spółdzielnia Rolniczo-Przemysłowa
w Łasiecznikach

- Meble kuchenne
- Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwnymi typu:
.Komandor", .sevroll", .Sogal"
- Meble biurowe
-Meble systemowe do mieszkań
- Sprzęt AGD do zabudowy
• - Boazerie korkowe, panele korkowe
korek techniczny

zajęcia

WSPOMNIENIA Z WAKACJI,
WYCIECZKI, URLOPU
ZACHOWAJ PIEL~GNUJ

- ut. Kr41kowska 11 tel. 830-23-13

Organizacji i

1465

865

NARESZCIE! Włoskie larbr,

MEBLE NA WYMIAR - OD PROJEKTU DO MONTAŻU!

Wydział

·

informacje:

··"" " " ' PPHU „MEBEL
:li:f:J._,,

o

ul. Zgoda 28, tel./fax (046) 837-37-87
l3U@ /Uł'.J. \!14&.!\ 1111 #I crn;y-.1-4-4-~-~

R-853

ul. Stanisławskiego 25
lub pod nr te1. (0-46) 830-09-44, 830-0945 Zapraszamy~

PROJEKT

!

Łowicz,

Łowicz,

MEBEL

~

~~

y •

/„: .....................·. 455 ' - ~~592 ' ...

R·766

i dla dorosłych

• POLICEALNE STUDIUM
KOMPUTEROWE

PRZY GIMNAZJUM
W ŁYSZKOWICACH
Te/. (0-46) 838-89-65

nowy

ł..OWICZANIN
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Piłka nożna-10.

•

SPORT

i 11. kolejka Bielawskiej Ligi PN Sześcioosobowej

•

JESZCZE WSZYSTKO MOZLIWE
Bielawy, 20 i 21 lipca. Okazuje się, że
IO. i I I . kolejka spotkań zupełnie przewróciły tabeląBielawskiej Ligi Piłki Noinej Sze..
ścioosobowej. Nadal.prowadzi co prawda
Team Bielawy, ale ekipa ta rozegrała o jedno
spotkaniewi<µjodrywali. Tylkodwapunkty mniej mają Brooklyn Walewice i Pieczarka Waliszew, a trzy Speed Walewice.
:zaległy mecz 4. kolejki:
• CYGANY Bielawy- PIECZARKA
Wali.szew 0:5 (0:1); br.: Paweł Kaczorowski 2 (26 i 33), Daniel Pietrzak 2 (36 i 40) i
Zbigniew Witczak ( 18).
JO. kolejka:
• CYGANY Bielawy· ISKRA Zgoda
0:3 (0:3); br.: Ryszard Pastwa (15), Wojciech Michalak (18) i Mariusz Sibielak (19).
• JEŻ\'NA Bielawska Wieś - PIECZARKA Wali.szew 0:6 (0:3); br.: Paweł
Kaczorowski 2 (30 i 34), Mariusz Popław
ski (11), Mariusz Pietrzak (13), Hubert Pakuła (19) i Zbigniew Witczak (25).
• SKR Leśnia.ówka - SPEED Walewice 4:9 (1 :5); br.: Szymon Wiliński 3 (22,
27 i 30) i Wojciech Szcześniak (9) - Arkadiusz Wódka 3 (6, 26 i 28), Łukasz Szloser 3
(I I, 16 i 36) i Marcel Gędek 3 (12, i3 i 31).
• TEAM Bielawy • PŁOMIEŃ Piotrowice 3:1 (2:0:0); br.: Marcin Graszka
(12), Maciej Markowski (13) i Radosław
Leśniak (26) - Mirosław Pawlata (30).
•BROOKLYN Walewice· FC Bielawy 13:1 (7:0); br.: Jacek Bukowicz 5 (2, 6,

17, 18i 32), RobertKomacki3 (11, 16i 28),
Michalski 2 (10 i 21), Paweł Werwiński 2 (27 i 40) i Marcin Paraszkiewicz
(39)- Zbigniew Olejnie?.ak (39).
• MROGA Wali.szew· SUPER OLDBOY Bielawy 3:2 (1:2); br.: Robert Leśniak 2 ( 11 i 25) i Jacek Rudzki (32) - Rafał
Chudy 2~1 i 14).
Pauza: WARRIORS Bielawy.
Jl. kolejka:
• CYGANY Bielawy - PŁOMIEŃ
Piotrowice 1:2 (1 :O); br.: Jarosław Wojciechowski (2) - Konrad Dobrzyński (30) i
Adam Jędrzejczak (3'7).
• SKR Leśnia.ówka - ISKRA Zgoda
1:1 (0:0); br.: Mariusz Kubiak (25)- Wojciech Michalak (40).
• PIECZARKA Wali.szew • TEAM
Bielawy 2:0 (1:0); br.: Maciej Kurczak (9) i
Daniel Pietrzak (29).
• MROGA Wali.szew· FC Bielawy
4:2 (3:1); br.: Robert Leśniak 2 (1 O i 20) i
Przemysław Wale?.ak 2 (8 i 35) - Maciej
Rutkowski ( 11) i Jakub Rutkowski (22).
•SUPER OLDBOYBielawy-JEŻV
NA Bielawska Wieś 3:2 (2:0); br.: Rafał
Chudy 2 ( 18 i 30) i Robert Jóźwiak (I O) Dariusz Marciniak (32) i Zbigniew Pietrzak
(38).
• WARRIORS Bielawy • SPEED
WalewiceO:l (0:1); br.: ŁukaszSzloser(\ 8).
Pauza: BROOKLYN Walewice.
I. Team Bielawy (I)
11 27 45: 14
Michał

2. Brooklyn Walewice (2) IO 25 66:9
3. Pieczarka Waliszew (4) IO 25 48:9
4. Speed Walewice (3)
IO 24 42:9
5.Mroga Waliszew (7)
IO 19 17:21
6. Warriors Bielawy (5)
IO 16 21: 14
7. Jeżyna Bielawska Wieś (6) IO 13 20: 14
8. FC Bielawy (8)
rn 12 18:46
9. Super Oldboy Bielawy (9) 10 9 16:51
IO. Iskra Zgoda (12)
IO 7 12:34
11. SKR Leśniczówka (IO) JO 5 17:40
12. Płomie6 Piotrowice (13) 10 4 8:38
13. Cygany Bielawy (Il)
11 3 5:36
Najlepszym strzelcem w Bielawach jest
Radosław Leśniak (Team), który zdobył
już 19 goli. Po 15 goli strzelili Arkadiusz
Wódka (Speed) i Maciej Kurczak (Pieczarka), 13 - Tomasz Dróżka (Team), po
12: Cezary Tomczak i Jacek Bukowicz (obaj Brooklyn), 11 - Paweł Kaczorowski (Pieczarka), 9- Robert Komacki
(Brooklyn), po 8: Szymon Wiliński (SKR)
i Maciej Rutkowski (FC liluny), po 7:
Marcin Paraszkiewicz (Brooklyn) i
Adńan Legęncki (Warriors), po 6: Zbig·
niew Pietrzak (Jeżyna), Mieczysław
Chamera (Super Oldboy) i Przemysław
Grzegory (Warriors), po 5: Michał Kierzkowski i Łukasz Szloser (obaj Speed),
Michał Michalski i Marcin Werwiński
(obaj Brooklyn) i Jacek Rudzki (Mroga),
a po 4: Mariusz Sibielak (Iskra), Maciej
Markowski (Team), Robert Redisz
(Speed) i Daniel Pietrzak (Pieczarka). (p)

dok. ze st1: 23

Na skróty ...

Ciesz.ę się, ie wróciłem
Ma sporo konkurentów, ale wierzę, że
popularny „Misiek" sobie poradzi.
•Czy ulubieniec łowickiej publiczności „Felek" Stankiewicz wciąż
będzie czarował dryblingami?
(Śmiech). Mam nadzieję. Wydaje się, że
nie straciłem umiejętności giy w piłkę. W
Łowiczu przeżyłem'najlepsze swoje chwile
i mam zamiar to powtórzyć (w sparingu z
Pogonią już strzelił dwie bramki - przyp.
BoB). .
•Tutaj wszyscy ostrzą sobie zęby
na duet Stankiewicz - Bazler•..
Słyszałem, że „Bazyl" potrafi grać w pił
kę. Wiem, też że niezbyt odpowiada mu
perspektywa 'llY w Opocznie. Fajnie było-

by zagrać wspólnie, ale czy byłby efekt,
tego nie wiem. Ponoć wszyscy wypoży
czeni piłkarze Widzewa mają wrócić do klubu, bo jego rezerwy będą walczyć o ITI ligę.
Więc nie wiadomo czy ostatecznie Bazler
przyjedzie do Łowicza
• A na jakiej pozycji widzi Cię trener Nowacki?
Ja najlepiej czuję się za napastnikami i tak
jestem ustawiany.
• Na koniec chciałbym zapytać jak zwracasz się do trenera Nowackiego? „Trenerze" czy po imieniu?
(Śmiech). Oczywiście po imieniu - ale to
po treningu. Na boisku jestjuż dla mnie trenerem....
•
•

KAZIMIERCZAK NAJWYŻEJ ...
W kolejnych zawodach w ran1ach Grand
Prix Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w
Bielsku-Białej (6 lipca 2002) łowiczanin
Rafał Kazimierczak (Skra Warszawa)
wygrał pokonując poprzeczkę zawieszoną

na wysokości 2,15 m.

HURAGAN NAJLEPSZV
W Turnieju Piłki Nożnej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Nieborów Andrzeja
Werle najlepszą ekipą okazał się Huragan
Bobrowniki. Zespół trenera Bernarda
Wudkiewicza pokonał Pogoń Bełchów 3:O
(Kubiak, Górczyński i Majchrzak) i Czarnych Bednary 4:0 (Majchrzak 2,.Szkup i
Bury). W meczu o drugie miejsce Pogoń ograła z kolei Czarnych 3: I.

•
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Piłka nożna - 6.

i 1.

Po pierwszei rundzie na czele
dotąd team Złotej Piątki. Na trzecie miejsce
awansowała natomiast ekipa Dream Teamu.

6. kolejka ChLPP:
• POTĘżNE KACZORY Mastki CZERWONE DIABŁY Wyborów 1:1
(0:0); br.: Sylwia Wożniak - Łukasz Wiśniewski.

Piłka nożna -1

• CZERWONEDIABŁYWyborówSOKOŁY Chąśno 0:0
• ORLY Mastki - POTĘżNE KACZORY Mastki 9:3 (4:1); br.: Mariusz
Bogucki 3, Witold Miksa 3, Aleksander
Bogucki 2 i Krystian Weiniak - Sabina Bogucka 2 i Paulina Pawlina
I. Orły Mastki (2)
7 18 ·28:8
2. Złota Piątka Chąśno(\)
7 16 19:3
3. Dream Team Gofeńsko (5) 6 13 li :2
'1. Czerwone Diabły (3)
7 Il 11:1 I.
5. KS Goleńsko (4)
7 9 6:12
6. Real Mastki (7)
7 4 5: 16
7. Sokoły Chąśno (6)
6 4 2:12
8. Potężne Kaczory (8)
7 2 6:24
Na =le klasyfikacji strzelców jest Mariusz Bogucki (Orły), który strzelił jak
dotąd trzynaście goli, a po dziewięć trafień
mają na koncie Piotr Malczyk (Złota Piąt
ka) i Łukasz Wiśniewski (Czerwone

i 8. kolejka Chąśnieńskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

Zmiany na górze - zmiany na dole
Chąśno, 20 i 21 lipca. Tym razem w
dwóch kolejkach ChLPS o puchar wójta
gminy Chąśno - Romana Łazińskiego
komplet sześciu punktów zdobyły zespoły KS Chąśno i I.S. Olimpii. I te zespoły
przewodzą w rozgrywkach.
7. kolejka ChLPS:
• J.S. OLIMPIA Karsznice - OPOJE
Błędów3:2(1:0); br.:JacekSochala3-Marcin
Wawrzyńczak i Adam Bryła
•RELAX Sierżniki- WEST SOUTH
Chąśno 0:0
• SAMI SWOI Mastki - KS Chąśno
1:2 (0:0); br.: Sebastian Malinowski - Witold Dutkiewicz i Daniel Stępniewski.
• GWIAZDY Niespusza - FC
Karuków 2:3 (1:2); br.: Marcin Matuszewski 2 - Marcin Mika 2 i Andrzej Durka
8. kolejka ChlPS:
•FC Kamków- KS Chąśno 0:1 (0:1);
br.: Mariusz Gać.
• RELAX SierLniki - J.S. OLIMPIA
Karsznice 0:4 (0:1); br.: Dominik Czeczko
2, Jan Majchrzak i Andrzej Kochanek.
• WEST SOUTH Chąśno - SAMI
SWOI Mastki 6:0 (3:0); br.: Sebastian
Dęgus 2, Waldemar Pawlina 2 i Arkadiusz
Staszewski 2.

BRAMY HORMANN

NA WYtONIENIE WYKONAWCY
BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OGRODZENIOWE
- ELEKTRYCZNE NAPĘDY, OGRODZENIA
·DRZWI, OKNA - metal, PCV, drewno

·GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE,

R-84!

Orły

• SOKOLY Chąśno - REAL Mastki
0:1 (0:0); br.: Adam Anyszka
•ZŁOTA PIĄTKA Chąśno - ORLY
Mast~ 0:2 (0:2); br.: samobójcza i Witold
Miksa.
• DREAM TEAM Goleńsko - KS
Goleósko 4:0 (3:0); br.: Jakub Milczarek 2,
Przemysław .zabost i Michał Brzozowski.
7. kolejka ChLPP:
Diabły).
• REAL Mastki - DREAM TEAM
8. kolejka rozgrywana była w środę 24
Goleńsko 1:2 (1:1); br.: Bogumił Rybus - lipca, a w sobotę 27 lipca odbędzie się 9.
Krzysztof Ścibor i Jakub Milczarek.
kolejka: godz. IO.OO: Real - Złota Piątka,
•ZŁOTA PIĄTKA Chąśno - KS Go- godz. 10.40: KS Goleńsko - Czerwone Dialeńsko 2:0 (1:0); br.: Piotr Malczyk i Mi- bły, godz. 11.20: DreamTeam-Orłyi godz.
chał Uczciwek.
12.00: Sokoły - Potężne Kaczory.
(pad)

••

• Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowej.
•Nieprzekraczalny tennin realizacji zamówienia do dnia 10.09.2002 r.
• Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych.
• Dokumentację przetargową zawierającą:
./ opis przedmiotu zamówienia,
./ informacje o warunkach wymaganych od Wykonawców,
./sposób przygotowania oferty wraz z kosztorysem ofertowym, można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Łowiczu,
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1, budynek .c· pok. 45; tel. (0-46) 830-91-45, od dnia ogłoszenia przetargu
wgodz. 9.00-15.00.
• Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Paweł Gawroński - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych ·
Urzędu Miejskiego wŁowiczu oraz Pan Janusz Lewandowski - Podinspektor Wydziału Spraw Komunalnych
Urzędu Miejskiego wŁowiczu.
• Wadium wwysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego wŁowiczu,
Stary Rynek 1 lub na konto Urzędu Miejskiego nr 10801486-71-3604-80100 Bank PKO S.A. I Oddział Łowicz,
najpóŹlliej do godziny 11.00dnia 19.08.2002 r. i okazania dowodu wpłaty (wniesienia wadium) w dniu przetargu. ·
• Oferty wzaklejonych kopertach z hasłem .Oferta na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nowej" należy składać
w sekretariacie Urzędu Miejskiego wŁowiczu, Stary Rynek 1, do dnia: 19.08.2002 r. do godz. 11.00.
•Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.08.2002 r. o godz.11.00 w sali Rady Miejskiej, Stary Rynek 1, budynek A, parter.
Obecność oferentów w czasie otwarcia ofert jest wskazana.
• Kryteria wyboru oferty:
./ cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 80%
./ termin realizacji przedmiotu zamówienia w granicach nieprzekraczalnego terminu, o którym mowa w pkt. 2 - 20%.
• Wpostępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą o zamówieniach publicznych
oraz dokumentacją przetargową o wartości zamówienia do 30.000 Euro.
• Zarząd Miasta Łowicza zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu zgodnie z art 27b
.Ustawy o zamówieniach publicznych" z dnia 10 czerwca 1994 r.
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Chąśnieńskiej Ligi Piłkarskich Piątek

Chąśno, 17 i 20 lipca. W Chąśnieńskiej
Lidze Piłkarskich Piątek (do lat piętnastu)
zakończył sięjuż pierwsza runda spotkań,
a liderem została ekipa Orłów, która w bezpośrednim pojedynku ograła prowadzący

ZARZĄD MIASTA ŁOWICZA
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na ul. Howei w towic.zu

•

Dostawa pod wskazany adres.montaż, serwis
Autorvzowany dealer
HANDEL I USŁUGI, 96-100 Skierniewice,
ul. Kubusia Puchatka 8,
~
te/Jfax (0-46) 833-56-51, 0-60~-878-782 ~

MOTO-MARNO
Sprzedai oleju. filtrów
amortyzatorów KAVABA.
SACHS, Al-KO
WYMIANA CRATIS!

Cz4ici do wszystkich samochodów

Łowicz, ul. Poznańska 128, tel. 837-36-92 ~

'f•res1'one

• GWIAZDY Niespusza - OPOJE
5:2 (2:0); br.: Jan Pawlata 3,
Bartłomiej Bogucki i Łukasz Nowak Adan1 Bryła i Marcin Wawrzyńczak.
I. KS Chąśno (2)
8 19 19:5
2. I.S. Olimpia Karsznice (3) 8 18 25:16
3. Gwiazdy Niespusza (I)
8 18 23:13
4. FC Kamków (4)
8 12 19:16
5. Opoje Blitdów (5)
8 9 18:20
6. West South Chąśno (8)
8 7 11: 16
7. Sami Swoi Mastki (6)
8 6 15:30
8. Relax Sierżniki (7)
8 5 6: 19
Najlepszym strzelcem jest jak nadal Dominik Czeczko (I.S. Olimpia), który
zdobył już trzynaście goli, a dwie bramki
mniej strzelił Sebastian Malinowski
(Sarni Swoi).
Kolejne mecze ligi szóstek już w
najbliższy weekend. W sobotę 27 lipca
odbędzie się 9. kolejka: godz. 16.00: Relax Opoje, godz. 16.50: Sami Swoi- I.S. Olimpia, godz. 17.40: FC Karnków - West South
i godz. 18.30: KS Chąśno - Gwiazdy. W
niedzielę rozgrywana będzie I O. kolejka:
godz. 15.00: Gwiazdy - West South, godz.
15.50: Opoje - KS Chąśno, godz. 16.40: FC
Karuków - I.S. Olimpia i godz. 17.30: Sbrni
Swoi - Relax.
Paweł A. Doliński
Błędów

....------------------------------.'
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oferuje EKO-FOL Rząśno 25 tel. (046) 838 74 36
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Z.U.H. „MEBLOMAX BIS"
Łowicz, ul. Mostowa 28 (budynek Łowiczankil.
Sprzedaż

akcesoriów meblowych Ili

mffi1

R-1s1

Tel. 0609-541-343, 0608-413-863

FIRHA „JAN'fAlł"

·-

• Bramy: garażowe, przemysłowe, ogrodzeniowe
• Napędy elektryczne

"WIŚNIOWSKI" "NICE" "FAAC"
•Drzwi, okna -AL, PCV, PROFIL .VEKA"
• Systemy alarmowe i domofonowe
• Systemy centralnego odkurzania
• Kolektory słoneczne
Zawady 13, 99-400 Łowicz
tel. 0609-688-506, tel. 0691-715-506
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WAKACYJNA AKCJA „LATO Z OSIA '2002" •WAKACYJNA AKCJA „LATO Z OSIA '2002"
Piłka nożna

- „Z osiedla na stadion" - rocznik 1985-86

NAJLEPSI PltKARZE Z05. KONOPNICKIEJ

LowiC7., 18 lipca. Osiem z.espo'łów :zagrałowkolejnympiłkarskimtumiejuzorga-

nizowanym w ramach wakacyjnej akcji
,,Lato z OSiR '2002". Tymraz.emnastadionie przy ul Jana Pawła rywalizowali chłopcy z rocznika 1985-86, a :zawody rozegrano
wdwóchgrupacheliminacyjnychsystemem
,,każdy z każ.dym". Zwycir;a;y tej konfiontacji zmierzyli się między sobą w spotkaniu
O pieiwsze miejsce w całym turnieju, a fu.wocyzowana ekipa z Os. Marii Konopnickiej w spotkaniu finałowym nie dała s:zans
Ekwadorowi.
GRUPA I:
•FC KONOPNICKA-GÓRKI 3:0;
br.: Tomasz ŚCibor 2 i Arkadiusz Przyżycki.
• MUMINKI - STRONG MEN 0:2;

br.: Piotr Skoneczny i Arkadiusz Pawlata.
•GÓRKI - MUMINKI 1:2; br.: Łu
kasz Walędziak - Patryk Sobc;zyński i Sebastian Pizybyła.
•STRONG MEN - GÓRKI 1:1; br.:
Piotr Skoneczny - Pawlata.
•FC KONOPNICKA- MUMINKI
3:0; br.: Arkadiusz Przyżycki 3.
•STRONG MEN - FC KONOPNICKA 0:0
1. FC Konopnicka
3 7 6:0
2. Strong Men
3 5 2:8
3. Muminki
3 3 2:6
4. Górki
3 1 2:6
GRUPA Il:
• IWLAClA - LOTNICY 1:1; br.:
( Łukasz Błażejczyk - Hubert Fijałkowski.
•DROPSY - EKWADOR 0:0

W kolejnym wakacyjnym turnieju futbolu

wystartowało

8

drużyn.

• DROPSY - LOTNICY 0:2; br.:

Michał Dziedzic 2.

• LOTNICY - EKWADOR 0:3; bi:
Marcin Kosiorek 2 i Jaroslaw Domińcµłk.
• IZOLACJA - DROPSY 2:1; br.:
Mariusz Dedoński i Jaroslaw Muras - TomaszJagiełło.

• IWLACJA - EKWADOR 1:3; br.:
Kamil Krzywicki - Jaroslaw Domińczak 2 i
Piotr Leszczyński.
3 7 6:1
I. Ekwador
3 4 4:5
2. Izolacja
3 4 3:4
3. Lotnicy
3 I 1:4
4. Dropsy
MECZ O 1. MIEJSCE:
•FC KONOPNICKA- EKWADOR
3:0; br.: Tomasz ŚCibor, Przemysław Pomianowski i Błażej Golis.
3 7 6:0
l. FC !(onopnicka
3 7 6: ł
2. Ekwador
3 5 2:8
3. Strong Men
3 4 4:5
Izolacja
3 4 3:4
5. Lotnicy
3 3 2:6
Muminki
3 1 I :4
7. Dropsy
3 l 2:6
Górki
Najlepszym strzelcem w turnieju okazał
się Arkadiusz Przyżycki, który zdobył
cztery gole, po trzy trafienia zanot.owali
Tomasz Ścibor (obaj FC Konopnicka) i
Jarosław Domińczak, a po dwie bramki
strzelili: Marcin Kosiorek (obaj Ekwador),
Młchał Dziedzic (Lotnicy) i Piotr
Skoneczny (Strong Men).
W zwycięskiej drużynie FC Konopnicka występowali: Marek Olaczek - Arkadiusz Przyżycki (4 gole), Tomasz ŚCi
bor (3), Błażej Golis (1), Przemysław
Pomianowski (1), Przemysław Tom(pad)
czyk i Tomasz Kacprowski.

Koszykówka - Mistrzostwa Polski Kadr Wojewódzkich rocznika 1987

Pierwszy przegrali · póiniei wygrali
Zamość, 3-7 lipca. Prowadzona przez
łowickiego szkoleniowca-Cezarego Wlu-

żynyprzeciwruef (notabenekadrowiC7.a), ktlr
ry w powstałych meczach narzucał po trzy-

kadra Łódzkiego Związku
Koszykówki z rocznika 1987, po dziesię
c10druowymzgrupowaniu w Sędziejowicach
(23 czerwca - 2 lipca 2002), wyjechala do
.., Zamościa na Mist;rzostwach Polski Kadr
Wojewódzkich w koszykówce. W reprezentacji województwa łódzkiego znaleźli się
dwaj gracze UMKS Księżak: Marek Sło
ma i Piotr Zabost. Ponadto grało w niej aż
siedmiu koszykarzy Startu Łódź oraz po
jednym z ŁKS, UMKS Piotrcovia i PKK
99 Pabianice.
Trener Włuczyński już przed wyjazdem
do Zamościa mówił o pechowym losowaniu: -HjilosoWaliśmy bardzo silny zespól woj.
zachodni.opomorskiego. 'Zawodnicy z silnych
koszykarskich ośrodk/Jw: ze Szczecina, Stargardu Szczecińskiego; Koszalina, Kołobrze
gu ... ~ający grał będzie o mięjsca 18, aprzegrywający o miejsca 9-16. Okazało
się jednak, że zdecydowany fu.wory! (sześciu kadrowiczów w składzie) miał sporo
kłopotów z łódzką ekipą. Jeszcze trzy minuty przed końcem spotkania kadra Lodzi
prowadzila trzema punktami, ale spotkanie
to zakończyło się porażką 59:49. W koń
cówce „spadł" za pięć przewinień najwyż
szy w zespole Rafał Mataśka z ŁKS - powiedział WłuczyńsK:i, który ma juz 204 cm.
Ostatecznie przegraliśmy, ale mecz ten obse!Wował trener kadry narodowej - Grzegorz Zieliński, któremu bardzo spodobała·się gra dwóch zawodnik/Jw: wspominanego Mat.ośki i łowiczanina - Piotra Zabosta. Te dwa nazwiska znalazły się w jego
notatniku ...
Pozostała więc tylko walka o miejsca 916. W kolejnych etapach było już znacznie
lepiej. Po trzech kwartach meczu z Olsztynem była już 19. punktów przewagi. Wielka dramaturgia natomiast w meczu z Lublinem. Włuczyński mówi: Wojtek Czyszczoń wyłączył najlepszego zawodnika dni-

dzieści punkt.ów, a nam tylko cztery. O naszym zwycięstwie zadecydowała jednak do-

czyńskiego

piero dmga dogrywka. Dobre spotkanie
rozegrali także Tomasz Grzybowski i
rozgrywający Rafał Szubski. Ostatni mecz
o mięjsce dziewiąte graliśmyjuż bez kantu~owanego Czyszczonia, a rywalem była silna ekipa. Kiljawsko-Pomorskiego. Tak silne
ośrodki. jak Astoria Bydgoszcz, AZS Toruń,
czy WTK Włocławek, a i tak ekipa Łodzi
wygrała prowadząc praktycznie od począt
ku do końca. Bardzo dobrze zagrał łowiC7.a
nin - Marek Słoma, który zdobył aż szesnaście punktów.
I na koniec podsumowanie Włuczyński(}
go: Ogólnie Łódź odni.osła trzy ZJ.1YCięstwa i
jednąporażkę. Można być z tego zadowolonym -przed turniejem Łódź skazywana była
raczęj na porażkę, a w Zamościu nasi gracze naprawdę się moglipodobać. Gdyby nie
pechowe losowanie to można było liczyć na
miejsce nawet w pierwszej piątce. Trzeba
ponadto pamiętać, że w turnieju z uwagi na
kontuzję nie mógł grać najlepszy rozgrywający Tomasz Krajewski ze Startu.
Jak się nieoficjalnie dowiadujemy Włu
czyński jest brany pod uwagęjako asystent
trenera kadry narodowej.
FAZ4ELIMINACYJNAPLAY-OFF:
• ZACHODNIOPOMORSKIE ŁÓDZKIE 59:49 (18:11, 10:10, 14:15,
17:13); pkt.:Wojciech Czyszczoń 12 (Start),
Piotr Zabost 1O (Księżak), Paweł Sędero
wicz 8 (PKK 99), Rafał Mataśka 7 (ŁKS),
Jakub Karbowniczek 4 (Piotrcovia), Adrian
Bednarczyk 4, Rafał Szubski 2, Tomasz
Grzybowski 2, Marcin Ulman, Grzegorz
Erbel, Kacper Kromer (wszyscy Start) i
Marek Słoma (Księżak).
MECZ O MIEJSCE 9-16:
li ŁÓDZKIE - WARMIŃSKO-MA
ZURSKIE 73:66 (13:13, 24:16, 25:16,
11:21); pkt.: Czyszczoń 15, Grzybowski

14, Szubski 11, Mataśka 10, Słoma 8, Zabost 6, Karbowniczek 4, Sęderowicz 3, Bednarczyk 2, Ulman, Kromer i Erbel.
MECZ O MIEJSCE 9-12:
• ŁÓDZKIE - LUBELSKIE 75:65
(19:10, 11:10, 13:19, 11:15, 8:8, 13:3); pkt:
Czyszczoń 21, Szubski 11, Grzybowski 9,
Zabost 8, Sęderowicz 8, Słoma 6, Bednarczyk 4, Erbel 4, Kromer 4, Karbowniczek,
Mataśka i Ulman.
MECZ O 9. MIEJSCE:
• ŁÓDZKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE44:41(11:8,11:6,13:11,7:16);
pkt: Słoma 16, Sęderowicz 9, Mataśka 6,
Zabost 4, Erbel 4, Szubski 3, Karbowniczek, Ulman, Bednarczyk, Grzybowski i
Kromer.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• ŚLĄSKIE - POMORSKIE 85:55
MECZ O 1. MIEJSCE:
• MAŁOPOLSKIE-ZACHODNIO
POMORSKIE 71:69
Sędziejowice, 27 czerwca - 11 lipca.
Zgrupowanie roczników 1988 i 1989 odbywało się tradycyjnie w Sędziejowicach, a
powolanie otrzymali czterej łowiczanie: z
rocznika 1988: Bartosz Włuczyński i
Michał Wójcik oraz 1989: Adrian Dyszkiewicz i Maciej Siemieńczuk. Trener
kadry- Piotr Zych szczególnie zadowolony był z Bartka Włuczyńskiego, który w
rywalizacji ,,koszykarskiej", obejmującej
poszczególne elementy wyszkolenia technicznego, zdobył największą liczbę punktów. Wszyscy łowic:zanie potwierdzili swoje
miejsce w reprezentacji Lodzi, a trener Zych
:zainteresowany jest iionadt.o jeszcze dwomagraczami: Filipem Goldą (rocznik 1988)
i Bartkiem Burzą (1989).
Łowiccy koszykarze wyjeżdżają w te
wakacje na obóz sportowy organizowany
przez UMKS Księżak Łowicz i UKS Center-4 Club. Ponad 80-osobowa grupa zawodni czek i zawodników wyjedzie w dniach 6(pad)
18 sierpnia do Nowęcirui k/Łeby.

Kasia .Papatka" Grzywacz (z piłką) i Adrian „Łopatka" Dyszkiewicz
(drugi z lewej) ok~zali się najlepszą koszykarską parą.

Mini-koszykówka - rocznik 1989 i

Łopatki

młodsi

i Papatki, czyli to-Pa-Patki

LowiC2:, 16 lipca. Tym razeni w zawodach streetbola, zorganizowanego Ila boisku
łowickiej ,,Siódemki" w ramach Wakacyjnej
Akcji ,,Lato z OSiR '2002", wzięły udział
trzy zespoły- każdy złożony z jednej dziewczynki i jednego chłopca. Ostatecznie najlepszą okazala się ekipa Łopatek-Papatek,
czyli w skrócie Lo-Pa-Patek
•LO-PA-PATKI- PASOŻ\'TY 7:2
•LO-PA-PATKI-DZIURY 7:6
•DZIURY -PASOŻ\'TY 4:3

2 2 14:8
I. Ło-Pa-Patki
2 I 10:10
2. Dziury
2 O 5:19
3. Pasożyty
Najlepszym okazał się team występują
cy pod nazwą Lo-Pa-Patki, a w ekipie tej
:zagrali: Kasia „Papatka" Grzywacz i
Adrian „Łopatka" Dyszkiewicz. Drugie miejsce wywalczyła drużyna Dziury
(Dagmara Wluczyńska i Michał Szymański), a trzecie Pasożyty (Karina Rze(pad)
śna i Maciej Siemieńczuk).

Plażowa piłka siatkowa - turniej w Sierakowie

Łazki-Piaski

Wielkopolskim

i studenci nad Jaroszewskim

Sieraków Wlkp, 6 lipca. Przebywający
na obozie letnim słuchacze Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu wzięli udział w
turnieju „plażówki", który był Qrganizowany na plaży nad jeziorem Jaroszewskim. W
:zawodach wystartowało dziesięć drużyn,
w tym trzy to pary przyszłych nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy uczą się w
Łowiczu. Oprócz nich wystartowała tez
łowi".ka para Zbigniew Łaziński - Tomasz Piasecki. Spośród studentów naj-

lepiej zaprezent.ował się duet Michał Sę
kalski i Sebastian Gajewski, który
wywalczył czwarte miejsce.
Para Łaziński - Piasecki, po bardzo dobrych spotkaniach bez porażki dostała się
do finały, co nieco zaskoczyło dwie mocne
miejscowedrużyny.Jednakwdecydującym

spotkaniu, które miało rozstrzygnąć o pieiwszymmiejscu:zawodnicyzSierakowa,rnimo
że wcześniej przegrali z łowiczanami, nie
(zł)
dalis:zansiwygralimeez21:15.

Lekka atletyka - 78. Mistrzostwa Polski Seniorów

Szóste mieisce Foksówny
S:za.ecin, 20-21 lipca. Najednym znajbardziej nowocy.esnych stadionów lekkoatl(}tycznych w Polsce rozegrano 78. Mistnostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce. W
finałowym biegu na 800 m domaniewic:zanka Krystyna Foks (AZS AWF Warszawa) wywalczyła ósme miejsce uzyskując
czas 2: 11,94 min. Wygrała Anna Zagórska
(AZS AWF Wroclaw) 2:08,84 min, przed
JoannąKaczor(Znicz Biłgoraj) 2:08,90 min
i Joanną Buz.a (Start Lublin) 2:08,92 min.
Czwarte miejsce :zajęla Beata Rudzińska
(SKLA Sopot) 2: 10,27 min, a piąte Anna

Sadowska (MKL Szczecin) 2: 11 ,8 1 min.
W tej samej imprezie wystartował także
inny wychowanek trenera Mieczysława
Szymajdy- Emanuel Zimny. Okazało się
jednak,~ łowiczanin reprezentujący barwy UKS Błyskawica Domaniewice nie
ukończył biegu eliminacyjnego na dystansie
400 m. Natomiast w konkursie skoku
wzwyż nie popisał się inny łowiczanin Rafał Kazimierczak (Skra Warszawa),
który strącił trzykrotnie poprzeczkę :zawieszoną na wysokości 2,10 m i nie zaliczył
Paweł A. Doliński
żadnej wysokości.

dok. ze str. 24

„Felek" przypomniał o sobie
W obu zbyt długo zwlekał :za strzałem i
obrońcy zażegnali niebezpieczeństwo. Warto
dodać, że bramki Pogoni strzegł nie.dawno
sprawdzany w naszym zespole Jarosław
Chachuła.

Po przerwie na boisku grał już jeden ze- Pelikall. A to sprawą popularnego
,,Felka". Najpierw w 62. minucie oszukał
pół defensywy gości i nie dał szans Chachule. Potem znalazł w polu karnym Ryszarda Tomczaka. Napastnik grający ostatnio w Obrze Kościan dobrze się zastawił, a
następnie z dziesięciu metrów umieścił futbolówkę w górnym rogu bramki Pogoni.
Swoją znakomitą drugą połowę Stankiewicz
podsumował w 87. minucie, kiedy to ponownie w swoim stylu zwiódł rywali i dokończył dzieła zniszczenia. Ale żeby nie
było tak różowo, trzeba przyznać, że rywal
też miał kilka okazji do zdobycia gola. Jednak w bramce Pelikana dobrze spisywał się
testowany Jakub Siewierski.
Zwycięstwo w meczu sparingowym nie
jest najważniejsze. Zespół jest w tej chwili
spół

na takim etapie przygot.owań, że piłkarze
skarżą się na bóle mięśni, ogólne zmęczenie.
Ale to efekt ciężkich treningów. Nie ma problemów z kondycją, a na szybkość i zwrotność przyjdzie czas. Tak w każdym razie
sądzą Dariusz Nowacki i Stasiu Nezdropa - opiekunowie łowickiej ekipy.
Wspominałem na początk'u, że powoli
krystalizuje się skład zespołu na przyszły
sezon. Pewnie będąjeszcze zmiany, ale jak
się dowiedziałem najbliżsi naszej drużyny
są: bramkarz Siewierski, obrońca Jarosław
Dziedzic, pomocnicy Jakub Owczarek,
Stankiewicz, Dziąg oraz napastnicy Tomczak i Hamlet Swój akces w Pelikanie zgło
sił też Szymon Pińkowski, ale jak wiadomo Widzew niechętnie w tym sezonie wypożyczał będzie swych piłkarzy do innych
jedenastek, więc trudno będzie ,,Piniowi"
znów założyć „biało-zielon.y'' trykot Myślę, że w przeciągu tygodnia będziemy mieli
już zupełnąjasność jeśli chodzi o personalia
w naszym klubie. Oby nowe twarze były
prawdziwymi wzmocnieniami. BoB, pad

nowy
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- 7. !<alejka Zduńskiej Ligi Oldboyów

Ers-58

stracił już szansę

.

ny 1:1 (1:0); br.: Wiktor Guzek (2)- Jerzy
Wolski (28).
. Spotkanie w pierwszej połowie toczyło
się pod dyktando Ers-58, ale w drugiej czę
ści spotkania Radni wyrównali i takim wynikiem mecz ten się zakończył.
• ISKRA Łaźniki - OLDBOY Placencja 0:7 (0:3); br.: Ryszard Krawiński 2
(7 i 9), Marek Sęk 2 (22 i 38), Marek Czarnocki (12), samobójcza(25) i Jakub Szwarocki (32).
Wysokie zwycięstwo Oldboya, który w
ten sposób potwierdził swoje aspiracje do
miejscą ma „pudle".
•AFERALowicz-MCZduny3:1(3:0);
br.: Paweł Doliński (4), Sławomir Mularski
(8) i Krzysztof Gajda (11) - Wójciech Florczak (36).
W meczu na szczycie Afera ograła broniący mistrzowskiego tytułu team MC liluny i wszystko wskazuje na to, że to łowi
czanie sięgną w tym sezonie po „majstra".
• BAYERDmosin-KSIĘŻAKLowicz
0:7 (0:2); br.: Jan Kowalczyk 2 (IO i 33),
KrzysztofJędrachowicz 2 (I 6 i 24), Leszek
Mycka (28), Witold Kunikowski (30) i
Adam Wysocki (32).
Kolejne tego dnia zwycięstwo odnieśli
,,Księżacy", którzy umocnili się na drugim
miejscu w tabeli.
. • SŁUDWIA Zlaków Kościelny AGROMA Lowicz2:1 (1:1); br.: Czesław
Rybus(9)iRobertignaczak(29)-Tomasz
Adamski (14).
W spotkaniu dwóch zespołów zajmują-

na podium ...
Piłka nożna

cych miejsca w dolnych strefach tabeli lepszą dkaz.ała się ekipa ze Złakowa Kościelne
go.
Awansem mecz 8. kolejki:
• OLDBOY Placencja - MC Zdul)y
2:1 (1:1); br.: Ryszard Krawiński (12) i samobójćza (27) - Andrzej Kowalski (16). .
OlCfboy w poprzednim sezonie zajął
czwarte miejsce. Teraz, po pokonaniu ubiegłorocmego mistrza, ekipa z Placencji jest
bliska zajęcia trzeciego miejsca.
I. Afera Łowicz (4)
7 16 27:6
2. Księżak Łowicz (2)
7 16 22:3
3. Oldboy Placencja (3)
8 16 23:9
4.MCZduny(l)
6 10 29:17
5. Słudwia Zlaków Kośc.(6) 7 IO 17:25
6. Ers-58 Strugienice (5)
6 9 8:8
7. Radni. Zduny (7)
7 7 8: 10
8. Iskra Łaźniki (8)
7 4 11.:31
9. Agroma Łowicz (9)
6 3 8:21
10. Bayer Dmosin (IO)
S I 3:26
Kolejnym trafieniem popisał się lider klasyfikacji strzelców - Robert Ignaczak
(Słudwia), który zdobył już trzynaście goli.
Dziewięć bramek strzelił Grzegorz Majchrzak, 8 -Andrzej Kowalski (obaj MC
liluny), po 6: Paweł Doliński (Afera),
Wiktor Guzek (Ers-58), Jan Kowalczyk
(Księżak) i Ryszard Krawiński (Oldboy),
po 5: Wojciech Florczak i Andrzej Kubak (obaj MC liluny) oraz Andrzej Godos (Afera), po 4: Tomasz Adamski
(Agroma), Marek Czarnocki (Oldboy),
Krzysztof Haczykowski (Afera) i Adam
Wysocki (Księżak), a po 3: Sławomir
Mostowski, Witold Kunikowski i
Krzysztof Jędrachowicz (wszyscy
Księżak), Jacek Haczykowski i Krzystof Olko (obaj Afera), Jerzy Wolski
(Radni), Czesław Rybus (Słudwia) i Andrzej Workowski (Tskrn).
Przedostatnia kolejka ligi oldboyów rozgrywana będzie „na raty": część spotkań
odbyło sięjuż wczoraj, a dziś (czwartek -25
lipca) zagrają: godz. 17.40: Ers-58 - MC
liluny (zaległy mecz 6. kolejki), godz. 18.30:
Bayer - Radni, godz. 19.20: Ers-58 - Iskra,
godz. 20. l O: Afera - Shidwia. Natomiast
ostatnia odsłona i zakończenie tegorocznej
rywalizacji rozegrana zostaniejuż w najbliż
szą niedzielę 28 lipca: godz. 16.00: Ers-58Słudwia, godz. 16.50: Iskra - Radni, godz.
17.40: Afera-Agroma, godz. l 8.30: Oldboy
-Bayer i godz. l 3.20: Księi.ak- MC liluny.
Paweł A. Doliński

Po niedzielnym efektownym zwycię:
stwie Sąsiedzi wyprzedzili w tabeli ekipę
Lecha, a na podkreślenie zasługuje postawa
Pawła Jankowskiego, który popisał się
klasycznym hat-trickiem.
• GROMIARZE ASTRA Il-SGGW
2:1 (1:0); br.: Emil Godos 2 (5 i 30)- Mariusz Filipczyński (39).
Dwie bramki Emila Godosa, wobec
póżniejszej porażki Astry, dały Gromiarzom
tytuł mistrzowski.
• OLDBOY Złaków Borowy - HURAGAN Łaźniki 11:1 (3:0); br.: Andrzej
Workowski 3 (22, 36 i 40), Mariusz Bogucki 3 (30, 34 i 37), samobójcze 2 (IO i 12),
Witold Workowski 2 (16 i 24) i Krzysztof
Pełka (27) - Jarosław Morawski (32).
Najwyższe tęgo dnia zwycięstwo odnieśli Oldboye, którzy wskoczyli tym samym
na podium...
• STAR,T Złaków Borowy - ASTRA
Zduny 2:1 (1:1); br.: samobójcza{&) i Michał Bluszcz (26) - Mariusz Kubiak (13).

•
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Cieszę się, ie wróciłem
Biegamy po lesie, ćwiczymy, nic nadzwyczajnego. Oczywiście gramy sparingi. Wła
śnie jesteśmy po jednym z nich (z Pogonią
Zduńska Wola - przyp. BoB). Mam nadzieję, że dobrze będziemy się prezentować w
nowym sezonie.
• Właśnie. Czy duet trenerski Nowacki - Nezdropa ma szansę na sukces?
Oczywiście! Jestem doświadczonym
zawodnikiem, grałem w wielu klubach, z
bardzo wieloma trenerami. Ostatnio nawet,
w Świcie, spotkałem się z obecnym asystentem selekcjonera Zbigniewa Bońka Stefanem Majewskim. Nasi obecni szkoleniowcy wiedzą cio robią i jestem pewien,
że poradzą sobą w m lidze.
• A C'Z'J testowani zawodnicy dają
Piłka. nożna
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Zjednoaeni goniQ Pogromców
Jackowice, 17 i 20 lipca. Najedną kolejprzed zakończeniem tegorocznych rozgrywek TI liluńskiej Ligi Piłkarskich Szóstek liderująca drużyna Pogromców ma dwa
punkty przewagi i tylko kataklizm mógłby
odebrać fej drużynie pierwsze miejsce. W
ostatniej kolejce zespół ten zmierzy się z
Bad-Boys«ami i już remis wystarczy do
mistrzostwa. Jedynym zagrożeniem dla Pogromców są Zjednoczeni, którzy po wysokim zwycięstwie w zaległym meczu zwietrzyli szansę na wyprzedzenie liderów.
'Zaległy mecz I. kolejki II ligi:
• ZJEDNOCZENI Bratkowice - JUNIOR Astra 11 :O (8:0) br.: Konrad Bolimowski 3 (5, 6 i 1O), Przemysław Urbanek
3 (13, 22 i 23), Maciej Jędrachowicz 2 (4 i
11), Łukasz Białczak 2 (12 i 14) i Robert
Czarnota (38).
8. kolejka Il ligi:
•POWER TEAM- BAD BOYS Zła
ków 3:10 (1:7); br.: Krzysztof Guzek 3 (6,
32 i 34) - Przemysław Workowski 6 (5, 14,
15, 26, 28 i 38), Wojciech Workowski (I),
Mateusz Bogusz ( l O), Adam Grzegory ( 12)
i Tomasz Piwowarski ( 16).
•KS Bąków- ZJEDNOCZENI Bratkowice 1:2 (1 :2); br.: Kamil Znyk (3)- Maciej
Jędrachowicz (8) i Jakub Jędrachowicz ( 18).
• JUNIOR Astra - TKM Wiskienica
2:4 (0:1); br.: Mariusz Piekiełko (28) i Makę

świętują

Największą niespodzianką niedzieli była
„wpadka" osłabionej Astry w spotkaniu ze
Startem ... W ten sposób ekipa Czesława
Majchrzaka pożegnała się z marzeniami ó
tytule mistrzowskim.
I. GromiarzeAstra II (I)
8 22 28:9
2. FC Gajek Bąków (3)
8 18 28:20
3. OldboyZłakówBor. (4) 8 18 47:17
4. Astra Zduny (2)
8 16 43: 18
5.SGGW(5)
8 IO 12:18
6. Start Zlaków Bor. (8)
8 IO 16: 16
7. Huragan Łaźniki (6)
8 8 19:33
8. Sąsiedzi Jackowice (9)
8 7 20:35
9. Lech Zlaków Kośc. (7) · 8 7 19:38
IO. Fire Walls Zalesie (1 O) 8 O 8:36
. Tym razem lider klasyfikacji strzelców Mariusz Ochmański (Astra) nie zdobył
bramki, ale mimo wszystko piłkarz ten wciąż
ma"najwięcej goli na koncie, bo aż szesnaście.
Kolejne miejsca zajmttją: 13 - Jarosław
Tafliński (Gajek), l l - Andrzej
Workowski (Oldboy), po 7: Mariusz
Kubiak (Astra), Emil Godos (Gromiar-

Jeszcze za wcześnie by o tym mś-wić.
Do Łowicza wciąż przxjeżdża sporo piłka
rzy z różnych klubów, wciąż trwa selekcja,
do pierwszego meczu jeszcze daleko. Kiedy będziemy mieli wykrystalizowany skład
będziemy mądrzejsi. Wierzę, że w przyszłym se:wnie nie będziemy grali „ogonów" ...
• Widziałeś w akcji, w barwach
Świtu byłych zawodników Pelikana.
Jak oni dają sobie radę w drugoligo- .
wym towarzystwie?
Bardzo dobre noty zbi-era Artur Wyczał. kowski. Trenerzy go C'.hwalą, asan1 piłkarz
co raz pewniej czuję się na murawie. Myślę, .
że. nie będzie miał problemu by znaleźć się
w kadrze Świtu. Michał Adamczyk jest
jednym z wielu kandydatów do gry na lewej
stronie pomocy.

taką gwarancję?
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Gromiarze już
Jackowice, 21 lipca. Na jedną kolejkę
przed zakończeniem rozgrywek Gromiarze mająjuż cztery punkty przewagi nad
rywalami i mogą cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. W ostatniej kolejce rozstrzygnie się sprawa kolejnych miejsc ,,rnedaowych" ...
8. kolejka:
• FIRE WALLS Zalesie - FC PHU
GAJEK Bąków 2:5 (1:1); br.: Grzegorz
Wesołowski 2 (14 i 34)-Łukasz Chlebny 3
(29,31i38) iJarosławTafliński 2(16 i 22).
Ekipa Fire Wall objęła nawet prowadzenie, ale outsiderom tabeli nie udało się
zdobyć pierwszego punktu w rozgrywkach. Nie do zatrzymania byli gracze Pelikana - Jarosław Tafliński i·Łukasz
Chlebny.
•SĄSIEDZI Jackowice - KS LECH
Złaków Kościelny 6:0 (4:0); br.: Paweł
Jankowski 3 (5, 7 i 16), Artur Siurek ( 11 ),
Jarosław Sałuda (30) i Radosław Okraska (39) ..
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„MAJSTER" DLA AFERY?
Jackowice, 17 i 21 lipca. W tym tygodniu w liluńskiej Lidze Oldboyów oprócz
meczów 7. kolejki nadrabiano zaległości.
Spotkania te „przewróciły nieco tabelę i
wydaje się, że taka kolejność może się utrzymać do końca ...
'Zaległy mecz I. kolejki:
• AFERA Łowicz - ISKRA Łaźniki
9:1 (0:1); br.: Paweł Doliński 2 (5 i 10),
Krzysztof Haczykowski 2 ( 12 i 38), Andrzej Godos 2 ( 16 i 30), Jacek Haczykowski
(29) i Krzysztof Gajda (35) - Krzysztof
:zakrzewski (34).
·
Ekipa łowickiej Afery bez większych
problemów zaaplikowała rywalom dziewięć
bramek, a piłkarze Iskry zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem.
'Zaległy mecz 3. kolejki:
• AFERA Łowicz - ERS-58 Strugienice 1 :1 (1:0); br.: Krzysztof Olko (9) Dariusz Tarkowski (35).
Kilka minut po spotkaniu z Iskrą ekipa
,,Aferzystów" przystąpiła do meczu z Ers58. Wydawało się, że szybko strzelona„ustawi" mecz, ale rywaleze Strugienic zdołali w
końcówce doprowadzić do remisu.
'Zaległy mecz 5. kolejki:
• KSIĘŻAK Łowicz - ERS-58 Strugienice 2:0 (1:0); br.: Jan Kowalczyk 2 (12
i 28).
Ers-58 przegrywając z Księ7akiem stracili praktycznie szansę na miejsce na podium w tym se:wnie ...
7. kolejka:
• ERS-58 Strugienice - RADNI .l.du-

•

ze), Marcin Grocholewicz (Huragan) i
Łukasz Chlebny (Gajek), po 6: Andrzej

Kubak (Astra), Mariusz Zawadzki (Oldboy), Michał Bluszcz (Start), Wiktor
Muras (Lech) i Paweł ..!ankowski
(Sąsiedzi), po 5: Marcin Majchrzak (Gromiarze), Paweł Więcek (Oldboy), Grzegorz Wesołowski (Fire Walls),
Jarosław Sałuda (Sąsiedzi), Witold
Żyto (Gajek) i Sebastian Malinowski
(Lech), a po 4: Mariusz Bogucki,
Krzysztof Pełka i Wrtold Workowski
(wszyscy Oldboy), Paweł Janeczek i
Rafał Wojtysiak (obaj Huragan),
Wojciech Masłowski (Astra) i Artur
Białas (Gromiarze).
Ostatnia kolejka rozgrywana będzie w
weekend 27-28 lipca 2002 roku, a zagrają
wówczas: sobota- godz. 19.15: Fire WellsHuragan, godz. l0.50: FC Gajek- Lech, godz.
l 1.40: Start- Sąsiedzi, godz. l 2.30: AstraSGGW i godz. 13.20: Oldboy- Gromiarze.
·
Pawel A. Doliński

W Jl lidze o zwycięstwo walcząjesz=
cze Pogromcy i Zjednoczeni.
rek Makochan (39) - Miłosz Szegda 2 (8 i
25), Maciej Kubiak (21) i Przemysław Jagusiak (35).
•AKZduny-GÓRKILowic-z1:6(1:4);
br.: Kamil Kwiatkowski (I O)-PiotrTrałut4
(4, 7, 8 i 38), Daniel Kośka (12) i Marek
Fudała (38).
• POGROMCY - TRANSFORMATOR3:1 (1:1); br.: Jerzy Wolski 2(30 i 37)
i Wiktor Surina (4) - Rafał Bończak (8).
I.Pogromcy(!)
8 21 24:14
2. ZjednoczeniBratkowice(3) 8 19 _41: IO
3. TKM Wiskienica (2)
8 16 36: 16
4. Bad Boys Złaków (4)
8 16 26:23
5. Górki Łowicz (6)
8 13 30: 16
6. Transformator(5)
8 12 27:20
7. Junior Astra (7)
&, 9 15:27
8. Power Team (8)
8 5 15:29
9.KSBąków(9)
8 3 17:37
IO. AK Zduny (10)
8 1 9:47
Nowym liderem klasyfikacji strzelców
został Przemysław Workowski (Bad
Boys), który zdobyłjuż l 7 goli. Jedno trafienie mniej mają Rafał Bończak (Transformator) i Miłosz Szegda (TKM), a kolejne
miejsca zajmują: l 3 - Maciej Jędrachow
icz (Zjednoczeni), 12 - Piotr Trałut (Górki), 11 - Przemysław Jagusiak (TKM),
po I O: Przemysław Urbanek (Zjednoczeni) i Krzysztof Guzek (Power), po 7:
Maciej Kubiak (TKM) i Wiktor Sunna
(Pogromcy), po 6: Daniel Kośko (Górki),
Mariusz Piekiełko (Junior) i Robert Czar.
nota (Zjednoczeni), po 5: Jerzy Wolski,
Artur Wolski i Kamil Owczarek(wszyscy Pogromcy), Marek Fudała (Górki),
Damian Urbanek (Transformator)..,i
Łukasz Białczak (Zjednoczeni), a po 4:
Adam Fudała (Górki), Przemysław
Witkowski (Junior), Rafał Antoniak (KS
Bąków) i Konrad Bolimowski (Zjednoczeni).
W ostatniej kolejce w sobotę 27 lipca
zmierząsię: godz. 15.00: AKZduny-Zjednoczeni, godz. 15.50: Power Team - KS
Bąków, godz. 16,40: Pogromcy- Bad Boys,
godz. 17.30: TKM - Transformator i godz.
18.20: Junior-Górki.
Paweł A. Doliński

Nowy Łowiczanin . 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, adręs 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 w.spółpracuje: 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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Piłka nożna

- przygotowania KS „Pelikan"
d~ rozgrywek li/ ligi

uf ElEKn PmPOMNIAt O·SOBIE
•PELIKAN ł..owkz- POGOŃ Zduń
ska Wola 4:0 (1:0)
1:O-Łukasz Dziąg (23), 2:0- Robert Stankiewicz (62), 3:0 - Ryszard Tomczak (73),
4:0 - Robert Stankiewicz (87).
Pelikan: I połowa: Sowiński - GoIZ.ak,
Dziedzic, Wrzesiński - Jakub Owczarek,
Nowacki, Styszko, StankieWicz, Dziąg Tomczak, Hamlet II polowa: Siwierski Gawlik, Matusiak, Styszko (64 Wrzesiń
ski), Walczak - Hamlet, Jarosław Talliński,
Stankiewicz, Dziąg (59 Rembowski)- Tomczak, Skowroński .
Sędziowali : Krzysztof Grzyb jako głów-

ny oraz Marcin Majer i Krzysztof Durka znakomity grunt dla uprawiania futbolu i ci
którzy widzieli obiekt Pogoni, znają tamtej(Łowicz).
Wygoda, 20 lipca. Do naszego zespołu szych labiców i atmosferę wokół piłki wiepo rocznej nieobecności Wrócił Robert 17.ą, że Pogoń jeszcze pokaże się na szeroStankiewicz i już przypomniał jak dobry kich wodach. W zduńskowolskim zespole
z niego zawodnik. W sparing-meczu z Po- gra Sylwester Jarzębowski. Łowiccy
gonią Zduńska wola stl7.elił dwa gola i w kibice zapewne pamiętają tego błyskotliw.e
drugiej połowie zagrał tak jak przyzwyczaił go napastnika. Miał wraz z Tomaszem
Łyskawką być najgrożniejszym duetem
kibiców czyli wybornie.
Sobotni przeciwnik nie nalciał do najła snajperów w historii Pelikana Tymczasem
twiejszych. Wprawdzie występuje w niż Łyskawka doznał grożnej kontuzji, a Jaizę
szej klasie rozgrywkowej, jednak zawsze bowski zatracił skuteczność i potem już grał
jest to wymagający przeciwnik dla każdej w niższych Jigach. Obecnie wydaje sięjed
drużyny. Zresztą w Zduńskiej Woli jest nak, że piłkarz wraca do dawnej formy.
W naszej ekipie wielka obserwacja Sobotni sparing to kolejny sprawdzian dla nowych graczy. Kilku znów zagrało w „biało
zielonych" barwach. Który z nich zostanie
przy ulicy Starzyńskiego? O tym potem.
Wcześniej kilka zdań o samym meczu. Wynik 4:0 mógłby sugerowa6, że był to spacerek dla ,,Ptaków". Tymczasem w pierwszej
połowie przeciwnik nie pozwalał na wiele
gospodarzom grającym na dobrz.e przygotowanym boisku wpodłowickiej Wygodzie.
W 11. minucie swoją sytuację miał Jaizę
bowski. Uderzył silnie, ale Maciek Sowiń
ski odbił instynktownie piłkę pized siebie,
a niebezpieczeństwo ostatecznie zażegnał
Tomek Styszko. W 13. minucie akcja
dwóch nowych zawodników Pelikana Czarnoskóry Austin Hamlet pociągnął lewą
stroną, dośrodkował w pole karne gdzie był
Łukasz Dziąg. Wysoki zawodnik uderzył
głową i bramkaiz Pogoni mógł tylko sparować piłkę na słupek, ale i tak wpadła ona do
siatki. Potem dwie sytuacje zaprzepaścił
Nigeryjczyk Austin Hamlet potwierdził swoje duże możliwości i na pew- Stankiewicz.
dok na str. 22
no przyda się w Pelikanie.

Cieszę się, że wróciłem
Z nowym - starym piłkarzem Pelikana - Robertem Stankiewiczem,
rozmawia Bogusław Bończak.

-

•Witam ponownie w Łowiczu, jak
to się stało, że ponownie zawitałeś
do naszego miasta?
Witam. Bardzo się cieszę, że znów jestem w Łowiczu . Poprzedni sezon wystę
powałem w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki. Jak wiadomo klub ten gra w Il lidze.
Pierwszą rundę mieliśmy bardzo dobrą.
Byliśmy w czołówce tabeli, aja miałem pewne miejsce w podstawowym składzie. Niestety z wielu względów na wiosnę drużyna
pizegrywała i w sumie niewiele brakowało,
żeby spadła do III ligi. Teraz jestem wolnym zawodnikiem, dysponuję swoją kartą.
Kiedy więc szkoleniowcem Pelikana został
mój przyjaciel Darek Nowacki i kiedy
klub złożył mi propozycję ponownej gry w
Łowiczu długo się nie zastanawiałem.
• Czy to oznacza, że już na pewno
będziesz grał w przyszłym sezonie
Robert Stankiewicz
przy ulicy Starzyńskiego?

Jeszcze nie podpisałem kontraktu, ale

::=i:.skazujena to, żetaksięnieba-

• Jak znajdujesz Pelikan po rocznej nieobecności w klubie?
Przyznam sz.czerz.e, że wiele się nie zmieniło. Wciąż jest tutaj bardzo atmosfera, działają ci sami Judzie, więc czuje się tu bardzo
dobize. Zresztąja zawsze podkreślałem, że
właśnie w Łowiczu grało mi się najlepiej.
Tutaj jest odpowiednia atmosfera, ludzie na
prawdę czują piłkę nożną, znają się na niej.
A grać dla.takich ludzi każdy przecież musi
lubić.

• Co powiesz o przygotowaniach
do nowęgo sezonu?
Treneizy wiedzą co robią. Dostajemy w
,,kość" jak to jest przyjęte w każdym okresie przygotowawczym do sezonu.
„biało-zielonych"

dok na str. 23

kowski (Widzew Łódż).
• 23-osobowa kadra KS Pelikan:
bramkaize: Maciej Sowiński, Rafał Gospoś i Jakub Siwierski, obrońcy: Jarosław Dziedzic, Dariusz Nowacki, Tomasz Styszko, Jarosław Walczak,
Piotr Gawlik, Krzysztof Durka i Marcin Majer, pomocnicy: Robert Stankiewicz, Łukasz Dziąg, Jakub Owczatek, Krzysztpf Skowroński, Jarosław
Tafliński, Krzysztof Tafliński, Marcin
Owczarek, Michał Plichta i Grzegorz
Łódź),
• W kr~ zainteresowania: Piotr Cipiński, napastnicy: Ryszard Tomczak,
Chojnacki (K.KS Koluszki), Krystian Austin Hamlet, Tomasz Rembowski i
(p)
Bolimowski (ŁKS Łódź) i Szymon Piń- Dominik Czeczko.
(z drużyny juniorów ŁKS Łódź), Krzysztof Durka (z GKS Łyszkowice) i Marcin
Majer (z Msz.czonovianki).
• W trakcie załatwiania: Łukasz
Dziąg (Widzew Łódź via Korona Kielce),
Robert Stankiewicz (Świt Nowy Dwór
Mazowiecki), Ryszard Tomczak (Obra
Kościan), Jarosław Dziedzic (PiotrcoviaPtak), Austin Hamlet (Stomil Olsztyn via
Piotrcovia-Ptak), Jakub Owczarek (Stasiak Gomunice) i Jakub Siwierski (ŁKS

padło aż pięć

bramek.

Piłka nożna - przygotowania KS „Pelikan" do rozgrywek Ili ligi

Orłowi staraylo sil na 60. minut
• ORZEŁ Nieborów - PELIKAN U
1:4 (1:1)
O: l - Dominik Czeczko (26), I : I - Piotr
Paliwoda (34), l :2 - Dawid Ługowski (66),
1:3 - Dawid Ługowski (68), I :4 - Jarosław
Talliński (83).
Oizeł: Robert Sobolewski - Tomczak,
Szaleniec, Gosławski, Konieczny - Lesiak,
Chojecki, Borcuch, Staszewski (25 Kutkowski)- Paliwoda, Hubert Sobolewski (46 Staszewski).
Pelikan: Gospoś - Ołaczek (46 Panak, 77
Chlebny), Gąsecki, Górski, Majer - Michał
Plichta (61 Olaczek), Cipiński (46 Jarosław
Tafliński), Chlebny (61 Cipiński), KrzysztofTafliński (46 Sębastian Zwieiz)-Czeczko, Rembowski (46 Ługowski).
Nieborów, 17 lipca. W samo południe w
Wygodzie osiemnastka graczy Pelikana
zmierzyła się z IV-ligową Pogonią Zduńska
Wola, pozostali piłkarze w ,,biało-zielonych"
trykotach rozegrali mecz kontrolny w sobotnie popołudnie w Nieborowie. Dla niektórych zawodników była to ostatnia szansa na potwierdzenie swojej przydatności w
szerokiej kadize Pelikana. Trener Stanisław Nezdropa zwolnił jooynie z gry (ze
względów rodzinnych) dwóch doświadczo
nych piłkarzy, którzy to miejsce mają już
praktycznie zapewnione: Krzysztofa Durkę i Marcina Owczarka. Pozostali stoczyli pojedynek z drużyną skierniewickiej
·
klasy okręgowej .
Łowicz

Na pierwszą bramkę łowiczan doczekalidopiero w 26. minucie, kiedy po
ostrej wrzutce z lewej strony Krzysztofa
Taflińskiego do główki wyskoczył Dominik Czeczko. Wydawało się zresztą, że
kolejne gole są tylko kwestią czasu, ale po
straceniu piłki w środku boiska pizez Marcina Majera (próbowany był jako kryją
cy obrońca, bo na takiej pozycji jest planowany w pierwszym zespole) znakomicie
zachował się Plotr Paliwoda, który z ła
twością ograł jednego z naszych defensorów i stizałem w krótki róg pokonał Rafała Gosposia. Wynik ten utrzymywał
się przez kolejne dwa kwadranse, ale póź
niej do bramki trafiali już tylko łowicza
nie. Najpierw dwukrotnie Dawid Ługow
ski, a wynik meczu ustalił Jarosław
śmy się

Tafliński .

Graczom z Nieborowa wystarczyło sił
tylko na sześćdziesiąt minut Oizeł od kilku
dni ma nowego trenera- funkcji tej podjął się
doświadczony łowicki szkoleniowiec- Henryk Plichta. Jego głównym zadaniem na
początek będzie odbudowanie kondycji. W
najbliższą niedzielę 28 lipca znowu na boisku w Nieborowie gospodarze wezmąudział
w mini-turnieju o Puchar Wójta Gminy Nieborów -Andrzeja Wet1e. Oprócz Orła od
godz. 10.00 zagrają Czami Bednary i Pogoń
Bełchów, a poszczególne mecze trwały będą
dwa razy po 30 minut
Paweł A. Doliński.

Dart - 5. turniej crickieta „Dart-Pol Cup '2002"

Ru€hy kadrowe w KS „Pelikan":
•Odeszli: Robert Nowogórski (Widzew Łódź), Robert Wilk (Arka Gdynia),
Michał Adamczyk iArturWyczałkow
ski (obaj Świt Nowy Dwór Mazowiecki),
Marcin Grzywacz i Michał Brzózka
· (AZS AWF Biała Podlaska), Szymon Piń
kowski, Arkadiusz Świętosławski i
Marcin Janeczko (wszyscy powrót do
Widzewa), Piotr Bazler (Stasiak.-Ceramika Opoczno), Sławomir Świstek (Unia
Skierniewice), Arkadiusz Gondzia i Radosław Kożlik (szukają klubu).
•Wrócili: Dawid Ługowski i Dominik Czeczko (obaj z Błonianki), Marcin
Salamon (po k,ontuzji), Michał Plichta

W Nieborowie

e
e
d
fe
w ina1e wygra11o z1an1n
ł..owicz, 12 lipca. W piątym turnieju z
cyklu ,,Dart-Pol Cup '2002" w crickiecie
pized automatami w Pubie ,,Batman" znalazło się czternastu zawodników, a po raz
pierwszy najlepszym okazał się łodzianin
Sebastian Fudała, który w finale pokonał lidera klasyfikacji generalnej Piotra Kuletę (Papirus Team). Trzecie miejsce wywalczył Waldemar Rześny , czwarte
Adam Nosarzewski, a kolejne miejsca
zajęli : 5-6: Andrzej Pągowski i Edward
Podrażka, miejsca 7-8: Tadeusz Szczepański i Wojciech Wysocki, 9-11 : Dariusz Karasek, Sebastian· Szkup i
Robert Kuleta (Papirus Team), a 12-14:
Piotr Pernak, Marek Czaja i Krzysztof Wroński.
84
I. Piotr Kuleta - Papirus Team (I)
60
2. Waldemar Szkup (2)

36
"3. Waldemar RZMny 6
30
4. Maciej Turski - ŁKD „Leg" (3)
30
Sebastian Fudała ( 15)
6. Mieczysław Różycki- ŁKD ,,Leg" (4) 28
26
7. Piotr Pernak (5)
8. Marek Czaja (7)
24
9. Andrzej Pągowski (9)
23
IO. Dariusz. Karasek (8)
22
11. Adam Nosarzewski (13)
l7
12. Tadeusz Szczepański (14)
l6
13 Sebastian Szkup (I I)
14
14. Edward Podrażka ( l 7)
13
15. Grzegorz Wójcik - ŁKD ,,Leg" (JO)
Szósty turniej z cyklu ,,Dart-Pol Cup
'2002" odbędzie się w Pubie ,,Batman" w
piątek, 9 sierpnia, a kolejne zawody rozgrywane będą w następujących tenninach:
13.09, 11.10, 15.11i13.12.
Paweł A. Doliński.

Wakacyjna akcja „Lato z OSiR '2002"
filtek. 26 lipca:
• l l.00 - hala sportowa OSiR Nr l w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; wakacY.inaakcja ,,Lato z OSiR 2002": 2. turniej WakacY.inego Grand Prix Łowicza w tenisie stoło
wym dziewcząt i chłopców;
Sobota. 27 lipca:
• 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3 lub boisko Zrywu w Wygodzie; sparingowy mecz piłki nożnej seniorów: Pelikan Łowicz - Ceramika Paradyż;
Poniedziałek. 29 Hpca:
• 11.00 - boisko SP 7 Łowicz, os. Bratkowice lub w razie deszczu - hala sportowa

OSiR Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
wakacyjna akcja ,,Lato z OSiR.2002": otwarty turniej tenisa ziemnego dziewcząt i chłop
ców;
Czwartek. 31 lipca:
• IO.OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła Il 3; wakacyjna aktja ,,Lato z
OSiR 2002": turniej piłki nożnej ,;z osiedla
na stadion" - rocznik 1982-85;
Sobota. 3 sierpnia:
• I I.OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła Il 3; sparingowy mecz piłki noż
nej seniorów: Pelikan Łowicz - Włókniaiz
(p)
Konstantynów Łódzki;
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nieruchomości, remont lub modernizację własnego domu lub
mieszkania. Poza tym należy
zauważyć, że w myśl postanowień przepisu art. 28 powołanej

m.in. na zakup w Polsce innej

o tym,

sprzedaży złożono oświadczenie
że przychód zostanie w
ciągu 2 lat wydatkowany na
określone cele mieszkaniowe

Aby nabyć prawo do tego
zwolnienia, trzeba spełnić zupeł
nie inne warunki. Są one określone w art. 2·1 ust. I pkt 32 lit.
a i art. 28 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z
2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.
zm.), z których wynika, że przychód ze sprzedaży nieruchomości sprzedanej przed upływem 5
lat od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto, jest
zwolniony z opodatkowania,
jeśli w terminie 14 dni od dnia

Darowizno roc~unku
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łub suszone owoce. 200 g. Moreli (może być więcej) zalać dwiema szklankami ciepłej wody i
zostawić w salaterce na noc. Następnego dnia podzielić płyn na
trzY, części i każdą zjeść przed
trzema głównymi posiłkami.
Suszone, namoczone w wodzie morele można także dodać
do musli, płatk ~ w owsianych,
kukurydzianych i innych.

przeprowadzić stosując świeże

Morelową kurację możemy

Morele mają dużo żelaza,
potasu i witaminy A. Właśnie
witamina A chroni nas przed
nowotworami, obniża poziom
cholesterolu we krwi . Gdy jej
brakuje, nękają nas choroby
skóry, tarczycy, tzw. kurza śle
pota, biegunki. Jedzenie moreli
zaleca się przy anemii . Owoce
przywracają odporność organizmowi, chronią przed chorobami.

Morelowa wiłamina

Porady Prawne
przygotowano na podstawie
materiałów Gazety Prawnej

ustawy podatek od dochodu ze
sprzedaży nieruchomości ustala
się w formie ryczałtu w wysoko+25/+27
ści 10 proc. przychodu. Można
.......
•
• +251+27
jedynie pomniejszyć go o koszty sprzedaży, jeśli zostały poniesione przez sprzedającego,
czyli np. wydatki na opłatę notarialną, podatek od czynności
cywilnoprawnych. Nie jest dopuszczalne pomniejszanie go o
spłatę kredytu hipotecznego ani
Opr. Biuro Meteorologiczne .cumulus• koszty poniesione na zakup.
Spłata kredytu hipotecznego
nie ma wpływu na ustalenie wysokości IO-procentowego podatku dochodowego od przychodu.ze sprzedaży nieruchomości .

~

Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zazl"!aczonych Rozwiązanie krzyżówki z nr 28 brzmi:
cyframi pól. Wśród osób, ktl'>re nadeślą do redakcji NŁ w . I PLEWOM MARZY SIĘ STATUS ZIARNA
terminie do następnej środy, 31 lipca prawidłowe
rozwi<;\Zanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy Nagrodę wylosował:
nagrodę książkową.
Michał Marczyk z Głowna
.
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HIJMŁODlU

• Pogoda niekorzystnie wpływa na nasz organizm,
osłabiona sprawność psychofizyczna,
ale w weekend poprawa.

• PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:

tygodnia zapowiada się
pogodny oraz ciepły, ale miejscami występować
będą przelotne opady deszczu oraz burze.
Wiatr z kierunków wschodnich, słaby
Ćlo umiarkowanego, w czasie burz silny!
Temp. max w dzień: + 25°C do + 28°C.
Temp. min w nocy: + 2o·c do + 18°C.

Początek przyszłego

• PONIEDZIAŁEK· ŚRODA

oraz z każdym dniem
córaz cieplej! W ciągu dnia zachmurzenie
małe do umiarkowanego, po południu lokalnie
~użo chmur oraz możliwa burza.
~ano zamglenia, lokalnie mglisto, podczas dnia
widzialność dobra. Wiatr północno-wschodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 24°C do + 27°C.
Temp. min w nocy: + 19°C do + 17°C.

Słonecznie

• SOBOTA· NIEDZIELA

W ciągu dnia zachm'urzenie umiarkowane
do dużego, miejscami przelotne opady deszczu.
Widzialność umiarkowana do dobrej,
Y'I opadach słaba. Wiatr zachodni,
Skręcający na północny, słaby
db umiarkowanego. Umiarkowanie ciepło:
Tęmp . max w dzień : + 19°C do + 23°C.
;remp. min w nocy:+ 15°C do + 12°C.

•CZWARTEK· PIĄTEK

regionu kształtuje
zatoka niżowa w umiarkowanie
ciepłej, ale wilgotnej masie powietrza.
W weekend układ wyżowy oraz zacznie
napływać coraz cieplejsze powietrze.

Pogodę

dok. ze str. 13
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Tak, konkretnie z Adamem Ha• Po zpaniu egzaminu eksterFaktycznie w Teatrze Telewizji
nistycznego w Wyższej Szkole nuszkiewiczem. Zaraz po przyjeź dużo pracowałem , aż przyszedł moTeatralnej w Krakowie i wystę dzie, można powiedzieć, że z mar- ment kiedy zaproponowano mi rolę
pach na deskach Teatru im. szu zagrałem w „Przedwiośniu".
Hansa Klossa w „Stawce".
Osterw}t w Lublinie przeniósł się
• Trema debiutancka towa• I do dziś jest Pan Klossem.
Pan do Warszawy.
rzyszyła?
Nie powiem niestety, gdyż dzięki
Już rok wcześniej tzn. w 1963 r
Jaka trema? Przecież wtedy mia- tej postaci otrzymałem wiele nagród
otrzymałem propozycję od Adama łem już trzydzieści
pięć lat i w swo- filmowych, i chcąc nie chcąc darzęją
Hanuszkiewicza przeprowadzki do im dorobku dwadzieścia filmów fadużą sympatią. Mam nadzieje, że i
stolicy. Miałem jednak pewne zobo- bularnych i około czterdziestu ról tetelewidzdwie również. Poza tym prowiązania wobec dyrekcji teatru lubel- atralnych. Nie byłem żółtodziobem.
szę zwrócić uwagę, który film był
skiego i dopiero w 1964 roku mogłem
tyle
razy emitowany przez nasza
• Równocześnie z pracą u
spokojnie udać się do Warszawy.
Adama Hanuszkiewicza przy- telewizję. Ja doliczyłem sięjuż dwu• Rozpoczął Pan współpracę szły propozycje z Teatru Tele- dziestu czterech emisji.
z Teatrem Powszechnym.
wizji.
dok. na str. 5

Ze Stanisławem Mikulskim rozmawia Andrzej Nowakowski

NICZEGO NIE ZAtUJ~

-

·:·.~!f~--Koncert zespołu „Ich troje" - program roztyWkowy. Emisja: piątek, 26 lipca,

·ir ·

tf.~„·~
· 'f

ich uczucie. Udając, że
wszystko jest w najlepszym
porządku, świętują nawet w
rodzinnym gronie 20.
rocznicę swego ślubu .
Iwłaśnie z tej okazji dzieci
wręczają im oryginalny
prezent: zaproszenie na
tygodniowy pobyt w
luksusowym kurorcie na
egzotycznej wyspie.
się

obowiązków powołi wypalało

Przez 20 lat małżeństwa
Maggie i George Westonowie dorobili się dwójki
udanych, dorosłych już
dzieci: Bridget i Kevina.
Ale w natłoku codziennych

DRUGA PODRÓŻ
POŚLUBNA

lipca, niedziela,
godz. 20.40, TVP 1
28

Nienagannie ubrany
jest w istocie
złodziejem samochodów
i ich kierowcą w czasie
ucieczek bandy włamywaczy
do banków. Tropi go
zawzięty detektyw nie
cofający się przed
najbrudniejszym chwytem,
by pokonać przeciwnika.
dżentel men

Popularny autor David
budzi się unieruchomiony
w szpitalu, z ogromną
dziurą w pamięci. Próbując
wypełnić ją faktami
spostrzega, że układają
się one wwątki jego dwu
powieści . Grozi mu śmierć .

SZCZJJrćNI?

Właściciel małej agencji
detektywistycznej ostatkiem
sił broni się przed drapieżną
konkurencją. na szalę
sukcesu kładąc nawet swoje
życie rodzinne. Jego celem
jest ukończenie prawa
idyplomu uniwersyteckiego.
Ale czy żona i syn,
przyzwyczajeni do luksusu,
wytrzymają ten wyścig

!

!

I
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6.55 Program dnia 7.OO Ry- ~ 7.00 Rycerze królestwa owacerze królestwa owadów -· dów - serial animowany dla
serial animowany dla dzieci I dzieci 7.30 Kurier· program
7.30 Kurier· program infor· · informacyjny7.45Kasztania-'
macyjny 7.40 Prognoza po· ki • serial animowany dla
gody 7.45 Kasztaniaki - se- ' dzieci 8.00 Telewizyjny Kurial animowany dla dzieci rierWarszawski 8.10 ielewi8.00 Łódzkie Wiadomości zyjny Kurier Mazowiecki 8.25
Dnia 8.10 Co słychać, dok- Pogoda 8.30 Kurier - pro!orku? - magazyn zdrowia i gram informacyjny 8.45
urody 8.30 Kurier·8.40 Pro- Gość dnia - bieżące wyda·
gnoza pogody 8.45 Gość rzenia komentują znane podnia - bieżące informacje ko- staci życia politycznego i
mentująznane postacie ży- społecznego 9.00 Transmi·
cia politycznego i społeczne- · sja posiedzenia Sejmu RP
go 9.00 Transmisja posie- 15.30 Kurier· program infordzenia Sejmu RP 15.30 Ku- macyjny 15.40 Telewizyjny
rier 15.35 Prognoza pogody Kurier Mazowiecki 16.00
15.40 ŁWD 15.55 Czaro- Wiadomości Kuriera 16.05
dziejska podróż 16.15 Nie Rozmowa dnia 16.25 5 mi·
tylko Wa-.yel 16.30 Kurier - nut o... 16.30 Kurier· proprogram informacyjny 16.40 I gram informacyjny 16.45
Prognoza pogody 16.45 Male Małe ojczyzny 17.15 To jest
ojczyzny 17.15 To jest temat temat - reportaż 17.30 Kurier
17.30 Kurier· program infor- 1 i . program informacyjny
macyjny 17.50 ŁWO 1OO se- 17.50 Wiadomości Telewizyj!
kund 17.55 Rozmowa dnia . nego.KurieraMazowieckiego
18.00 Łódzkie Wiadomości 1 18.00 Telewizyjny Kurier
Onla18.20Wejherowo18.50 .warszawski •8.20 Naszym
Magiczna Italia 19.20 Regio- 1 zdaniem ... 18.30 Album Ma·
ny kuitury 19.30 Niegrzecz- zowsza 18.50 Gość 1VP3
1
ne aniołki ·serial fabularny 19.00 Wojenny dni Warsza20.00 Telekurier 20.30 Kurter wy • serial ddkumentalny
• program informacyjny 19.10 5 minuto... 19.20 Re20.45 Prognoza pogody giony kultury - magazyn in·.
20.50 Echa dnia 21.20 Roz- formacyjny 19.30 Niegrzeczmowa dnia 21.30 Kurier go- ne aniołki - serial fabularny
spodarczy - program infor- 20.00Telekurier20.30 Kurier
macyjny21.45ŁćdzkieWla- , 20.55Echadnia 21.15Roz1
clomości Dnia 22.00 Eurotel mowa dnia 21.30 Kurier go!
22. fO To jesttemat- cykl re- . spodarczy 21.45 Telewizyjny
portażu krajowegozoddzia- ' Kurier Warszawski 21.5S
Wiadomości sportowe 22.05
łów TVP 22.30 Kurier - program Informacyjny 22.50 Eurolel 22.15 To jest temat
Królestwo - film fabularny 11 22.30 Kurier 22.50 Królestwo
prod. duńskiej 0.20 Tele Mo- • film fabularny prod. duńtor Sport D.45 Program na ju- ' skiej 0.20 Tełe Motor Sport
_ _ 0.50 Zakończenie programu

TV Łódź

nPoker z mafią" - serial prod. hiszpańskiej- reż. Vicente Torres,
Joaquin L/amas, l>fyk. Joan Crosas, Fanny Gautier, Javier To/osa
i inni. Emisja: czwartek, 25 lipca, TVP 1, godz. 20. 1O.

S>.!!!
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Zakończenie

8.30 Żeglarstwo: Magazyn
świat żeglarstwa 9.00 Piłka
nożna: Mistrzostwa Europy
do lat 19 13.00 Kolarstwo:
Wyścig Tour de France 18.00
Piłka nożna: Mistrzostwa
Europy do lal 19 20.00 Ko·
Jarstwo: Magazyn Tour de
France 20.30 Boks: Najważ·
niejsze wydarzenia 23.15
Magazyn olimpijski 0.15
Sporty motorowe 0.45 Kolar·
siwo 1.15 Wiadomości 1.30
programu

9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Buena Vista Fishing Club 9.55Turbo10.20
Więzy Krwi: Yorath 10.50 Odrodzenie samochodu 11.15
Wszystko o .„: Węże 12.10
Mój Titanic: Chwila prawdy
13.05 Gradiatorka 14.00
Zwierzęce mumie - stworzenia Bogów 15.00 Liniowce:
Niekończący się rejs 16.00
Nazizm - Ostrzeżenia z przy·
szłości 17 .OO Wędkarski
świat Rexa Hunta 17.30 Bu·
ena Vista Fishing Club 18.00
Wyprawy w czasie 19.00
Kleszcze • prawdziwe wam·
piry 20.00 Więzy krwi 20.30
Odrodzenie samochodu
21.00 Detek~i sądowi: Na
linii.ognia 22.00 Z akt FBI:
Braterstwo krwi 23.00 Arne·
rykańscy prawnicy: Jaki ojciec taki syn O.OO Pola bitew:
Bitwa o Midway 1.00 Wyprawy w czasie: Basing House
2.00 Wojna i cywilizacja:
Proch 3.00 Zakończenie programu

25 lipca 2002 r.

kami w wykonaniu czeskiej
17.50 Program lokalny
gwiazdy, Gabi Gold.
18.21 Pogoda
21.40 Wakacyjna
18.30 Panorama
Akademia
18.55 Szpital na
Końja I Skiby
peryferiach • serial
prod. czechosłowackiej 22.00 Panorama
22.20 Sport • telegram
20.00 M jak miłość
22.28 Pogoda
-serial TVP
Marta i Jacek znów są ra· 22.35 Wydział śledczy
- serial prod. irtandzkiej
zem. Zastanawiają się, jak
na nowo poukładać sóbie 23.30 Praca
dla każdego
:tycie. Jacek wydaje się niezlomnyw swoim postanowie- 23.40 Nowojorscy
gliniarze
niu zerwania z hazardem.
• serial prod. USA
Wreszcie przyszłość obojga
0.25 Co mi dolega,
wygląda obiecująco. I właDoktorze?
śnie wtedy Martę spotyka tra·komedia
gedia, największa w jej do·
prod. francuskiej
tychczasowym życiu.
Marius Tijean, pochodzący z
20.50 Herbatka u Tadka
Gwadelupy młody informa-talk show
W kawiarni ,Cafe de Paris" tyk, od roku mieszka w Pana herbatce u Tadeusza ryżu. Nie wiedzie mu się jed·
Drozdy spotykają się znane nak najlepiej: nie ma stałej
osoby ze świata biznesu, po- pracy ani dziewczyny, mieszlityki, kultury i mediów. W ka w kawalerce tak maleń·
ogniu pytań gospodarza • klej, że komputer zajmuje
znajdą się tym razem: Lon- niemal połowę jej powierzchgin Pastusiak • marszałek ni. Jeden z kolegów opowiaSenatu, aktor Leonard Pie- da mu o nlekłopottiwej - jak
traszak I Bożena Batycka • zapewnia - możliwości za.
robkowania: testowaniu na
bizneswąman, kobieta sukcesu. Rozmowy na mniej i sobie nowych rodzajów lebardziej poważne tematy ków.
1.45 Zakończenie
przeplatane są występami
programu
artystycznymi, m.in. piosen-

~ pleczyć swoje rynki przed
15.00 Wiadomości
7.OO Podr6że
I zalewem fałszywych bank15.1 O Kontrowersje
małe i duże
notów. Ale zorganizowane
-program
7.15 Telezakupy
' grupy przestępcze zajmująpublic~tyczny
7.30 Górnicze
i
W kolejnym odcinku cyklu ce się produkcją i rozprawamiasteczko • seńal
• autorzy próbują przedstawić ' dzaniem fałszywych pienię·
prod. kanadyjskiej
stan świadomości seksual· dzy też nie próżnowały. W
8.00 Wiadomości
: nejpolsklejmlodziefypokil- Finlandttpodczaspośclguza
8.12 Pogoda
kunastu latach walki o wpro- handlarzami bronią w ręce
8.15 Dżwlękogra - quiz
wadzenie do szkół sensow- policji wpada duża partia fał·
muzyczny dla dzieci
nego programu edukacji w szywych banknotów euro.
8.40 Karino - serial TVP
21.35 Sprawa
tej dziedzinie.
9.10 Rower Błażeja
dla reportera
15.35 Plebania • serial TVP ,
9.35 Dwa nledżwladkl
: 22.1 OTygodnik
16.30 Moda na sukces
• serial animowany
I
polityczny Jedynki
- seńal prod. USA
10.05 Frasler
·, 22.50 Monitor
~ 17.00 Teleexpress
-serial prod. USA
Vtiadomości
17.20 Sportowy Express ,
10.25 A teraz Susan
I
· 123.05 Swlatowe
17 .25 Gość Jedynki
• serial komediowy
Dni Młodzieży
17.35 Lokatorzy
10.50 Babiniec
·inauguracja
·Serial TVP
11.15 Lecznica pod
Tegoroczne XVll światowe
18.1 O Sentymentele
św. Franciszkiem
Oni Młodzieży odbędą się w
18.50 Książki na lato
- serial dokumentalny
Toronto. Ich tematem będą '
19.00 Wieczorynka:
11.40 Telezakupy
słowa z Ewangelii wg św.
Przygody
12.00 Wiadomości
,.
Mateusza: ,Wy jesteście
Szewczyka
12.10 Agrobiznes
solą ziemi... wy jesteście
Grzesia
- rolniczy program
światłem świata•.
19.30 Wiadomości
informacyjny
2.15 .życie· jak muzyka
12.20 Kontrasty· świat, • 19.56 Sport
- telenQwela
20.01 Pogoda
ludzie, pieniądze
•
prod. brazylijskiej
20.10 Poker z mafią
12.30 Nowe przygody
I Chiqyinha próbuje nawiązać
• serial sensacyjny
Flippera
kontakt ze swą córką, ale
prod. hiszpańskiej
• serial prod. USA
dyrektorka szkoły, do której
Już na długo przed wprowa·
13.15 Rewolwer
dzeniem do obiegu euro wła- chodzi Maria, stanowczo się
i melonik
-serial prod. angielskiej dze europejskie starały się temu sprzeciwia.
14.10 Klan-telenowelaTVP różnymi sposobami zabez· , 3.55 Zakończenie

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
• telenowela TVP
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
13.00 Panorama
13.10 V Biesiada
Weselna • na bis
14.00 Sławny
Jett Jackson
- serial biograficzny
14.25 Tata, a Marcin
powiedział

Satyryczna przypowiastka w
formie dialogu ojca z synem.
14.35 Taksówka
Jedynki: Banalne
Oo taksówki prowadzonej
przez Piotra Gąsowskiego
wsiada uciekająca zwtasne· .
go ślubu Panna Młoda (Malgorzata Kożuchowska) i
spóźniony na zupełnie inny
ślub Pan Miody (Bartosz
Opania).
14.50 Doktor
z alpejskiej wioski
· serial przygodowy
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
16.30 Święta wojna
-serial TVP
16.55 Złotopolscy
- telenowela TVP

15
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• serial przygodowy
14.20 Rozbij bank
15.20 Kosmiczne wojny
- serial animowany
15.45 Informacje
16.05 Serca

18.45
19.00
19.05
19.10

rozdrożu

Informacje
Sport
Prognoza pogody
Jezioro marzeń
- serial prod. USA

__ _

·

• serial óbyczajowy
16.55 Crlme Story
serial kryminalny
17.50 Różowa Pantera
17.55 Adam I Ewa

na

12.55 Apetytna miłość
6.00 Piosenka
1 13.25 Z afrykańskiego
na życzenie
pamiętnika
7.00 Kosmiczne wojny
• serial animowany
7.25 Raz, dwa, trzy •

księżniczka

7.55 Jednostka Delta
- serial sensacyjny
8.50 Xena, wojownicza
• serial przygodowy
9.40 Graczykowie,
czyli Buła I spóła
·serial komediowy
10.10 Podryw
kontrolowany
10.40 Przyjaciele
- serial komediowy
11.10 Idol
12.05 Adam I Ewa
- serial obyczajowy .
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zastępcza

r1 20.00 Rodzina
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dok. ze str.13
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nowy

żywo 10.30 Telesklep 11.35
Tele Gra - teleturniej inlerak·
lywny na żywo 12.30 Na ra·
tunek ·serial fabularno-dokumentalny 13.00 Nowe przygody Guliwera'- serial animowany dla dzieci 13.25 Hue·
kelberry Finn· serial animo·
wany dla dzieci 13.50 Przygody Animków - serial animowany dla dzieci 14.15
Szaleństwa Alvina wiewiórki
·serial animowany dla dzieci 14.35 Legendy Kung Fu·
serial sensacyjny prod. USA
15.30 Milionerzy- teleturniej
16.15 Brzydula - telenowela

17 .58 Prognoza pogody
18.00 Życiowa szansa - tele·
turniej 19.00 Baza Pansacola - serial akcji. prod. USA
20.00 Siódma aleja - dramat
sensacyjny prod. USA 21.50
Dziennik 22.05 Informacje
sportowe 22.12 Prognoza
pogody 22.15 Przygody
Sindbada Żeglarza • serial
przygodowy 23.15 Niespotykane męstwo - film akcji
prod. USA 1.20 X Laski - ma·
gazyn muzyczny 1.50 Mu·
zyczne listy • magazyn muzyczny 2.40 Strefa P - magazyn muzyczny 3.15 KINOmaniaK • magazyn f~mowy
3.55 Zakończenie

17.10 Tajemnice pocałunku·
telenowela 18.00 Rozmowy
wtoku -laik show 19.00 lVN
Fakty 19.30 Extra Wizjer·
magazyn 19.45Sport19.50
Pogoda 20.00 Droga do
gwiazd • program rozrywko·
wy 21.05 Klient - serial sen·
sacyjny prod. USA 22.05 Pamięć absolutna · serial !len·
sacyjny prod. USA 23.05
lVN Fakty 23.20 Agent li
0.35 Na tropie agenta 1.05
Ananasy z mojej klasy- program rozrywkowy 2.15 Nic
straconego - powtórki programów

Wiesława Pstrąg-Dworzańska

pragną schudnąć.

przyrząd2ając kanapki z suchą
Sardynki w oleju
kiełbasą, nie smarujmy już chleba
Mają dwa razy więcej kalorii
masłem ani nie dodawajmy żółte(259 kcal/100 g) niż sardynki świego sera.Rozsądna porcja to pięć do
że ( 134 kcal/I OO g), lecz ochrondziesięciu plasterków kiełbasy.
ne działanie zawartych w nich nie- Jednakże nie jest ona zalecana osonasyconych kwflSÓW tłuszczowych bom cierpiącym na dolegliwości
omega 3 na układ sercowo-naczy- sercowo-naczyniowe. Powinna
niowy zostaje podwojone przez także zostać wykluczona z jadłodziałanie oliwy. Pod warunkiem, spisu w przypadku diety bez soli.
że jest to oliwa z oliwek.
Masło orzechowe
Ponadto przez umieszczenie ryJest nieco mniej tłuste i mniej
bek w konserwie wzrasta potrójnie ilość zawartego w nich żelaza, kaloryczne niż zwykłe masło. Doa ilość wapnia zawartego w starcza protein pochodzenia roślinościach zwiększa się wielokrotnie. nego oraz soli mineralnych, któA więc nie wyrzucajcie rybich rych nie zawiera zwykłe masło taszkielecików kotu. Zjedzcie je kich, jak potas, magnez i fosfor.
W umiarkowanych ilościach jest
zalecane sportowcom, dzieciom
i wszystkim tym, którzy cierpią na
skurcze mięśni oraz tym, którzy
miewają napady zmęczenia. Powinni go natomiast unikać chorzy
na cukrzycę, a także osoby, które

. Niezdrowe przekąski zrehabilitowane

- serial óbyczajOwy
20.30 Świat według
Kiepskich
- serial komediov.y
21.00 Kobieta
w czerwieni
• komedia prod. USA
21.30 Losowanie
LOTTO
22.40 Nagi patrol
- serial komediowy
23.1 O Informacje
~
+sport

23.35 Przyjaciele
- serial komediowy
0.05 Playboy
1.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

f 23.31!

'

I

5.35 Extra wizjer· magazyn
5.50 Tajemnice pocałunku •
telenowela 6.35 Telesklep
7.05 Brzydula - telenowela
7.50 Szaleństwa Alvina wie·
wiórki- serial animowany dla
dzieci 8.15 Nowe przygody
Guliwera - serial animowany
dla dzieci 8.40 Huckelberry
Finn - serial animowany dla
dzieci 9.05 Przygody Anim·
ków _serial animowany dla
' dzieci 9.30 Łamisłówka -telelurniej interaktywny na
- ·
.

··

li

6.00 Muzyczny ViP • maga·
zyn muzyczny 6.30 KINOmaniaK - odjazdowy magazyn
filmowy 7.OO Muzyczne listy
• magazyn muzyczny 7.50
Arthur· serial animowany dla
dzieci 8.15 Kapitan Star serial animowany dla dzieci
„ 8.35 Beetleborgs - serial fan: tastyczno-przygodowy prod.
USA 9.00 Fiorella -telenowe1 la 9.55 Życiowa szansa - te·
I leturniej 10.50 Najemnicy •
' serial akcji prod. USA 11.40
Oni, ona i pizzeria - serial
komediowy prod. USA 12.05

Kaskader· serial przygodowy prod. USA 13.00 Muzyczny Vi P - magazyn muzyczny
13.30 KINOmaniaK-odjazdowy magazyn filmowy
13.50 Arthur - serial animo·
wany dla dzieci 14.15 Wspaniala podróż Nilsa Holgerso·
na • serial animowany dla
dzieci 14.35 Beetleborgs serial fanlastyczno-przygodowy prod. USA 15.00 Fio·
rella - telenowela 16.00 Mu·
zyczne listy - magazyn muzyczny 17.00 Oni, ona i pizzeria - serial komediowy
prod. USA 17.30 Hot Chat·
interaktywny program publi·
cystyczny 17.45 Dziennik

18.30 Cudowne lata
12.25 M Kwadrat
7.OO Jak się robi?
sami!
• serial komediowy
·laik show
- reportaż
I
19.00 Dotyk anioła
Manna i Matemy
• 7.30 Telesklep
Sucha kiełbasa
- serial obyczajowy
I
12.50 Telesklep
8.10 Ulica
I
Zawiera doskonałej jakości pro• 14.50 Moto max - magazyn · 20.00 Serwis Pulsu,
zakochanych
Sport, Pogoda
motoryzacyjny
teiny (białka); wszystkie podsta• telenowela
20.20 Pan wzywał
9.05 Kacper
11 15.15 Cudowne lata
wowe aminokwasy, witaminy
milordzie?
- serial obyczajowy
I przyjaciele
z grupy B oraz żelazo . Może za• serial komediowy
15.45 Kacper
• serial animowany
21.15 Straż przybrzeżna stępować mięso. Ale ponieważ jest
i przyjaciele
9.30 Był sobie człowiek
najbardziej kaloryczną wędliną,
·serial sensacyjny
• serial animowany
• serial animowany
22.05 Retransmisja
10.00 Dotyk anioła
11 "-"
meczu żużlowego
• senal animowany
- seńal obyczajowy
22.50 Pan wyzwał
17.05 Kobiety
11.00 Kobiety
I
mllordzle?
mojego 'życia
mojego życia
• serial komediowy
- serial obyczajowy
- serial obyczajowy
'
118.00 Moto max-magazyn 23.45 Zakończenie
12.00 Jak się robi?
programu
motoryzacyjny
·reportaż
I

lVPOLONIA

i

I

Zakończenie

7.00 Animacje dla dorosłych 7.10 Dragon Bali Z· serial 8.00 O rany, nic się nie sta7.15 Aby do świtu 7.35 Wiei· animowany 8.00 Labirynt na· łoili - komedia prod. polskiej
ka historia.„ 8.00 Wiadomo- miętności - telenowela 8.50 9.25 Magia kina: Efekty
Nigdy cię nie zapomnę - te· dźwiękowe -dokument 9.55
ści 8.20 Fitness Club 8.45
Programy dla dzieci 9.50 lenowela 9.40 Melrose Pia- Melo - film obyczajowy prod.
Reportaż polonijny 1O.OO ce· serial obyczajowy 10.30 francuskiej 11.45 Magia kina:
Przyrodnicy 10.20 Rozniowy ' Łamisłćwka 11.25 Big Bro- Obrazy cyfrowe - dokument
na nowy wiek 10.45 Raj ther 112.05 Porywy serca - 12.15 Witaj w domu - film
11.10 Forum 12.00 Wiado· telenowela 12.55 Telesklep 1 obyczajowy prod. USA 14.05
mości 12.15 Był jazz· dra- 15.05 Dragon Bali GT - se- Magia kina: Animacja bezfamat prod. polskiej 14.05 Ko- rial animowany 15.30 Dragon zowa - dokument 14.30 Za·
lumbowie15.00Wiadomości Bali Z - serial animowany kochani w Molly· film oby·
16.15 Pełna chata-serial ko- czajowy prod. USA 16.10
mediowy 16.45 Szkoła zła- Czekolada ·film obyczajowy
manych serc - serial obycza· prod. francuskiej 17.55 Ma·
jowy 17.15 Władca zwierząt gia kina: Cyfrowe cuda - do• serial przygodowy 18.1 O kumen! 18.25150 na godziWzywam dr Brucknera - se- nę ·komedia prod. polskiej,
rial obyczajowy 19.05 Melro- reż. Wanda Jakubowska,
wyk. Henryk Machalica, Wie1 se Place-serial obyczajowy
20.00 Wieczna miłość - film sław Michnikowski 20.00
obyczajowy prod. USA 22.15 Prawdziwa blondynka - koWladef zwierząt - serial przy- media prod. USA 21.50 Jajo
godowy 23.1 O Big Brother I węża· dramat prod. amery23.55 Doskdnała piękność· kańsko-niemieckiej 23.45
film sensacyjny prod. USA Ponpon - film krótkometrażo1.35 Wieczna miłość - film wy 23.55 Powrót żywych truobyczajowy prod. USA 3.35 pćw li - film grozy prod. USA
1.25 Zakończenie programu
15.10Eurotel15.20 Przyrodnicy 15.35 Rozmowy na
nowy wiek 16.1 O Euroexpress 16.30 Msza święta
w Guadalupe pod przewodnictwem Papieża Jana Paw·
la 1119.00 Reportaż polonijny 19.15Dobranocka19.30
Wiadomości 20.05 Wieści
polonijne 20.20 Był jazz· dra·
mal prod. polskiej 22.00 Pa·
norama 22.20 Sport - telegram 22.30 Tylko rock- koncert poświęcony Grzegorzawi Ciechowskiemu 23.30 Ze
na ty O.OO Monitor
0.10 Powtórki

sztuką

wiadomości

Prawdziwych
bus?menów
już nle ma
Wielkie romanse
XX wieku
• serial dokumentalny

:12.<fO
•
··
12.30

13.00 Panorama

1

Abecadło
dźwięków

- telenowela TVP
50 lat TVP:
Spotkanie
z Balladą
Szpital Dzieciątka
Jezus • telenowela
dokumentalna
Sami w domu
· film fabularny
prod. duńskiej

Złotopolscy

Studio urody
Program lokalny

H .30

•

„

10.15

~

·
9.SrO
.

~

7.(o
8.qp
8.30
~
9.00

Jana Pawia li
19.00 M jak miłość
-serial TVP
żona Sadeckiego chce
sprzedać kawalerkę, w której mieszka Małgosia. Konrad się sprzeciwia. Nie jest
jednak pewien, jak długo
jeszcze uda mu się ul!zymać
związek równocześnie z
dwiema kobietami.
19.55 Studio sport:
Ellmlnacje
Ligi Mistrzów
22.00 !1anorama
22.20 Sport • telegram
22.28 Pogoda

Papieża

14.35 Taksó.wka Jedynki
14.50 D.oktor
z alpejskiej wioski
- serial przygodowy
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.22 Pogoda
16.30 Msza Święta
w Guadalupe pod
przewodnictwem

powiedział

14.05 Sławny
Jett Jackson
• serial biograficzny
14.30 Tata, a Marcin

• niezapomniane
przeboje

, 13.15 Rewolwer
-, I duże
I melonik
I
·serial prod. angielskiej
7.1.~ Telezakupy
14.05 Klan - telenowela TVP
7.~ś Górnicze
15.00 Wiadomości
;: ' miasteczko • serial
·· prod. kanadyjskiej
15.10 Euroexpress
15.30 Plebania· serial TVP
8.flO Wiadomości
16.30 Moda na sukces
8.11 Pogoda
8.1 ~ Ela - encyklopedia
• serial prod. USA
17.00 Teleexpress
. lata dla dzieci
17.20 Sportowy Express
a.2ś Gimnastyka
17 .25 Gość Jedynki
~ ' buzi i języka
17.35 Lokatorzy
8.40 Ranczo pod
·serial TVP
1 Zieloną Siódemką
· ·serial prod.
18.05 Na tropie
zapomnianych
czechoslowackiei
bogów Wyspy
9.1~ Budujemy mosty
Wielkanofnej
.. • teleturniej
• film dokumentalny
9.40 Jak Kozacy
- · • serial animowany
19.05 Wieczorynka•
10.es Frasier
Eckhart • mysz
o wielkim sercu
j •• • serial prod. USA
19.30 Wiadomości
10.25 A teraz Susan
19.56 Sport
• • senat komediowy
10.$0 Złote łany
20.01 Pogoda
.:: • telenowela TVP
20.10 Okruchy tycia:
Zawiedzione
11.1S Zwierzęta świata:
zaufanie
r Fascynujący
·film fab. prod. USA
• świat owadów
~1.40 Telezakupy
12.0'0 Wiadomości
.12. fo Agrobiznes
• rolniczy program
~. informacyjny
12.20 Zaginiony świat
·serial prod. USA

7.QO Podróte małe

...

środa

Utrzymana w lekkim, roman·
tycznym klimacie opowieść o
pięciu przyjaciołach, k_tórzy
zbierają się, by świętować
ożenek jednego z nich. Zna·
ją się od najmłodszych lat,
razem dorastali, razem przeżywali szalone przygody.
Spotkanie dawnych drunów
jest okazją do wspomnień lat
mlodzieńczych, minionych
beztroskich dni, kiedy
wszystko było przed nimi,
okazją do rozmów o milości,
rozważań na temat przyszło..
ści i sensu życia.
0.30 Nowojorscy
gliniarze
• serial prod. USA
1.15 Lady Pank
·koncert
2.15 Zakończenia

22.35 Przyjaciele
z Queens
- film fab. prod. USA

lata 1953-1980
o.40 Życie jak muzyka
• telenowela
prod. brazylijskiej
2.20 Zakończenie

Szpotańskiego

0.25 SOC wg Szpota,
czyli wspomnienia
Janusza

23.10 50 lat TVP·

Wiadomości

Twórcy .zawiedzionego za.
ufania· poóejmują trudny i
szokujący temat seksualnego molestowania dzieci.
21.45 Mój ślad
w Telewizji
21.50 Kronika
kryminalna
Jedynki
• poza prawem
22.20 Opole 2002
Polski clubbing
22.45 5 minut
o Unii Europejskiej
22.50 Monitor

14

8.30 Rajdowe Mistrzostwa
Świata 9.00 Plywanie: Zawody piywackie 12.15 Piy4inie:
Skoki do wody 15.15 Piywanie: Zawody pływackie 17.45
Pływanie: Skoki do wody
18.45 Wiadomości 19.00
Sporty motorowe 19.30
Sumo 20.30 Magazyn olim·
pijski 21.00 Golf 22.00 Jeżdziectwo 23.00 Wiadomości
23.15 Żeglarstwo 23.45 Wyścigi superbików 0.15 Piywanie: Najważniejsze wydarzenia 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończenie programu

* *
11!lflilSPORT
*...*.,,.*

•'"**

9.00 Wędkarski świat Rexa
Hunta 9.25 Wojna na wędki
9.55 Turbo 10.20 Port lotniczy w Lagos 10.50 Odrodzenie samochodu 11.15 Pianeta oceanów: Pieśń wielorybów 12.1 OWysypisko 13.05
Paranauka: Rzut oka na
wszechświat 14.00 Jurassica: Madagaskar i Rogate
Stada 15.00 Specjaliści:
Czołgi i dziala 16.00 Czołgi :
Bitwa o Normancjię 17.00
Wędkarski świat Rexa Hunta 17 .30 Wojna na wędki
18.00 Wyprawy w czasie
19.00 Wszystko o... : Słonie
20.00 Port lotniczy w Lagos
20.30 Odrodzenie samochodu 21.00 Mój własny litanie:
Zabójcza skaza 22.00 Zaginione dzieci rzymskiego Ashkelon 23.00 Shacklelon i
Scott: Rywale spod bieguna
1.00 Nazizm ·ostrzeżenie z
przeszłości 1.00 Wyprawy w
czasie 2.00 Superpociągi
3.00 Zakończenie programu

woj>m- 1

6.55 Program dnia 7.00 Zu- 7.00 Zuzia i jej przyjaciele·
zia i jej przyjaciele • serial serial animowany dla dzieci
animowany dla dzieci 7.30 7.30 Kurier 7.45 Dany opoKurier 7.45 Dany opowiedz wiedz mi· serial animowany
mi • serial animowany dla dlll dzieci 8.00 Telewizyjny
dzieci 8.00 Łódzkie Wiado- Kurier Warszawski 8.10 Temości Dnia 8.10 Filmowa en- lewizyjny Kurier Mazowieclii
cyklopedia Łodzi i okolic 8.30 ' 8.25 Pogoda dla Warszawy J
Kurier- program informacyj- Mazowsza 8.30 Kurier- p~
ny 8.40 Prognoz.a pogody gram informacyjny 8.45
8.45 Gość dnia • bież.ące wy- Gość dnia 9.00 Legendy dadarzenia komentują znane leklch mórz 9.30 Kurier9.40
postacie tycia politycznego i Tajemnicze przygody Juliusza Veme'a "'serial przygospołecznego 9.00 Legendy
dalekich mórz 9.30 Kucier dowy 10.30Kurier1D.45 Te·
9.40 Tajemnicze przygody lekurier 11.15 Gość dnia
Juliusza Veme'a -serial przy- 11.30Kurier11.45 50 lat lYP
godowy 10.30 Kurier 10.45 • -z archiwum rozrywki 12.10
Telekurier 11.15 Gość dnia To .jest temat 12.30 Kurier
11.30Kurier11.45501atiVP I 12.35 Critical Moments
·z archiwum rozrywki 12,1O , 13.30 Kurier 13.45 Agrobiz),
To jest temat 12.30 Kurier ' nes 14.00 Teleplotki 14.30
12.35 Crllical Moments Kurier 14.45 Eurotel 15.00
13.30Kurier13.45Agrobiz· Przygody szwajcarskie) rones 14.00 Teleplotkl 14.30 clziny Robinsonów - seńal
Kurier 14.45 Eurotel 15.00 fabularny 15.30Kurier15.40
Przygody szwajcarskiej ro- Kurier Mazowiecki 16.05
dziny Robinsonów • serial Rozmowa dnia 16.25 5 mlfabularny 15.30 Kurier 15.40 nut o... 16.30 Kurier 16.45
Łódzkie Wiadomości Dnia • Watra 17.15 To jest temat
17.30Kurier17.50 Wiado.
16.00Podajcegłę16.30Kurier 16.45Weira17.15To jest , mości Kuriera Mazowieckietemat 17.30 Kurier 17.50 1 go18.20Naszymzdaniem...
ŁWD 100sel<und·17,55Roz· •18.30 DQkumentTVP313.SO
mowa Dnia 18.00 Łódzkie 1 Gość WOT 19.00 Wojenne'
Wiadomości Dnia 18.20 Wl· ' dni Warszawy 19.1 oArchi.i
deowizyty 18.55 lmpres)onł- ' 1tektura Warszawy i Mazowsza 19.20 Regiony kultury
ści 19.20 Regiony kultury
19.30 Niegrzeczne aniołki 19.~0 Niegrzeczne aniołki 20.00Telekurier20.30Kurier serial fabularny 20.00 Tele·
20.50 Echo dnia 21.20 Roz- kurier 20.30 Kurier 20.55'
mowa dnia 21.30 Kurier go- Echa dnia 21.15 Rozmowa
spodarczy 21.45 Łódzkie 1 dnia 21.30 Kurier gospodar•
Wiadomości Dnia 22.00 Eu- •ex; 21.55 Wiadomości sporrotel 22.1 O To jest temat lewe 22.05 Eurotel 22.15 To
22.30 Kurier 22.50 Ekspres jest temat 22.30 Kurier22.50
•Ekspres von Ryana· dramat
von Ryana • dramat
ny prod. USA 0.35 Program I wojenny prod. USA 0.35 Zana jutro
I kończenie

TV Łódź

1

„Gate Fogg" - program roztyWkoi.w - reż. Krzysztof Jaś/ar,
i.wk. Marian Opania, Wiktor Zborowski (na zdjęciu), Katarzyna Groniec i inni. Efl'lisja: środa, 31 lipca, TVP 2, godz. 13. 10.

=

31 lipca 2002 r.

I

©

-

-magazyn

· 14.50 Real autoklub:pl

7.00Animacjedladoroslych
7.10 Zezem 7.30 Wrelka hi·
storia malych miast 8.00
Wi_adomości 8.20 Spółka ro·
dzinna 8.45 Blok programów
dla dzieci 10.00 Szkoła bezpiecznego słońca 10.20
Kwadrans z medycyną 10.35
Antologia 10.50 Szansa na
sukces 11.40 Szkoły języka i
kultury 12.00 Wiadomości
12.15 Twórcy naszej tradycji
13.05 Niezwykla kariera
14:1OWieśc'. polonijne 15.00
Wradomośc1 15.15 Eurotel
15.25 Szkoła bezpiecznego
słońca 15.45 Kwadrans z
medycyną 16.00 Antologia
16.15Babiniec16.40 Szkoły
języka 17 .OO Teleexpress
17.35 Blok programów dla
dzieci 18.50 Spółka rodzinna
19.15 Dobranocka 19.30
Wiadomości 20.05 Twórcy
naszej tradycji 21.05 Benefis Niny Andrycz22.00 Panorama 22'.30 Male .ojczyzny
23.05 Światowe Dnr Miodziety 2.15 Wiadomości

•

23.00

\.._I.I\.'

·

··~··

C

z.

I\ .i. tloot

I l~0

·

serial 8.00 Melo-frlmobyczajowy
7.10 Dragon Bali
1
anrmowany 8.00 Labirynt prod. francuskiej 9.50 Giębonamiętności. telenowela kopodwodą-filmkrótkome8.50 Nigdy Cię nie zapomnę trażowy 10.00 Niebezpiecz9.40 Melrose Place • serial ne ulice • film obyczajowy
obyczajowy 10.30 Łamisłów- prod. USA 11.25 Wioska
ka 11.25 Big Brother 112.05 przeklętych. film grozy prod.
Porywy serca - telenowela angielskiej 12.45 O rany, nic
12.55 Telesklep 15.05 Wo- się nie stało!!I - komedia
jowniczki z Krainy Marzeń - prod. polskiej, reż. Waldemar
serial animowany dla dzieci Szarek, wyk. Bożena Miller15.30 Dragon Bali Z· serial Małecka, Wojciech Malajkat,
animowany16.15Pełnacha- KazimierzKaczor14.10Wita • serial komediowy prod. taj w domu . film obyczajoUSA 16.45 Szkola ziarna· • wy prod. USA 16.00 Magia
nych serc • serial komedio- , kina • żywioły natury. dokuwy 17.15 Wladca zwierząt. meni 16.30 Maestro • film
serial przygodowy 18.1 o obyczajowy prod. belgijskiej
Wzywam dr Brucknera. se- 18.10 Kobieta z prowincji •
rial obyczajowy 19.05 Melro- film obyczajowy prod. poise Place - serial obyczajowy skiej, reż. Andrzej Barański,
20.00 Wakacje - film sensa- wyk. Ewa Dałkowska, Boże·
cyjny21.50 Władca zwierząt na Dykiel 20.00 Most. film
-serial przygodowy 22.45 Big obyczajowy prod. angielskiej
Brotheri23.30Tenbit.pl0.30 21.50 Jajo węża. dramat
Wróg ludu· film obyczajowy prod. amerykańsko-niemieic·
2.20Wakacje-fiimsensacyj- kiej 23.50 Pieśń pozostaje ta
ny prod. USA 4.00 Zakoń- sama - Roncert Led Zeppelin
2.05Zakończenieprogramu
czenieprogramu

l{;;il'

Czosnek

j

Krąg przemocy· film obyczajowy prod. USA. Film ten
opowiada o przemocy, kić·
rej dopuściła się czterdziestoletrnia Georgia wobec
swej starej zniedolężniałej
matki, Charlotte. 21.55 Gra·
nice· serial fabularno-dokumentalny 22.25 TVN Fakty
22.40 Brygada ratunkowa·
serial obyczajowy prod. USA
23.40 Mściciel· serial sensacyjny prod. USA 0.35 Strong
Man • Wielcy Silacze • relacja z zawodów 1.30 Nic
straconego · powtórki programów

I

I

6.00 Strefa P · .magazyn mu, zyczny 6.30 Super VIP -wy„ darzenia i plotki • magazyn
ciekawostek i sensacji 7.00
Muzyczne listy • magazyn
• muzyczny 7.50 Arthur· serial animowany dla dz\eci
8.15Wspaniala podróż Nilsa
Holfersona ·serial 8.35 Beetleborgs ·serial dla dzieci
I 9.00 Fiorella • telenowela
9.55 Życiowa szansa· teleturniej 10.50 Baza Pensacola. serial akcji prod. USA
1

,

11.40 Onr, ona' przzerra •
serial komediowy prod. USA
12.05Kaskader-serralprzygodowy 13.00 Strefa P ·magazyn muzyczny 13.30 Super VIP· Wydarzenia i plotki
13.50 Arthur· serial animqwany dla dzieci 14.15 Kapitan Star· serial 14.35 Beeijeborgs ·serial dal dzieci 15.00
Fiorella ·telenowela 16.00
Muzyczne listy · magazyn
muzyczny 17.00 Oni, ona i
pizzeria_- serial komediowy
17.30 Hot Chat- interaktyw·
ny program publicystyczny
17.45 Dziennik 17.58 Pro-

szansa.· teleturniej __ 19.00
NaJemnrcy-senalakqr20.00
Pewnego dnia w Chinach •
film akcji 21.55 Dziennik
22.10 Informacje sportowe
22.17 Prognoza pogody
22.20 Baza Pensacola ·serial akcji prod. USA 23.20
Chłodna kalkulacja· dramat
fantastyczny 1.10 X Laski program rozrywkowy 1.40
Muzyczne Listy· magazyn
muzyczny 2.30 Muzyczny
VIP 3.05 A ku ku - program
rozrywkowy 3.35 Zakończenie programu

gnozapogody18.00Życiowa

------====-=---.--.-.-•.---------.fIa
.

J

1 kr • serral anrmowany dla
f dzieci 8.15 Nowe przygody
Guliwera _-serial animowany
1 dla dzrec1 8.40 Huckelberry
I Finn· serial animowany dla
dzieci 9.05 Przygody Animków • serial animowany dla
ł dzieci 9.30 Łamislówka ·tef lelurniej interaktywny na
1

s_zaleństwaAl~inaWrewiór-

jemnice pocalunku - telenowela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula • telenowela 7.50

I

5.35 Kropka nad i 5.50 Ta-

żywo

Szalotka
Ułatwia trawienie. Szalotka to
warzywo będące zarazem przyprawą, najlepiej tolerowane ze wszystkich tych trzech warzyw. Po ugotowaniu staje się łatwa do strawienia,
nawet dla osób o najbardziej wraż
liwym przewodzie pokarmowym.
Ponadto nadaje potrawom znacznie silniejszy aromat - zwłaszcza
szalotka szara - niż aromat cebuli.
Podobnie jak cebula, wywiera korzystne działanie na układ sercowonaczyniowy. Jest równiez bogatym
źródłem składników mineralnych
(jak potas i fosfor) oraz pierwiastków śladowych (miedź, żelazo,
cynk, magnez).
KAP

10.30 Telesklep 11.35
Tele Gra 12.30 Wybacz mi·
talk show 13.40 Przygody
Animków· serial animowany dla dzieci 14.05 Szaleń
stwa Alvina wiewiórki· serial
animowany dla dzieci 14.30
Łowcy skarbów· serial przygodowy prod. USA 15.30 Mi·
lionerzy ·teleturniej 16.15
Brzydula· telenowela 17 .1 O
Tajemnice pocaiunku • telenowela 18.00 Rozmowy w
toku - talk show 19.00 TVN
Fakty 19.30 Kropka nad i
19.45 Sport 19.5b Pogoda
20.00 Prawdziwe historie:

Chroni naczynia krwionośne. To
warzywo dla sercowców. Jak wykazały badania, zjadanie 200 g surowej cebuli dziennie mogłoby zapobiec utworzeniu się zakrzepów oraz

Cebula

warzywa

skutecznie chronić przed zamknię
ciem światła naczyń krwionośnych.
Cebula stanowi również jedno
z najlepszych źródeł selenu, przeciwutleniacza, który w połączeniu
z witaminą E chroni komórki
przed wolnymi rodnikami. Wybierajcie raczej świeżą białą cebulę
ze względu na wysoką zawartość
witaminyC.

wartościowe

Czosnek, cebula i szalotka - trzy
spokrewnione ze sobą jarzyny,
wykazujące niemal lecznicze wła
ściwości, są od dawna cenione
i zasługują na to, by gościć codzi.ennie w naszej kuchni.

Trzy

i WiEŚCi

Obniża poziom cholesterolu· jeden ząbek czosnku zjadany codziennie na surowo może zredukować o
23.25
20 proc. poziom cholesterolu,
23.30
a zwłaszcza „złego" cholesterolu.
Czosnek obniża ciśnienie tętni
o.~o
cze, zapobiega zlepianiu się płytek .
krwi oraz tworzeniu się zakrzepów.
I 1.45
5.00 Pożegnanie
Jest ceniony ze względu na działa
nie moczopędne oraz silne właści~
wości bakte:ńobójcze. Ponadto za20.20 Brakujące kawałki wiera wiele cennych witamin - B,
- komedie prod.
C i E oraz "pierwiastków, a wśród
Wlk. Brytania
nich selen, zwalczający wolne rodW Nowym Jorku p02llają się I
niki.
zaprzyjaźniają: Wendel marzą-

21.00
21.30
22.00

20.30

20.00

- serial przygodowy
Graczykowie,
czyll Buła I sp6ła
• serial komediowy
Samo tycie
- serial obyczajowy
Idol
Losowanie LOTTO
Boston Public
• serial obyczajowy
Informacje
+sport
Prognoza pogody
Przyjaciele
• serial komediowy
Sekrety rodzinne
• thriller prod. USA
Muzyka na bis

kslętniczka

19.10 Xena, wojownicza

motoryzacyjny
Ir
7.30 Telesklep
8.1 O Ulica zakochanych •~ 15.15 Cudowne lata
• telenowela
·serial obyczajowy
9.05 Kacper
cy o sławie wielkiego pisarza
15.45 Kacper
oraz Lou, rozwiedziony i bez·
I przyjaciele
I przyjaciele
• serial animowany
16.35 Było sobie tycie
robotny wiolonczelista. Pewnego dnia Wendel staje się wla9.30 Było sobie tycie
·serial animowany
śclcielem pokaźnego spadku.
• serial animowany
17.05 Kobiety
10.00 Dotyk anioła
21.55 Allo, allo
mojego tycia
18.00 Real autoklub.pl
• serial obyczajowy
- serial komediowy
11.00 Kobiety
22.25 M Kwadrat
18.30 Cudowne lata
mojego tycia
·talk show
• serial obyczajowy
2455 Brakujące kawałki
119.00 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
• serial obyczlljowy
- komedia
11.55 Retransmisja
0.30 Zakończenie
meczu tużlowago 120.00 Serwis Pulsu,
Pogoda
programu
Telesklep
12.50
_ _,..._ _ _
_______
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sport,
__
....,

·reportaż

7.00 Jak to się robi ...?

~

I

. 12.00 Adam I Ewa
6.00 Piosenka
na tyczenie
• serial obyczajowy
12.50 Twój lekarz
7.00 Kosmiczne wojny
13.20 Z głową
• serial animowany
.
w chmurach
7.25 Psotny Bill
'I
·serial animowany
·serial obyczajowy
14.15 Disco Polo Live
7.50 Crime Story
15.15 Kosmiczne wojny
• serial prod. USA
8.45 Jezioro marzeń
• seńal animowany
-. serial prod. USA
15.45 Informacje
9.40 Swlat według
16.05 Serca ·
na rozdrożu
Kiepskich
• serial komediowy
serial obyczajowy
10.10 Rodzina
16.50 Jednostka Delta
zastępcza
• serial sensacyjny
17.50 Rótowa Pantera
• serial obyczajowy
10.40 Różowe lata
17.55 Adam I Ewa
siedemdziesiąte
• serial obyczajowy
• serial komediowy
, 18.45 Informacje
19.00 Sport
11.1 O Słoneczny patrol
• serial przygodowy
19.05 Prognoza pogody
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nowy ŁOWICZANIN
z GłOWr"' i Strvkowa

Piątek
6.55 Podróże
małe i duże
7.15 Telezakupy
7.30 Górnicze
miasteczko • serial
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.11 Po_goda
8.15 Wszystko gra
• program dla dzieci
8.30 A ja jestem .
Niedżwiedź

8.40 Karino - seńal TVP
9.05 Raj
9.30 Tęczowe rybki
• seńał animowany
9.55 Klasyka animacji
- film animowany
10.05 Frasier
- serial prod. USA
10.30 A teraz Susan
• serial komediowy
10.55 Gwiazdy
w Jedynce:
Sarah Connor
11.20 Czas relaksu
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
• rolniczy program
informacyjny
12.20 Klan - teleno.wela TVP
13.15 Rewolwer
i melonik'- serial
prod. angielskiej
14.05 Klan -telenowela TVP

8

powiedział

7,50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela TVP
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
13.00 Panorama
13.10 Pół żartem,
pół serial
czyli Ostry Dyżur
w Leśnej Górze
14.00 Sławny
Jett Jackson
- serial biograficzny
14.25 Tata, a Marcin
Satyryczna przypowiastka w
formie dialogu ojca z synem.
14.35 Taksówka
Jedynki:
Spotkanie
Pasażerem Piotra Gąsow
skiego będzie tym razem
znany już z wcześniejszego
odcinka Rolnik. który niespodziewanie spotyka swoją mi·
łość sprzed czterdziestu lat matkę taksówkarza.
14.50 Doktor
z alpejskiej wioski
• serial przygodowy
Berger, miejscowy rolnik,
bardzo źle odnosi Się do SN<>jej córki. Margareta jest w
ale boi się wyjawić
który zabrania
ciąży,

prawdę ojcu,

Wiadomości

21.55 Mój ślad
w Telewizji
22.05 Ich Troje w Opolu
22.50 Monitor

=

...

... ***,..
*

Zakończenie

8.30 Kolarstwo: Wyścig Tour
de France 9.30 Piłka nożna:
Mistrzostwa Europy do lat 19
13.45 Siatkówka plażowa
14.30 Kolarstwo: Wyścig
Tour de France 18.00 Piłka
nożna 20.00 Kolarstwo: Wyścig Tour de France 20.30 K
1: Światowe Grand Prix Paryż. 22.30 Wiadomości 22.45
Kolarstwo 23.45 Piłka nożna
0.45 Sporty ekstremalne;
Magazyn YOZ - Youth Only
Zone 1.15 Wiadomości 1.30

TV Łódź

grąm

6.55 Program dnia 7.OO Zu9.00 Wędkarski świat Rexa zia i jej przyjaciele - serial
Hunta 9.25 Buena Vista Fi- animowany dla dzieci 7.30
shing Club 9.55Turbo10.20 Kurier - program informacyjWięzy krwi: Biggsowie 10.50
ny 7.45 Dany opowiedz mi Odrodzenie samochodu serial przyrodniczy prod.
11.15 Kleszcze: Prawdziwe francuskiej 8.00 Łódzk,ie
wampiry 12.1 O Zaginione Wiadomości Dnia 8.1 OMałe
skarby starożytności: Sie- conieco 8.30 Kurier - prodem cudów. antycznego gram informacyjny 8.45
świata 13.05 Egipt: Bóstwa i
Gość dnia • bieżące wydademony 14.00 Legendy hi- rzenia komentują znane postorii: Skradzione skarb-.· sta ci życia politycznego i
cara 15.00 Wojna i cywilizac społecznego 9.00 Transmi·
cja: Proch 16.00 Pola bitew: sja posiedzenia Sejmu RP
Bitwa o Midway 17 .OO Węd 15.30 Kurier· program inforkarski świat Rexa Hunta macyjny 15.35 Prognoza po17.30 Buena Vista Fishing gody 15.40 t:ódzkie. WiadoClub 18.00 Wyprawy w cza- mości Dnia 16.00 Przygody
sie: Hereford 19.00 Przed zwierząt -serial dokumentalpierwszą bramką: Aktualnony 16.30 ~urier-program in·
ści 20.00 Więzy krwi: Mosley
formacyjny 16.45 Magazyn
20.30 Odrodzenie samocho- turystyczny 17.15 Co wlesie
du 21.00 W ukryciu 22.00 piszczy· magazyn 17.30 KuPolicjantki 23.00 Urazówka: rier - program informacyjny
Życie i w izbie przyjęć O.OO
17.50 Łódzkie Wiadomości
Niesamowite maszyny 1.00 Dnia 100 sekund 17.55 Roz:·
Wyprawy w czasie: Flag Fen, mowa dnia 18.00 Łódzkie
2.00 Narzędzia wojny 3.00 Wiadomości
Dnia 18.20 WiZakończenie programu
deowizyty: Szkocja - kraina
legend i tradycji 19.00Świa
towa liga siatkówki 20.30
11!lfli1SPORT
Kurier - program informacyj·
***
ny 20.50 Światowa liga siat·
kówki 21.20 Rozmowa dnia
21.30 Kurier gospodarczy •
program informacyjny 21.45
Łódzkie Wiadomości Dnia
22.00 Eurotel 22.10 Raport
policyjny - magazyn kryminalny 22.30 Kurier - program
informacyjny 22.45 Prognoza pogody 22.50 Dziewczyna Sundance Kida - film fa-.
bularny prod. USA 0.25
Ścieżka strachu - film krymi·
nalny prod. USA 2.15 Pronajutro

26 lipca 2002 r.

-seńalTVP

zwłaszcza fanki na całym
świecie przypominają gwiazdy rodzimej estrady: Krzysztof Krawczyk, Michał Milo·
wicz, Wojciech Gąssowski,
Andrzej Cierniewski i Michał
Wiśniewski, ale także utalen·
towani amatorzy, naśladow
cy ,boskiego Elvisa·
21.05 Seks, frytki
I rock'n'roll
-serial prod. angielskiej
22.00 Panorama
22.20 Sport • telegram
22.27 Prognoza pogody
22.35 Szczęśliwy
wypadek
- komedia romantyczna
prod. australijskiej
Sophie jest młodą, piękną
kobietą, autorką poczytnych
powieści publikowanych w
cyklu .Antologia namiętno
ści'. Gdy pewnego wieczoru
w opustoszałej bibliotece publicznej czyta na głos frag·
ment swej najnowszej książ·
ki, słyszy to przystojny jubi·
ler Eddie, znany kobieciarz.
Zafascynowany jej urodą nawiązuje rozmowę, proponu·
je randkę.
0.10 XXI Piknik Country
Mrągowo 2002
1.00 Zakończenie
programu

programu

3.25 Zakończenie

23.05 Serial
z pieprzykiem:
Rekiny i płotki
·sena! prod. USA
0.50 Motown Live
2.05 Randall i duch
Hopkirka
·serial prod. angielskiej

15.00 Wiadomości
15.1 O 50 lat TVP: Balet
dla wszystkich
15.40 Plebania
16.30 Moda na sukces
·serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17 .20 Sportowy Express
17 .25 Gość Jedynki
17.35 Lokatorzy
-serial TVP
18.05 Randka w ciemno
• zabawa quizowa
18.45 Jaka to melodia?
• quiz muzyczny
19.10 Wieczorynka:
Bajki z mchu
I paproci
19.30 Wiadomości
1p.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Kino w mundurze:
Hańba i chwała
- film fab. prod. USA
Osnuta na kanwie bestsellerowej powieści Larry'e~o
Collinsa opowieść o grupie
młodych ludzi, którzy w czasie li wojny światowej działają w ruchu oporu. Ale
oprócz bohaterów, gotowych
poświęcić wszystko w imię
najwyższych ideałów, są
także cyniczni

wśród nich
zdrajcy.

przekonać nieugiętego chło

jej spotykać się z jej ukochanym Martinem, ojcem dziecka. Doktor Hallstein próbuje
pa, że postępuje niewłaści
wie.
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
16.25 Ach, jak
przyjemnie!
- telenowela
dokumentalna
16.50 Złotopolscy
- telenowela TVP
17 .50 Program lokalny
18.21 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 50 lat TVP: Janosik
-serial TVP
19.45 XXI Piknik Country
Mrągowo 2002
XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Country inauguruje barwne widowisko muzy1211e zatytułowane ,Elvis
żyje w Polsce·. Dynamiczny,
przygotowany z dużym roz·
machem spektakl w całości
poświęcony jest królowi rock
and rotla, Elvisowi Presley·
owi w przypadającą w tym
roku 25. rocznicę śmierci artysty. Największe przeboje
gwiazdora, piosenki, które
fanów, a
~~zowały
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7.00 Zuzia I jej przyjaciele serial animowany dla dzieci
7.30 Kurier - program informacyjny 7.45 Dany opowiedz
mi - serial przyrodniczy prod.
francuskiej 8.00 Telewizyjny
Kurier Warszawski 8.1 OTeJ
lewizyjny Kurier Mazowiecki
8.30 Kurier - program infor·
macyjny 8.45 Gość dnia -.
bieżące wydarzenia komenJ
tują znane postaci tycia pO-:
litycznego i społecznego 9.00.
Transmisja posiedzenia Sej"
mu 15.30 Kurier • program
informacyjny 15.40 Telewi·
zyjny Kurier Mazowiecki
16.00 Wiadomości Kuriera
16.05 Roz:mowa dnia 16.25
5 minut o. „ 16.30 Kurier ~
program informacyjny 16.45
Wyprawa za jeden uśmiech
- magazyn turystyczny 17.15
Co w lesie piszczy - maga~
zyn 17.30 Kurier - program
informacyjny 17.50 Wiado·,
mości Telewizyjnego Kuriera
Mazowieckiego 18.00 Tele·
Wizyjny Kurier Warszawski
18.20 Naszym zdaniem.„
18.30 Podróże z WOT 18.50
Gość TVP319.00 Światowa·
liga siatkówki 20.30 Kurier.!
program informacyjny 20.50
Światowa liga siatkówki
21.15 Rozmowa dnia 21.30
Kurier gospodarczy 21.4S
Telewizyjny Kurier Warszawski 21.55 Wiadomości sportowe 22.05 Eurotel 22.15 Pa·
trot trójki • magazyn kryminalny 22.30 Kurier- program
informacyjny 22.50 Dziewczyna Sundance Kida - film
fabularny prod. USA 0.25
ścieżka strachu· film kryminalny prod. USA 2.15Zakoń-
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zastępcza

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Kosmiczne wojny
- serial animowany
7.25 Psotny Bill
·serial animowany
7.50 Crime Story
- serial kryminalny
8.45 Jezioro marzeń
·serial prod. USA
9.40 Świat według
Kiepskich
- serial komediowy
10.15 Rodzina

siedemdziesiąte

- serial obyczajowy
,10.45 Różowe lata
- serial komediowy
11.15 Idol-program
rozrywkowy

7.00 Jak się robi?
- reportaż
7.30 Telesklep
8.10 Ulica zakochanych
• telenowela
9.05 Kacper
I przyjaciele
- serial animowany
9,30 Było sobie życie
- serial animowany
.1O.OO Dotyk anioła
- serial obyczajowy
,11.00 Kobiety
mojego życia
- serial obyczajowy
11.55 Muzeum AK
w Krakowie
- film dokumentalny
'

cTV POLONIA
'" '
7.OO Animacje dla dorosłych
7.15Aby do świtu 7.30 Wielka historia ... 8.00 Wiadomości 8.20 Fitness Club 8.45
Programy dla dzieci 9.50
Reportaż polonijny 1O.OO
Dywan przez deskę 10.25
Opole 2002 11.10 Ginący
świat 11.30 Złoty pilol 12.00
Wiadomości 12.15 Plebania
12.40 Wielkie chwile polskiego futbolu 13.35 Całe zdanie
nieboszczyka 14.30 Kolejka
15.00 Wiadomości 15.10
Eurotel 15.25 Spotkania kresowe 16.05 Raj 16.30 Nie
tylko dla komandosów 17 .OO
Teleexpress 17.20 Sportowy
Express 17.25 Gość Jedynki 17.35 Programy dla dzieci
18.50 Fitness Club 19.15 Do• branocka 19.30 Wiadomości
20.05 Kolumbowie 21.00
Plebania 21.25 Kolejka 21.45
Reportaż polonijny 22.00 Panorama 22.20 Sport-telegram 22.35 Forum 23.25 997
O.OO Monitor Wiadomości
0.10 Powtórki

12.15 Adam I Ewa
- serial obyczajowy
13.00 Życie jak poker
- serial obyczajowy
13.30 l głową
w chmurach
- serial obyczajowy
14.25 Zerwane więzi
15.20 Kosmiczne wojny
• serial animowany
15.45 Informacje
16.05 Serca na rozdrożu
: serial obyczajowy
16.50 Jedenastka Delta
• serial sensacyjny
17 .50 Różowa Pantera
17 .55 Adam i Ewa
- serial obyczajowy
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody

12.50 Telesklep
14.50 Kuchnia polska
• magazyn kulinarny
15.15 Cudowne lata
• serial obyczajowy
15.45 Kacper
I przyjaciele
·serial animowany
16.35 Było sobie życie
- serial animowany
17.05 Kobiety
mojego życia
- serial obyczajowy
18.00 Kuchnia polska
18.30 Cudowne lata
- serial obyczajowy
19.00 Dotyk anioła
• serial obyczajowy

~·····El

7.1 O Dragon Bali Z - serial
animowany 8.00 Labirynt
namiętności 8.50 Nigdy cię
nie zapomnę - telenowela
9.40 Melrose Place - serial
obyczajowy 10.30 Łamisłów
ka 11.25 Big Brother 112.05
Porywy serca - telenowela
12.55 Telesklep 15.05 Wojowniczki z Krainy Marzeń serial animowany 15.30 Dragon Bali Z - serial animowany 16.15 Pełna chata -serial
komediowy 16.45 Szkoła zła
manych serc - serial obyczajowy 17.15 Władca zwierząt
- serial przygodowy 18.1 O
Wzywam dr Brucknera - serial obyczajowy 19.05 Melrose Place - serial obyczajowy
20.00 Nieskończoność - film
obyczajowy prod. USA 22.05
Władcy zwierząt - serial przygodowy 22.50 Big Brother I
23.35 Towarzysz podróży •
film obyczajowy prod. USA
1.15 Nieskończoność- film
obyczajowy prod. USA 3.00
Zakończenie

księżniczka

19.10 Xena wojownicza

czyli

Buła

I spóła

- serial przygodowy
20.00 Graczykowie,

• serial komediowy
20.30 Samo życie
- serial obyczajowy
21.00 Dramat
w powietrzu - film
sensacyjny prod. USA
21.30 Losowanie LOTTO
22.40 Nagi patrol
- serial komediowy
23.1 O Informacje + sport
23.35 Prognoza pogody
23.40 Przyjaciele
• serial komediowy
0.10 Playboy
1.40 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Studio otwarte
• Cybernetyki 7:
Sekty. czas
wielkich łowów
-program publicystycmy
21.55 Szeryf
·
- serial sensacyjny
22.45 Moto max
-magazyn
motoryzacyjny
23.15 Straż przybrzeżna
- serial sensacyjny
0.05 Szeryf
- seljal sensacyjny

•

5.35 Extra wizjer 5.50 Tajemnice pocałunku - telenowela
6.35 Telesklep 7.05 Brzydula -telenowela 7.50 Szaleń
stwa 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 13.50 Przygody Animków - serial animowany
14.15 Szaleństwa Alvina wiewiórki - serial animowany
14.35 Północ- Południe -seria~obyczajowy 15.30 Milionerzy- teleturniej 16.15 Brzydula - telenowela 17.10 Tajemnice pocałunku - telenowela 18.00 Rozmowy w toku
19.00TVN Fakty 19.30 Extra
Wizjer 19.45 Sport 19.50
Pogoda 20.00 Tequila Sunrise • film sensacyjny prod.
USA 22.15 Na ratunek 22.45
TVN Fakty 23.00 Potępieniec
- serial sensacyjny O.OO Mortal Kombat - serial sensacyjny 0.55 Mściciel - serial sensacyjny 1.55 Nic straconego

li

0.55 Zakończenie
6.00 Strefa P 6.30 Supergol
programu
7.OO Muzyczne listy 7.50 Arthur• serial animowany 8.15
Wspaniała podróż Nilsa Hol0
gersona - serial animowany
.1„kl11a/
8.35 Beetleborgs - serial
8.00 Mężczyzna, który rozu- przygodowy 9.00 Fiorella -temiał kobiety - komediodralenowela 9.55 Życiowa szanmat prod. USA 9.45 Hollywo- sa 10.50 Cień anioła 11.40
od D.C. Opowieść o dwóch Tato, co ty na to 12.05 Kamiastach - dokument 10.50 meleon - serial sensacyjny
Kobiela z prowincji - film oby- 13.00StrefaP13.30 Superczajowy prod. polskiej 12.35 gol 13.50 Arthur- serial aniChrupiąca niespodzianka - 'mowany 14.15 Kapitan Star
film krótkometrażowy 12.45 - serial animowany 14.35 BeMistrz szpady- thriller prod. etleborgs - serial przygodohiszpańskiej 14.15 Magia
wy 15.00 Fiorella - telenowekina: Żywioły natury - doku- la 16.00 Muzyczne listy 17.00
ment 14.40 Midas - film krót- Oni, ona i pizzeria - serial kokometrażowy 14.50 Tropiciel
mediowy 17.30 Hot Chat
-film przygodowy prod. nor- 17.45 Dziennik 17.58 Proweskiej 16.20 Magia kina: gnoza pogody 18.00 Życiowa
Efekty pirotechniczne 16.50 szansa 19.00 Najemnicy Mleko - film obyczajowy serial akcji 20.00 Nieustraprod. angielskiej 18.30 Nie· szony 2010-film akcji prod.
bezpieczne ulice - film oby- USA 21.50 Dziennik 22.05
czajowy prod. USA 20.00 Informacje sportowe 22.12
Maskarada - dramat prod. Prognoza pogody 22.15
polskiej 21.45 David Cronen- Baza Pansacola - serial akberg: Z krwi i kości 22.30 cji 23.15 Głowa rodziny- seKalifomia - thriller prod. USA rial komediowy 23.45 Raspu0.30 Bez plam - film krótko· tin -dramat prod. USA 1.45
metrażowy 0.40 Dziecko niX Laski 2.15 Muzyczne listy
czyje - film obyczajowy prod. 3.05 Muzyczny ViP 3.40 Suangielskiej 2.05 zakończenie pergol 4.10 Zakończenie
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Niezdrowe przekąski
zrehabilitowane

Pięć klasycznych już produktów spożyw
czych - nagatywnie ocenianych za to, że są zbyt
tłuste, zbyt słodkie lub ciężkostrawne - może
zostać zrehabilitowanych, gdyż posiadająjed
nak znaczne wartości odżywcze.

Ketchup

Mrożona

pizza

Produkowany na bazie koncentratu pomidorowego, cukru, octu, soli oraz przypraw, ketchup prawie nie zawiera tłuszczu, a więc
z pewnością z korzyścią dla linii można nim
zastąpić bogaty w tłuszcz (82 g/1 OO g) i w ka·
lorie (657 kcal/I OOg) majonez; podczas gdy
ketchup zawiera zaledwie I OO kcal/I OO g.
Konsumowany w rozsądnych ilościach, nadaje smak kanapkom, a po zml~szaniu z białym serkiem - może się przekształcić w dietetyczny sos.

Pizza podstawowa (z dodatkiem pomidorów,
żółtego sera, szynki, pieczarek) pod względem
wartości odżywczych stanowi pełnowartościo
we, choć nieco zbyt tłuste danie. Aby nie zwięk
szać jeszcze zawartości tłuszczu, nie posypujemy jej tartym serem.
Ze względu na brak witamin i błonnika wskazane byłoby natomiast uzupełnienie takiego po·
oraz owocami.
dok. na str. 15

siłku sałatą

dok. ze stl: 7

Darowizno rachunku oszczę~nościowo
- kre~ytowego bez po~ofku

Przy zwolnieniu nie ma znaczenia spła
ta kredytu
W 1999 r. kupiłam nieruchomość za 280 OOO
zł. Zaciągnęłam na ten cel kredyt hipoteczny.
W okresie użytkowania zostały poniesione na·
kłady w wysokości ponad I OO OOO zł. W 2002 r.
nieruchomość została sprzedana za 320 OOO zł.
Chciałam skorzystać ze zwolnienia z podatku
ze względu na spłacany kredyt, ale w urzędzie
skarbowym powiedziano mi, że zwolnienie z I o.
procentowego podatku od zaciągniętego kredytu nie przysługuje. Zaznaczam, że uzyskany przychód był niższy o 151 OOO zł, tj. o spłacony kre·
dyt hipoteczny. Czy w opisanym przypadku w
dniu sprzedaż przysługuje zwolnienie od I O-procentowego podatku ze względu na spłatę kredytu hipotecznego?
Fakt zaciągnięcia i spłacania kredytu hipote~znego nabytego w związku z zakupem i modernizacją nieruchomości nie ma w ogóle znaczenia z punktu widzenia korzystania ze zwolnienia przychodu ze sprzedaży tej nieruchomoz I O-procentowego podatku dochodowego.
dok. na str. 16
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Makłowicza

'

,13.00 Panorama
13.1 O Egzotyczne lato
z Tercetem
14.00 Sławny
Jett Jackson
- serial biograficzny

I

10.20 Siedem życzeń
-serial TVP
11.25 Krajobraz Polskl
'11.40 Znaki czasu
12.00 Tajemnice
królestwa oceanu
- serial dokumentalny
12.30 Wielkie romanse
·
XX wieku
- serial dokumentalny

1

j

·J

-seńalTVP

Bez etatu
Plebania -serial TVP
Moda na sukces
- serial prod. USA
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Lokatorzy

Wiadomości

Klan -telenowela TVP

Wiadomości

21.50 Mój ślad
w Telewizji
22.00 Na tropach
zbrodni
- serial dokumentalny
22.50 Monitor

młodzieńczą miłość.

18.05 Forum - program
publicystyczny.
18.50 Książki na lato
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Dzieci I ryby
- komedia prod. polskiej
Kiedy Annę porzucił mąż,
musiała jakoś utrzymać maleńką córeczkę. Zaczęła produkować filmy reklamowe, a
że dobrze jej to wychodziło i
miała szczęście, niebawem
zrobiła karierę. Pewnego
dnia spotyka Antoniego - swą

17.OO
17.20
17.25
17.35

14.05
15.00
15.10
15.35
16.30

21.35 Latoteka

Izabellę Trojanowską.

l

20.55 Wieczór
z Jagielskim
W kolejnym wydaniu programu Wojciech Jagielski bę
dzie gościł aktorki, które
ostatnio grają w dwóch bardzo popularnych serialach
TVP: Magdalenę Wójcik i

ceniodawcę.

14.25 30 toni ·lista, lista
- lista przebojów
14.50 Doktor
z alpejskiej wioski
- seńal przygodowy
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.22 Pogoda .
16.30 Zgadula - teleturniej
16.55 Złotopolscy
- telenowela TVP
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18 .55 Szpital na
peryferiach- seńal
prod. czechosłowackiej
20.00 M jak miłość
-serial TVP
Marta leży w szpitalu, wciąż
jest w śpiączce. Lekarze są
bezradni. Jacek postanawia
znaleźć bandytów, którzy ją
zaatakowali, a przede
wszystkim - odkryć ich zle-

••

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela TVP
1
9.00 50 lat TVP:
1
Dobry wieczór
tu Łódź
9.50 Podróże kulinarne
Roberta

9.10 Rower Błażeja
9.40 Animowane
bajki świata
10.05 Frasler
- seńal prod. USA
10.25 A teraz Susan
- seńal komediowy
10.50 Bezpieczna
Jedynka
11.15 Rok w ogrodzie
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
- rolniczy program
infO!T1lacyjny
12.20 Kontrasty • świat
ludzie, pieniądze
12.25 Nowe przygody
Flippera
- seńal prod. USA
13.15 Rewolwer
I melonik • serial
prod. angielskiej

czechosłowackiej

- serial prod.

Zieloną Siódemką

6.50 Podróże
małe i duże
7.20 Telezakupy
7.35 Górnicze
miasteczko - seńal
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.11 Pogoda
8.15 Dżwlękogra - quiz
8.40 Ranczo pod

Wtorek
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7.00 Waldo wspaniały- serial animowany dla dzieci
7.30 Kurier 7.45 Kasztaniaki
- serial animowany dla dzieci 8.00 Telewizyjny Kurier
Warszawski 8.25 Pogoda dla
Warszawy i Mazowsza 8.30
Kurier 8.45 Gość dnia 9.00
Pisarze - świadkowie epoki
9.30 Kurier 9.40 Tajemnicze
przyg~y Juliusza Veme'a,
serial przygodowy 10.30 KuJ.
rier 10.45 Telekurier 11.15
Gość dnia 11.30Kuńer11.45
50 lat TVP-z archiwum roz~
rywkł 12.15 To jest temat
12.30 Kurier 12.35 Od Jezu~
sa do Chrystusa 13.30 Ku-,
rier - program informacyjny
13.45 Agrobiznes 14.00
świat· magazyn międzyna
rodowy 14.30 Kurier 14.45
Eurotel 15.00 Przygody
Szwajcarskiej Rodziny Ro-.
blnsonów - serial fabularny
15.30 Kurier 15.40 Telewizyj~
ny Kurier Mazowiecki 16.00
Wiadomości Kuriera 16.05
Rozmowa dnia 16.25 5 mi,
nut o„. 16.30 Kurier 16.45
Telenowyny 17.00 Kwartet
17.15Tojesttemat 17.30 Kurier 18 .OO Tełewizyjny Kurier
Warszawski 18.20 Naszym
zdaniem„.18.30 Warszawskie ulice 18.50 Gość TVP3
19.00 Wojenne dni Warszawy 19.1 OZ archiwum Kuriera 19.20 Regiony kultury
19.30 Niegrzeczna aniołki -'
serial fabularny 20.00 Telekurler 20.30 Kurier 20.55
Echa dnia 21.15 Rozmowa
dnia 21.30 Kurier gospodarczy 21.55 Wiadomości sportowe 22.05 Eurotel 22.15 Pa;
troi Trójki 22.30 Kurier 22.50
Breaking away-film labularJ
ny 0.25 Zakończenie

··- -

„Dzieci i ryby" - film fab. prod. polskiej - reż. Jacek Bromski,
HYk. Anna Romantowska, Julia Kolberger (na zdjęciu), Gabriela
Kownacka i inni. Emisja: wtorek, 30 lipca, TVP 1, godz. 20.10.

6.55 Program dnia 7.00 Wal9.00 Wędkarski świat Rexa do wspani<iły- seńal animoHunta 9.25 Wojna na wędki wany dla dzieci 7.30 Kurier9.55 Turbo 10.20 Port lotni- program informacyjny 7.45
r:z:./W Lagos 10.50 Odrodze- Kasz.taniaki • seńal animowanie samochodu 11.15 Sa- ny dla dzieci 8.00 Łódzkie
motna planeta: Hawaje 12.10 Wiadomości Dnia 8.10 ImŁowca krokodyli 13.05 Siła
presje 8.30 Kurier -program
natury: Burza z piorunami informacyjny 8.45 Gość dnia
14.QO Fajerwerki: Wybucho- 9.00 Pisarze - świadkowie
wa historia 15.00 Odrzuto- epoki 9.30 Kurier - program
wiec XXI wieku: Specjalna informacyjny 9.40 Tajemniprzesyłka 16.00 sity morskie: cze przygody Juliusza VerDziała 17.00 Wędkarski
ne'a - serial przygodowy
22.00 Panorama
świat Rexa Hunta 17.30 Woj10.30 Kurier-program1nfor22.20 Sport • telegram
na na wędki 18.00 Wyprawy macyjny 10.45 Telekurier
22.28 Pogoda
w czasie 19.00 Planeta oce- 11.15Gośćdnia 11.30Kuńer
22.35 Wieczór filmowy
anów: Pieśń wielorybów 11.45 50 lat TVP - z archiKocham Kino:
20.00 Port lotniczy w Lagos wum rozrywki 12.1 OTo jest
Piękność dnia
20.30 Odrodzenie samocho- temat 12.30 Kurier 12.35 Od
- film fabularny prod.
du 21.00 Wysypisko: Pociski · Jezusa do Chrystusa 13.30
francusko-włoskiej
z pilkl do rugby 22.00 Para- Kuńer 13.45 Prognoza
pogonauka: rzut ona na wszechdy 13.50 Agrobiznes 14.00
świat 23.00 Wszystko, co
Świat - magazyn międzyna
c;hcielibyście wiedzieć o sekrodowy 14.30 Kurier 14,45
sie ... O.OO Czołgi: Bitwa o
Eurotel 15.00 Przygody
Normandię 1.00 Wyprawy w
Szwajcarskiej Rodziny Roczasie 2.00 Specjaliści : Czoł
binsonów • seńal fabularny
gi i działa 3.00 Zakońc~enie
15.30 Kurier 15.40 ŁWD
programu
.16.00 Kawiarenka.Trójki" na
bis 16.30Kurier16.45 Telenowyny 16.55 Kwartet 17.15
fJ!lf.Tj}SPORT
To jest temat 17.30 Kurier
Akcja powieści rozgrywa się
*
*
17:50 ŁWD 100 sekund
w latach 20„ filmowa opo-18.00ŁWD18.20 W poszuwieść została osadzona w 8.30 Magazyn Watts 9.00
realiach lal 60. Rzeczywi- Plywanie: Zawody pływackie kiwaniu zaginionych skarbów
stość przeplata się w tym fil11.15 Pilka nożna: Mistrzo- 18.45 Telewizyjne podróże
mie, przesyconym ironią, z stwa Europy do lat 1912.15 19.20 Regiony kultury 19.30
chorobliwymi urojeniami, Plywanie: Zawody pływackie Niegrzeczne aniołki • serial
koszmarami sennymi. nęka 15.00 Piłka nożna 16.15 Pły fabularny 20.00 Telekurier
20.30 Kurier20.50 Echa dnia
jącymi bohaterkę i wyzwala- wanie 18.00 Wiadomości
jącymi w niej frustracje.
19.00 Sporty ekstremalne 21.20 Rozmowa dnia 21.30
0.15 Wieczór
19.30 Sumo 20.30 Boks Kurier gospodarczy 21.45
artystyczny:
23.00 Wiadomości 23.15 Łódzkie Wiadomości Dnia
Blues 4 Rano
Rajdowe Mistrzostwa Świa 22.00 Eurotel 22.10 Raport
- koncert jubileuszowy ta 23.45 Trial 0.15 Plywanie: policyjny 22.30 Kurier 22.45
Martyny Jakubowicz
Prognoza pogody 22.50 BreNajważniejtize wydarzenia
1.00 Zakończenie
1.15 Wiadoiliości 1.30 Za- aking away ·film fabularny
programu
0.25 Progrłm na jutro
kończenie płgramu

13-letnia Monica mieszka w
kolumbijskim mieście Medeł
Un. Wędrując po nocnych
klubach, restauracjach i barach sprzedaje zakochanym
róże, zarabiając skromne
grosze na przeżycie. Nie jest
sama: podobnym zajęciem
trudnią się dziesiątki jej koleżanek, przeganianych
przez wykidajłów, kelnerów i
właścicieli lokali. Dziewczę
ta opuściły swe rodzinne
domy, gdzie zawsze brakowało pieniędzy i uczucia.
Próbują sobie radzić same.
1.35 Sprawy rodzinne
• seńal prod. USA
2.20 Zakończenie
programu

Dziewczynka
z różami

podróży:

23.05 Plus minus
-magazyn
23.40 Kino w dalekiej

30 lipca 2002 r.

-

I

7.00 Animacje dla doroslych
8.00 Wiadomości 8.20 Spółka rodzinna 8.50 Blok programów dla dzieci 1O.OO
Wielcy reformatorzy teatru
10.20 W rajskim ogrodzie
10.40 Sensacje XX wieku
11.10 Tygodnik polityczny
Jedynki 12.00 Wiadomości
12.15 Zespól adwokacki
13.05Hitysalelity13.20Wieczór z Jagielskim 14.05 To
widzowie podziwiali 15.00
Wiadomości 15.10 Eurotel
15.25 Wielcy reformatorzy
teatru 15.45 W rajskim ogrodzie 16.05 Nie tylko o...
16.30 Sensacje XX wieku
17 .OO Teleexpress 17 .25
Gość Jedynki 17.35 Blok programów dla dzieci 18.50
Spółka rodzinna 19.20 Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.05 Zespól adwokacki
20.50 Xll światowy festiwal
polonijnych zespołów folklorystycznych 22.1 OPanorama
'-2.40 Życie na gorąco O.OO
Monitor Wiadomości 0.10
Powtórki
•

TV POLONIA

-

19.00 Dotyk anioła
20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Pożegnalny walc
- melodramat
22.20 Real autoklub.pl
- magazyn
'I'
motOIYZ<lcyjny
122.40 Resurrectlon
I
Boulevard
·serial obyczajowy
23.50 M Kwadrat
-talk show
0.50 Resurrection
Boulevard
-serial obyczajowy
1.50 Zakończenie
programu

- seńal komediowy
0.25 Polowanie
• thńller prod. USA
Mały samolot przewożący
wypłatę dla robotników, rozbija się. Wysokość ubezpieczenia pozwala podejrzewać, że wypadek spowodowała dyrekcja firmy.
2.10 Muzyka na bis

siedemdziesiąte

-

seńal policyjny
22.30 Z archiwum X
- serial sensacyjny
23.25 Informacje + sport
23.45 Prognoza pogody
23.55 Różowe lata

służby

21.00 Miss Bałtyku
21.30 Losowanie LOTTO
21.35 Plerszwy rok

I
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sobie najbardziej.
„sprzedawać"

reklamować

wszyst-

dzięki

Panu wszyscy dobrze
Mam

taką nadzieję.
Dziękuję za rozmowę.

• I
wili?

się

ba-

Równie bogate i przyjemne doświadczenie. Bardzo ceniłem sobie kontakt z uczestnikami. Czułem się prawdziwym gospodarzem programu,
nadawałem bieg wydarzeniom, tworzyłem atmosferę i mam nadzieję, że goście czuli się dobrze.
Zawsze pamiętałem, że udział zawodników w
„Kole Fortuny" miał być zabawą.

•Jak wspomina Pan prowadzenie „Koła
Fortuny"?

pożytecznej dla wszystkich roboty. Świadczyły o
tym listy, które otrzymywałem od telewidzów.

Jak najbardziej. Prowadząc ten program odnosiłem Wrażenie, że robię dużo bardzo potrzebnej i

kryminalny „Super gliny". Czy było to ciekawe doświadczenie dla Pana jako aktora?

•Prowadził Pan telewizyjny program

Co za pytanie?

• Jest Pan gotów
ko?

doświadczeniem
Oczywiście nie

Jak najbardziej. Sam zagrałem i poza nowym
nie kryję, że trochę zarobiłem.
tyle ile teraz otrzymują nasze
gwiazdy za podobną pracę. Generalnie uważam,
że aktorzy, którzy są przeciwni występowaniu w
reklamach sami nie otrzymują propozycji i stąd ich
niechęć do tematu.

•Czy aktor powinien
ją twarz w reklamie?

cenię

kilka nagród zagranicznych.
Pan o te, które

Było też
Pytał

•

Wizji.

5.35 Kropka nad i 5.50 Tajemnice pocalunku - teleno•Może należałoby wpisać Pana do Księ
wela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula - telenowela 7.50 gi Guinessa?
Szaleństwa Alvina wiewiórki
Niech Pan nie żartuje. Ale faktycznie na długie
- serial animowany 8.15 lata stałem się aktorem jednej roli. Nawet dziś, tyle
Nowe przygody Guliwera lat po tym filmie pan mnie o to pyta. I jak pan wiserial animowany dla dzieci
dzi, zawsze mam coś . na ten temat nowego do po8.40 Huckelbary Finn - serial
wiedzenia. Ta rola miała wielki wpływ na moją
animowany dla dzieci 9.30
dalszą kańerę. Praktycznie później nie zagrałem
Łamisłówka 10.30Telesklep
głównej roli w żadnym polskim filmie fabularnym.
11.35 Tele Gra 12.30 Kto was
• Dzięki temu zaczął Pan grać w Czetak urządził? - magazyn
13.00 Nowe przygody Guli- chosłowacji, NRD i na Węgrzech.
wera - serial animowany
To prawda, ale tam nie byłem Hansem Klossem.
13.25 Huckelbery Finn - se•Jak Pan widzi Radosława Pazurę z roli
rial animowany dla dzieci
13.05 Przygody Animków - Hansa?
serial animowany dla dzieci
Nie znam bliżej pana Radosława, trudno więc
14.15 Szaleństwa Alvina wie- wypowiadać mi się na ten temat. Mogęjedynie powiórki - serial animowany wiedzieć, że stoi przed trudnym zadaniem.
14.35 Klient-seńal sensacyj• Czy gdyby był Pan w stanie przewidzieć
ny 15.30 Milionerzy- teleturco stanie się z Pana późniejszą karierą nie
niej 16.15 Brzydula - telenoodmówiłby Pan wtedy wcielenia się w powela 17.10 Tajemnice pocastać Hansa?
łunku - telenowela 18.00
Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że niczego
Rozmowy w toku - talk show
19.00 TVN Fakty 19.30 Krop- nie żałuję. Jak Pan widzi gra warta była świeczki,
ka nad i 19.45 Sport 19.50 a efekty jej zbieram do dnia dzisiejszego.
Pogoda 20.00 Superkino:
• Jest Pan laureatem wielu nagród filKula - film science-fiction mowych. Którą ceni Pan sobie najbardziej?
22.35 Śpiączka - film sensaZdecydowanie te które otrzymałem dzięki telecyjny 0.45 Nocne rozmowy w
toku 1.45 HBO na stojaka widzom, tzn trzy Złote Maski, trzy Srebrne Maski,
oraz tytuł Najpopularniejszego Człowieka Roku
2.20 Nic straconego

6.00 Muzyczny VIP 6.30 Topowe lato 7.oo Muzyczn e tisty - program muzyczny 7.50
Arthur- seńal animowany dlą
dzieci 8.15 Kapitan Star 8.35
f
.i.1tlno!
Beetleborgs - serial dla dzie7.1 ODragon Bali Z-seńal dla 8.00 Na zawsze w mojej pa- • ci 9.00 Fiorella - telenowela
dzieci 8.00 Labirynt namięt mięci - film krótkometrażowy ' 9.55 życiowa szansa - teleności -telenowela 8.50 Nigdy
8.15150 na godzinę- kome- turniej 10.50 Najemnicy Cię nie zapomnę-telenowe
dia prod. polskiej 9.45 Tata - serial akcji 11.40 Oni, ona i
la 9.40 Melrose Place - se- trąba -film krótkometrażowy pizzeria - serial komediowy
rial obyczajowy 10.30 Łami- 9.55 Proces - dramat prod. 12.05 Podglądanie natury słówka 11.25 Big Brother I francusko-niemiec~iej 11.55
serial dokumentalny 13.00
12.05 Porywy serca -leleno- Czekolada - film obyc;zajowy Muzyczny VIP 13.30 Topowe
wela 12.55 Telesklep 15.05 prod. francuskiej 13.40Tro- lato 13.50 Arthur 14.15
Wojowniczki z krainy marzeń piciel-film przygodowy prod. Wspaniała podróż Nilsa Hol- serial animowa'D' 15.30 norweskiej 15.10 Hollywood ' gersona-serial 14.35 BeetleDragon Ball Z - serial dla D.C. Opowieść o dwóch mia- borgs - seńal dla dzieci 15.00
dzieci 16.15 Pełna chata - stach - film dokumentalny Fiorella 17.00 Tato, co ty na
serial komediowy 16.45 prod. USA 16.15Zakochani to-serial komediowy 17.30
Szkoła złamanych serc - sew Molly - film obyczajowy .1 Hol Chat 17.45 Dziennik
rial obyczajowy 17.15 Wiad- prod. USA 17.55 Sprawa na 17 .58 Prognoza pogody
ca zwierząt - serial przygo- pierwszą stronę - film oby- 18.00 życiowa szansa-teledowy 18.10 Wzywam dr czajowy prod. USA 20.00 turniej 19.00 Baza Pensaco• Brucknera - serial obyczajo- Pan i Pani Bridge - film oby- la 20.00 Zakamarki pamięci
wy 19.00 Melrose Place-se- czajowy prod. angielsko- - dramat prod. USA 21.50
rial obyczajowy 20.00 amerykańskiej 22.05 David Dziennik 22.05 Informacje
Ostrze-żenie z zaświatów Cronenberg-Z krwi i kości- sportowe 22.12 Prognoza
film obyczajowy prod. USA film dokumentalny 22.50 pogody 22.15 Cień anioła 22.00 Władca zwierząt-se- Trzy maluchy - film krótko- serial sensacyjny 23.15
rial przygodowy prod. USA metrażowy 23.00 Dziecko Gadka szmatka - serial ko22.55 Big Brother 123.40 Te- niczyje - film obyczajowy mediowy 23.45 o czym mórapia Careya - film sensacyj- prod. angielskiej 0.25 Powrót wią gwiazdy 0.45 X Laski
ny 1.30 Miasteczko Wilbur żywych trupów li: film grozy 1.15 Muzyczne listy 2.05
Falls-filmobyczajowy3.15 prod. USA 1.55 Północ-dra- q Strefa P 2.40 Super VIP 3.10
Zakończenie progrartłi
mat 3.00 Zakończenie
Zakończenie

I

I'

I!

M Kwadrat
Telesklep
M Kwadrat
• talk show
Manna i Materny
Cudowne lata
- serial obyczajowy
Kacper
i przyjaciele
- serial animowany
Było sobie życie
- serial animowany
Kobiety
mojego życia
serial obyczajowy
M Kwadrat
Cudowne lata
- serial komediowy

• serial przygodowy
14.20 Disco Relax
15.20 Kosmiczne wojny
- seńal animowany
15.45 Informacje
16.05 Serca na rozdrożu
• serial obyczajowy
16.50 Crime Story
- seńal kryminalny
17.50 Różowa Pantera
17.55 Adam I Ewa
- seńał obyczajowy
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Jezioro marzeń
·serial prod. USA
20.00 Idol

pamiętnika

1-2.55 Apetyt na miłość
13.25 Z afrykańskiego

7.00 Jak się robi?
11 12.20
- reportaż
' 12.50
7.30 Telesklep
· · 14.50
8.1 O Ulica zakochanych 1
- telenowela
•1
9.05 Kacper
15.15
I przyjaciele
- serial animowany
15.45
9.30 Było sobie życie
- serial animowany
dla dzieci
1 16.35
10.00 Dotyk anioła
·serial obyczajowy
i 17.05
11.00 Kobiety
11
mojego życia
- serial obyczajo\Yy
18.00
~1.55 Allo, allo
11 18.30
serial komediowy
1,
.

l

12.10

11.15

10.45

~0.15

9.45

- seńal przygodowy
Graczykowie,
czyli Bula I spóła
- serial komediowy
Podryw
kontrolowany
Przyjaciele
- serial komediowy
Strażnicy Miasta
- serial sensacyjny
Adam I Ewa

księżniczka

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Kosmiczne wojny
- serial animowany
7.25 Szkoła przetrwania
7.50 Jednostka Delta
• seńal sensacyjny
8.50 Xena, wojownicza

5

Sobota

w

6.30 Rok w ogrodzie
7.OO Agrolinia
8.00 Wiadomości
8.11 Pogoda
8.15 Plemię
·serial prod. angielskiej
Ukrywająca się w Centrum
Handlowym grupa postanawia założyć własny gang, aby
razem lepiej radzić sobie w
świecie, w którym przyszło
im żyć. Młodzi ludzie proponują Lexowi, Ryanowi i Zanprze, aby się przyłączyli do
tego nowego Plemienia,
oczywiście na warunkach
grupy.
8.40 Wakacje
z Zlamem - program
dla dzieci i rodziców
9.05 Biuro podróży
5-10·15
9.25 Walt Disney
przedstawia:
Mała Syrenka
• serial animowany
Partnerzy
·serial prod. USA
Patrycja zabiera Ernlego na
film z Robertem Redfordem.
Oboje wychodzą z kina w
świetnym nastroju • przyjemnie się ogląda dobre filmy, a
jeszcze przyjemniej byłoby...
nich zagrać. Ernie mógłby

8

przecież zostać gwiazdorem

7.00
7.30

8.00
9.00
9.50

10.15
10.40

Echa tygodnia
Spróbujmy razem
-magazyn
dla niepełnosprawnych
Program lokalny
M jak miłość
·serial TVP
50 lat TVP:
Barbara i Jan
-seriallVP
Rockowe lato
w Węgorzewie
Królowa i pisarz
• film dokumeHtalny
prod. angielskiej

11.45 Kino bez rodziców
Tom i Jerry
• serial animowany
11.50 Camavał de salsa
·Tychy

-magazyn
12.45 Wiadomości
13.00

15.00

17 .OO
17 .20
17.25
17.35
18.05

18.35

TV Łódź

WOT

6

nKobiety Windsorun - film fab. prod. USA - reż. Steven Stern,
wyk. Sally Anne Law; Robert Meadmore, Nicola Dormby i inni.
Emisja: sobota, 27 lipca, TVP 1, godz. 20. 05.

„ ****

„......... *

8.30 Pływanie: Mistrzostwa
Europy 12.15 Tenis: Turniej
ATP 13.45 Piłka nożna: Mi·
strzostwa Europy do lat 19
14.45 Kolarstwo 18.00 Formuła 300019.00 Piłka noż·
na: Mecz towarzyski 21.00
Pływanie: Mistrzostwa Europy 22.00 Kolarstwo: Wyścig Tour de France 22:30
Tenis: Turniej WTA w Stanford O.OO Wiadomości 0.15
Tenis: Turniej ATP w Los
Angeles 1.45 Wiadomości
2.00 Zakończenie

Pr

-

m na jutro

~

się~ film sensacyjny 1.30

J

6.55 Program dnia 7.00 7.00 Czerwony pies Cliffo
9.00 Rex Hunt: wydanie spe- Czerwony pies Clifford· se- • seńał animowany dla dzie
cjalne: Prawdziwy koniec rial animowany dla dzieci ·· ci 7.30 Kurier· program in·
9.55 Brygada N 10.20 Juras- 7.30 Kurier· program infor· formacyjny 7.45 Reksio·
sica: Poszukiwacze burszty- macyjny 7.40 Prognoza po- rial animowany dla dzieci
nu 11.15 Łowca krokodyli: gody 7.45 Reksio· serial ani- 8.00 Telewizyjny Kurier War·
Niebezpieczni Afrykanie mowany dla dzieci a.oo Przy· szawski 8.05 Telewizyjny Ku·
12.1 OPodróże z gwiazdami: gody zwierząt • film doku- rier Mazowiecki 8.20 Album
Goldie Hawn i azjatyckie sło mentalny8.25Zaczarowany Mazowsza 8.40 Gminy Ma·
nie 13.05 Samotna planeta: świat wody 8.45 Warownie zowsza 9.00 Świat· magaPrzewodnik po Meksyku pogranicznych szlaków 9.00 zyn międzynarodowy 9.30
przy·
14.00 Klub Fitness 14.30 Na świat· magazyn międzyna- Kurier 9.45 NajlepsZy
rodowy 9.30 Kuńer ·program jacie! ·film obyczajowy 11.30
diecie: Nerwowe obżarstwo
informacyjny 9.45 Najlepszy Kurier 11.35 Sfinks zagadki
15.00 Magdi Yacob - król
przyjaciel ~film.obyczajowy historii • film dokumentaln~
serc 16.00 Zwierzęce mumie
11.30 Kurier· program infor· 12.30 Kurier· program infor'!
- stworzenia Bogów 17.00
macyjny 11.35 Sfinks za gad- macyjny 12.45 Moto świa~
Narzędzia wojny'..Zgrupowaki historii - serial dokumen- 13.15 Reportaż tygodnia
nie północne 18.00 Pola Bi· talny 12.30 Kurier· program 13.30.Kurier ·program infortew: Bitwa o Midway 19.00 informacyjny 12.45 Moto macyjny 13.45 Lizze McGu·
Ludzie Hitlera 22.00 Medycy- świat 13.10 Reportaż tygo- ire - serial fabularny 14.15
na sądowa: Zabójcze grzyby dnia 13.30 Kurier· program Książka dla dzieci 14.30 Ku.
22.30 Medycyna sądowa: informacyjny 13.45 Lizze rier • program informacyjny
Zwęglone szczątki O.OO Z McGuire - serial fabularny
14.35 Telenowyny 14.50
akt FBI 1.00 Urazówka: Ży 14.15 Książka dla dzieci Kwartet 15.00 Kowalski i
cie w izbie przyjęć 2.00 Poli- 14.30Kurier14.35 Tetęoowy~ Schmidt 15.30 Kurier 15.40
cjantki 3.00 Zakończenie ny 14.45Kwartet15.00 Ko- Wiadomości Kuriera 15.45
walski i Schmidt 15.30 Kurier Muzyka na żywo 16.05 Roz!
programu
15.45 To były czasy 16.30 mowa dnia 16.30 Kurie(
16.45 Widowisko publicy;
Kuńer 16.45 Widowisko publicysryczne 17,30 Kurier styczne 17.30Kurier17.35
17.35 Swiat ·magazyn mię- świat· magazyn międzyna"
11!JJif)SPORT
dz~narodowy 18.00 ŁWD rodowy 18.00 Telewiajny
18.20 Magazyn kulturalny Kurier Warszawski 18.20Na·
18.50 Trójka proponuje szym zdaniem ... 18.30 War·
19.00 Noble House· seńal szawa znana i nieznana
fabularny 20.00 Telekurier 18.50 Gość WOT 19.00 Nobis - przegląd najciekaw, ble House • seńal fabularny
szych tematówpon,1szanych 20.00 Telekurier bis 20.30
w ciągu tygodnia 20.30 Ku- Kurier20.50 Przegfądgos~
rier 20.50 Przegląd gospo- darczy 21.30 Kurier 21.4S
darczy 21.30 Kurier 21.45 Wiadomości Kuńera 21.50
Łódzkie Wiadomości Dnia , Witrdomości sportowe 22.00
22.00 Kawiarenka .Trójki' Telę Motor Sport 22.30 Ku22.30 Kurier 22A5 Underco- + rier 22.50 Undercover rever Reports ·film dokumen- ports • film dokumentalny
talny 23.40 Potem zjaw~eś 23.40 Potem zjawiłeś się ty·
film sensacyjny 1.30 Za~oń·
cze nie programu

.lit!!

27 lipca 2002 r.

19.00 Wieczorynka:
Tabaluga
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Pogoda
20.05 Kobiety Windsoru
• film fabularny
prod. angielskiej
21.30 Opole na bis:
Superjedynki
22.20 Studio sport:
Miting
lekkoatletyczny
·Salt 2002
23.20 Ostatnie słowo
- film fab. prod. USA
Trzymający w napięciu film o
seryjnym mordercy skazanym na śmierć. Udaje mu się
przeżyć egzekucję, ale oka·
zuje się. że wskutek wstrzą
su cierpi na amnezję. Naczelnikowi więzienia i jago
przełożonym zależy, aby skazaniec jak najszybciej wrócił
na krzeslo elektryczne. On
jednak nie przyznaje się do
winy, uważa, że nie byłby
zdolny do tak okrutnych czynów. Czy bezwzględny mor·
derca rzeczywiście się zmienił czy prowadzi sprytną grę,
by uniknąć sprawiedliwości?
0.50 Nash Bridges
·serial prod. USA
3.00 Zakończenie

jako cudowne dziecko znają·
ce wschodnie techniki walki.
Dla Jake'a Rizo byłby to
koszmar. ale dla jego pod·
opiecznego • czysta frajda.
Okazja publicznego występu
rzeczywiście wkrótce się
nadarza.
10.40 Kolejka
• lista przebojów
11.05 Lasy i Ludzie
·magazyn
11.25 Podróżnik
• magazyn turystyczny
11.50 Plebania - serial TVP

Studio sport:
Idea Prokom Open
·tenis
Studio sport:
Liga Światowa
Siatkarzy:
Polska • Brazylia
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Lokatorzy
• seńal-lVP
Kochamy
polskie seriale
• teleturniej
Jaka to melodia?
• quiz muzyczny

Pikniku Ćountry odbywa się
konkurs ,Piosenka drogi',
wywodzi się on z plebiscytu
.Radia Kierowców" i jest
ukłonem w stronę zrnotory·
zowanej części fanów country.
21.50 Słowo na niedzielę
22.0D Panorama
22.20 Sport • telegram
22.28 Pogoda
22.35 Wybrany
• film fabularny
Płatny morderca Yo Hlnomura pracuje na zlecenia tajem·
niczej chińskiej organizacji.
Jest twardy i niezwyciężony,
szefowie uważają go za jed·
11ego z najlepszych ludzi. W
gruncie rzeczy Yo nienawidzi
zabijania, po każdej akcji roni
nad swą ofiarą kilka łez. Wy."
konuje kolejne zlecenia nie z
przekonania i żądzy zemsty,
lecz raczej sumienności. Nie
zawodzi nawet w najtrudniej·
szych sytuacjach. Sprawy
przybierają zupełnie inny ot>rót, gdy na horyzoncie poja·
wia się kobieta.
0.15 XXI Piknik Country
Mrągowo 2002
1.00 Czuwanie młodych
z Ojcem Świętym
w Toronto
4.00 Zakończenie

12.20 Pochwały
Pawła Pochwały

12.00 Tajemnicze
przygody
Juliusza Verne 'a
• serial przygodowy
12.45 Carnaval de salsa
·Tychy
12.55 50 lat TVP:
Wielokropek
- program satyryczny
13.20 Autostrady mar?eń
• reportat
14.00 Famlliada
• teleturniej
14.30 Złotopolscy
• telenowela TVP
15.00 Śpiewające
fortepiany
·teleturniej muzyczny
16.00 Na dobre i na złe
-serial TVP
17.00 Święta wojna
-serial lVP
17.30 30 toni • lista, lista
• lista przebojów
18.00 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 50 lat TVP;
Czterdziestolatek
• 20 lat później
-serial lVP
19.50 Carnavai de salsa
·Tychy
20.00 XXI Piknik Country
Mrągowo 2002
Po raz czwarty w ramach

11

siedemdziesiąte

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Kosmiczne wojny
• serial animowany
7.25 Tajemniczy
rycerze
• serial animowany
7.50 Crime Story
• serial kryminalny
8.40 Jezioro marzeń
• serial prod. USA
9.30 Miodowe lata
• serial komediowy
10.15 Graczykowie,
czyli Buła i spóła
• serial komediowy
10.45 Różowe lata
• serial komediowy
11.15 Idol- program
rouywkowy

1

życie

12.10 Adam I Ewa
• serial obyczajowy

Było

I

i

!I

• serial prod. USA

są

- serial sensacyjny

-programpubłicyslyczny

122.40 Piątka u Semki

1:

23.15 ~rzyż Walecznych
·film wojenny
·
prod. polskiej
• 0.45 Zakońc;i:enle
programu

I

.

;1t.itino!

rogramu

8.00 Czerń i biel - film krótkometrażowy 8.20 Proces dramat prod. francusko-niemieckiej 10.20 Magia kina:
Cyfrowe cuda - dokument
10.50 O rany, nic się nie stało!!!· komedia prod. polskiej
12.15 Pójść na całość· film
krótkometrażowy 12.30 Barcelona • film obyczajowy
prod. USA 14.10 Magia kina:
Efekty dźwiękowe - dokument 14.35 Jedna kropelka·
film krótkometrażowy 14.45
Wioska przeklętych • film
grozy prod. angielskiej 16.05
Magia kina: Obrazy cyfrowe
• dokument 16.35 Maestro·
film obyczajowy prod. belgij·
skiej 18.15 Most· film obyczajowy prod. angielskiej
20.0P Klasyczne ale! Towarzysze broni • film wojenny
prod. francuskiej 21.50
Randka Mary • film krótkometrażoivy 22.00 Pozdrowienia komedia prod. USA23.30
To był wypadek· komediodramat prod. tngięlskiej 1.10

<

Zakończenie

; Wieści

owy

ł.OWICZANJN

z Głown2 i 'itry'tow •

lekko z boków przykry-

Sztuka maskowania

półdługie ,

wające szyję.

interaktywny na żywo 10.30
Telesklep 11.35 Tele Gra · teletu rniej interaktywny na
żywo 12.30 Zwariowana forsa - program rozrywkowy
13.00 Nowe przygody Guli·
wera • serial animowany dla
dzieci 13.25 Huckelberry
Finn - serial animowany dla
dzieci 13.50 Przygody Animków • serial aninTowany dla
dzieci 14.15 Szaleństwa Alvina wiewiórki -.serial animowany dla dzieci 14.45 Król
przedmieścia ·serial komediowy 15.30 Milionerzy· teleturniej 16.15 Brzydula· te-

lenowela prod. kolumbijskiej
17.10Tajemnice pocalunkutelenowela 18.00 Rozmowy
wtoku -talk show 19.00TVN
Fakty 19.30 Extra Wizjer
19.45 Sport 19.50 Pogoda
20.00 Eskorta · komedia
sensacyjna prod. USA 22.00
Łowcy skarbów· serial przygodowy prod. USA 23.00
TVN Fakty 23.15 Fakty, ludzie, pieniądze 23.45 Maraton uśmiechu - program rozrywkowy 0.1 OHBO na stojaka - program rozrywkowy
0.50 Extra Wizjer 1.19 N'ic
straconego· powtórki •

Robiąc makijaż nie zapominajmy
o szyi i dekolcie. Dotyczy to zwłasz
cza fluidu, pudru lub kremu koloryzującego . Śmiesznie wygląda
osoba z buziąjak maska - ciemniejszą niż szyja i dekolt. Ten błąd popełnia wiele kobiet. Podkład musimy rozprowadzić równomiernie na
wszystkich widocznych górnych
częściach ciała , a więc nawet naramionach, jeśli są odsłonięte. Uwaga na linię styku włosów ze skóra
twarzy! Tu najczęściej widać fluidowe niedoróbki : jaśniejSZ'J pas lub
wałeczki nierozprowadzonego podkładu. Jeśli jesteśmy posiadaczkami drugiego podbródka, zamaskujmy go delikatnie ciemnym, np. brą
zowym różem (nakładamy po~ kośćmi szczękowymi). Przebarwienia
i zmarszczki na szyi maskujemy j asnym korektorem. Dopiero potem
kładziemy podkład i puder. Przypominamy też, że krem wklepujemy
w szyję zawsze od dołu do góry,
czyli od dekoltu do podbródka,
KAP
a nie odwrotnie.

d.
K k
1 5 50 1
5 35
a·
. · . rop a na
Jem nice poca1unku ·te1enowela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula - telenowela prod.
kolumbijskiej 7.50 Szaleń
stwa Alvina wiewiórki· seńal
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 ·teleturniej

li

'
Cień anioła - serial sensacyjno-fantastyczny prod. JJSA
20.00 Kameleon· seriafsensacyjny prod. USA :!0.55
Amerykańska tragedia · serial dramatyczny prod .•USA
21.50 Dziennik 22.05 Informacje sportowe 22.12 Prognoza pogody 22.15 6kstra
Liga Żużlowa - zawody o drużynowe mistrzostwo Polski
23.15 Najemnicy - seri~I akcji 0.15 Lustrzana pułapka·
thriller erotyczny 2 .05~ La·
ski • program rozrywkowy
2.35 Muzyczne listy· magazyn muzyczny 3.00 V Max ·
magazyn motoryzacyjny
3.30 Zakończenie programu

I

ny klan - serial policyjny prod.
USA 13.00 Strefa P ·magazyn muzyczny 13.30 V Max
- magazyn motoryzacyjny
13.50 Arthur· serial animo-'
wany 14.15Wspaniała pod·
róż Nilsa Holgersona ·serial
animowany 14.35 Beetleborgs • serial fantastycznoprzygodowy prod. USA 15.00
Fiorella ·telenowela 16.00
Muzyczne listy • magazyn
mużyczny 17.00 Tato, co ty
na to - serial komediowy
17.30 Hot Chat - interaktywny program publicystyczny
17.45 Dziennik 17.58 Prognoza pogody 18.00 Życiowa
słnsa • teleturniej 19.00

~

6.00 Strefa P ·magazyn muzyczny 6.30 V Max - magazyn motoryzacyjny 7.OO Muzyczne listy • program muzyczny 7.50 Arthur • serial
t animowany 8.15 Wspaniala
' podróż Nilsa Holgersona •
I serial animowany 8.35 Be, etleborgs ·serial fantastycz1 no-przygodowy prod. USA
9.00 Fiorella • telenowela
: 9.55 Życiowa szansa· tele·
1 turniej 10.50 Baza Pensaco, la • serial akcji prod. USA
11.40 Tato, co ty na to - se·
' rial komediowy 12.05 Policyj-

20.00 Rodzina zastępcza
13.00 Apetyt na miłość
Komu natura dała ładną szyję: nie
• seńal obyczajowy
13.30 Z afrykańskiego
za krótką, nie za długą i nie za gru20.30 Świat według
pamiętnika
bą, niech się ciesz)'. Niektórzy takieKiepskich
• serial przygodowy
go szczęścia nie mieli. Co więc ro• serial komediowy
14.20 Rozbij bank
bić w takiej sytuacji? Maskować
21.10 Nieśmiertelny
• teleturniej
• fllm fantasy prod. USA i wizualnie oszukiwać.
15.20 Kosmiczne wojny
21.30 Losowanie LOTTO
Szyję za krótką wydłużymy no• serial animowany
23.00 Informacje
15.45 Informacje
sząc dekolty w szpic, małe delikat+sport
16.05 Serca na rozdrożu
kolczyki (nigdy długie i rzucają
ne
23.25 Prognoza pogody
• serial obyczajowy
ce się w oczy) i wisiorki (też deli23.30 Różowe lata
16.55 Crlme Story
katne, a nie wielkości talerza). Jeśli
siedemdziesiąte
• serial kryminalny
mamy:długie włosy, upinajmy je do
• serial komediowy
17.50 Rótowa Pantera
0.20 Bumerang
17.55 Adam I Ewa
gór)'. Szyję wydłuża krótka fryzura.
0.50 Miami nocą
· serial obyczajowy
Zapomnijmy o włosach do ramion,
- film dokumentalny
18.45 Informacje
golfach, dekoltach w łódkę.
1.45 Muzyka na bis
19.00 Sport
Szyja za długa będzie wyglądać
5.00 Pożegnanie
19.05 Prognoza pogody
ładnie w golfach, stójkach, wysokich
kołnierzach. Odpadają głębokie dekolty, długie kolczyki czy klipsy,
1 20.00 Serwis Pulsu,
wisiorki i korale, długie proste wło
Sport, Pogoda
sy lµb krótkie, strzyżone po męsku.
20.20 Krzyż Walecznych
Fryzura powinna optycznie skracać
·film wojenny
szyję. Można sobie zafundować tak
prod. polskiej
i Film składa się z trzech oo- zwaną obróżkę, np. aksamitną opaI weł: Krzyż, Pies i Wdowa, skę z ozdóbką lub krótkie korale.
[I które adaptacjami opoSzyja za gruba wymaga strojów
; f wiadań Józefa Hena.
z wycięciami lub zaokrąglonymi koł
: 21.50 Nietykalni
nierzami. Warto przemyśleć fryzurę. Dobrze będą wyglądały włosy

I

7.1 O Dragon Bali Z • serial
animowany dla dzieci 8.00
Labirynt namiętności • telenowela 8.50 Nigdy cię nie za.
pomnę • telenowela 9.40
Melrose Place • serial obyczajowy 10.30 Łamislówka
11.25 Big Brother I 12.05
Porywy serca - telenowela
12.55 Telesklep 15.05 Wojowniczki z Krainy Marzeń •
serial animowany dla dzieci
15.30 Dragon Bali Z· serial
animowany dla dzieci 16.15
Pełna chata - serial komediowy 16.45 Szkoła złamanych
serc • serial obyczajowy
17.15 Władca zwierząt· serial przygodowy 18.1 OWzywam dr Brucknera • serial
obyczajowy 19.05 Melrose
Place - serial obyczajowy
20.00 Chłopaki • komedia
prod. USA.21.45 Władca
zwierząt· serial przygodowy
22.45 Big Brąther I 23.30
Nocny mściciel ·film sensą
cyjny prod. USA 1.10Tawerna kilerów· film sensacyjny
prod. USA 2.50jZakończenie

~• dUER

"1 14.50 Program o dobrej
7.00 Jak się robi?
książce • magazjlh
• reportaż
15.15 Cudowne lata
7.30 Telesklep
·serial obyczajowy
8.10 Ulica zakochanych
15.45 Kacper
• telenowela
i przyjaciele
•,
9.05 Kacper
• serial animowany
i przyjaciele
sobie
116.35
·serial animowany
·serial animowany
9.30 Dziwny,
17.05 Kobiety
wspaniały świat
mojego życia
·serial dokumentalny
·serial obyczajowy
10.00 Dotyk anioła
1
18.00 Program o dobrej
• serial obyczajowy
ksiątce • magazyn
11.00 Kobiety
1
18.30 Cudowne łata
mojego życia
• serial obyczajowy
·serial obyczajowy
11,55 Dzieje apostolskie 19.00 Dotyk anioła
1
·serial obyczajowy
12.50 Telesklep

7.30 Problem 7.35 Wielka
historia ... 8.00 Wiadomości
8.20 Fitness Club 8.45 Programy dla dzieci 9.20 Dziewczyna i chłopak 10.05 Rozumieć sztukę 10.25 Pan Adam
10.50 Ojczyzna-polszczyzna
11.05 Małe ojczyzny 11.30
Rewizja nadzwyczajna 12.00
Wiadomości 12.1 OPolonica
13.35 Kochamy polskie seriale 14.00 Biografie 15.05
Wiadomości 15.15 Eurotel
15.25 Rozumieć szlukę
15.45 Pan Adam 16.1 O Ojczyzna-polszczyzna 16.25
Rewizja nadzwyczajna 17.00
Teleexpress 17.20 Sportowy
Express 17.25 GośćJedyn
ki.17 .35 Programy dla dzieci
18.00 Dziewczyna i chłopak
18.50 Fitness Club 19.15
Dobranocka 19.30 Wiado·
mości 20.05 Polonica 21.30
Ginący świat 22.00 Panora·
ma 22.25 Sport-telegram
22.30 Wielkie chwile polskiego futbolu 23.30 Lato z klasyką O.OO Monitor Wiadomo0.15 Powtórki
ści

tw:.~~~:~~::::

1.40 Pracowite lato
• program redakcji
ekumeniCZllej
2.00 Triumf życia
- serial dokumentalny
3.00 Panorama
3.1 O Kabaret
- z kamerą w tle
rogram rozrywkowy pre1ntujący telewizję w krzy·
~m zwierciadle satyry, zło·
tony ze skeczy i piosenek
[>opulamych kabaretów: Ka·

<lżwlęków

~1.35 Abecadło

• serial komediowy
9.00 Mjak miłość
·serial TVP'
9.45 Praca dla każdego
9.55 W krainie fok
I nle tylko • reportaż
0.20 Siedem życzeń
-serialTVP •
'arek wraz z kolegą wybie·
1Ją się do cyrku. Zwiedzają
lat fabrykę Wedla. Chłopak
)est oszołomiony widokiem
rkiej ilości łakoci. Gdzieś w
zakamarkach ,slodkiego ~
~stwa• gubi sygnet ojca.

powiedzą

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Co ludzle

12.10 Agrobiznes
• rolniczy program
informacyjny
2.20 Nowe przygody
Flippera
• serial przygodowy
a:15 Rewolwer
I melonik

b.oo Wiadomości

11.40 Telezakupy

chorobę

~1.20 Wyprzedzić

6.55 Podróże
małe I duże
7.15 Telezakupy
7.35 Górnicze
miasteczko • serial
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.11 Pogoda
8.15 Lato
z Czarodziejem
8.35 Karino
-seriallVP
9.05 Budujemy Mosty
• teleturniej
9.45 Stlnky I Jake
• serial animowany
10.15 Frasler
·
·serial prod. USA
„0.35 A teraz Susan
• serial komediowy
~1.00 Moda jak pogoda

Wyrwigroszem z Krakowa
oraz Afery z Poznania, De·
KaDe ze Słupska i Raka z
Rudy Śląskiej. Satyrycy parodiują znane programy tele·
wizyjne, m.in. ,Wiadomości",
,Milionerów", ,Ojczyznę-pol
szczyzrrę•, ,Sprawę dla reportera", ,Sport-telegram' i
wiele innych.
14.00 Sławny
Jett Jackson
, serial biograficzny
Robert, nowy uczeń szkoły w
Wilsted, od pierwszej chwili
zaczepia Jetta. Jest przekonany, że przed laty trafił do
poprawc::zaka przez jego tatę,
który aresztował go za awantury. Teraz chce się zemścić
na młodym Jacksonie.
14.25 Arka Noego
14.50 Doktor
z alpejskiej wioski
• serial przygodowy
Alexandra von Brauneck ma
problemy z dorastającą córką. Vroni zapowiada się na
wybitnie utalentowaną pły
waczkę i ma startować w mistrzostwach, jednak trudno
jej opanować stres i nerwy.
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
l
16.25 ~adula • telelumiej

·serial TVP
16,30 Moda na sukces
·serial prod. USA
17 .OO Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17.25 Gość Jedynki
17.40 Lokatorzy
• SelialTVP
18.1 O Lato z rozrywką
18.55 5 minut
o Unii Europejskiej
19.00 Wieczorynka:
Bob budowniczy
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 50 lat TVP:
· Alternatywy 4
·Serial TVP
Stanisław Anioł wciąż doskonali sposoby uzależniania od
siebie niesubordynowanych
lokatorów. Prosi, grozi, knuje intrygi, kontroluje kore·
spondencję. Najłatwiej idzie
mu z Murzynem, najwięcej
problemów stwarza niedaw·
ny alkoholik z Pragi, Bełce·
rek. W końcu Anioł wysyła
mu fikcyjne wezwanie na
kurację odwykową. po czym
- powołując się na swoje znajomości - obiecuje wezwanie
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23.00 Kino w podróży: •
To riie moja
Ameryka
• film fabularny
Zabawna, a zarazem wzruszająca, pełna ciepła i wdzię
ku opowieść o życiu imigran·
t6w z różnych stron świata,
Telemaski 2002: krxminal na wakacje - „Zabawa w morderktórzy ściąilają do amery·
kańskiej ziemi obiecanej w
stwo" - reż. Janusz Majewski, wyk. Jan Englert, Artur Kranadziei zrealizowania tam jewski (na zdjęciu), Maria Pakulnis i inni. Emisja: poniedziaswych marzeń o szczęściu i
łek, 29 lipca, TVP 1, godz. 21.20.
bogactwie. Tęsknota za kra·
jem, rozczarowania i upokorzenia utrudniają ·im odnale„
.
.
Łódź
ZJerne się w nowei rzeczywi- ..!'
.......- .·
stości, dla niektórych jest to
6.55 Program dnia 7.00 zu. 7.OO Zuzia Ijej przyjaclele ~·
niemożliwe do końca ich dni. 9.00 Wędkarski świat Rexa
zia i jej przyjaciele - serial serial animowany dla dzieci·
Jedynie najmłodsze pokole- Hunta 9.25 Buena Vista Fi·
animowany dla dzieci 7.30 "7.30 Kurier7.45 Lisa i Paul~
nie wchodzi w inny świat bez . shing Club 9.55 Turbo 10.20
seńal animowany 8.00 TeleKuńer 7.40 Prognoza pogożadnych obciążeń, bezbaga- Więzy krwi 10.50 Odrodzedy 7.45 lisa i Paul - serial wizyjny Kuńer Warszawski·
żu wspomnień z największy- rne samochodu 11.15 Podróanimowany a.oo Łódzkie 8.10 Dokument TVP3 8.30
ml szansami na sukces.
że z gwiazdami 12.1 oWeneKurier 8.45 Gość dnia il.oo
Wiadomości Dnia 8.1 OSsa·
0.35 Sprawy rodzinne
cja - tonące miasto 13.05
ki, ptaki i inne zwierzaki 8.30 Zdumiewający świat zwie
- serial prod. USA
Kamienne imperia: Kolo·
Kurier fl.45 Gość dnia • bie· rząt ·serial edukacyjny 9.30
1.20 Zakończenie
seum 14.00 Krzywa wieża w
Kurier 9.40 Tajemnicza priy;
Pizie 15.00 Narzędzia wojny: żące wydarzenia komentują
Zgrupowanie północne 16.00 znane postacie życia poli- g~ Juliusza Veme'a • se:
ńal przygodowy 10.30 Kurier
Niesamowite maszyny: Sa· tycznego i społecznego 9.00
mochody 17 .OO Wędkarski Zdumiewający świat zwierząt 10.45Telekurier11.15 Gość,
16.50 Złotopolscy
·serial edukacyjny 9.30 Ku- dnia 11.30Kurier11.45 50 łat
świat Rexa Hunta 17.30 Woj• telenowela TVP
na na wędki 18.00 Wyprawy rier 9.40 Tajemnicze przygo- TVP • z archiwum rozrywki
17.50 Program lokalny
w czasie: Greenwich 19.00 dy Juliusza Veme'a · serial 12.45 Bezpieczne lato 12.3Ó
18.22 Pogoda
Samotna planeta: Hawaje przygodowy 10.30 Kurier Kurier 12.35 Nauka i wojna·
18.30 Panorama
20.00 Port lotniczy w Lagos 10.45 Telekurier 11.15 Gość film dokumentalny 13.30 Ku"
18.55 Konsul
20.30 Odrodzenie samocho- dnia 11.30Kurier11.45 50 lat rier 13.45Agrobiznes14.00
• film fabularny
du 21.00 Łowca krokodyli TVP • z archiwum rozrywki Od niedzlell do niedziel!
~rod. polskiej
22.00 Sila natury: Burza z 12.10 Bezpieczne lato 12.30 14.30 Kurier 14.45 Eurolel
21.00 Śpiewające
piorunami 23.00 Fajerwerki: Kurier 12.35 Nauka I wojna 15.00 Przygody szwajcar;
fortepiany
Wybuchowa historia O.OO 13.30 Kurier 13.45 Agrobiz- skiej rodziny Robinsonów •
22.00 Panorama
nes 14.00 Od niedzieli do serial fabularny 15;30 Kurier
Siły morskie: Heavy Metal
22.20 Sport • telegram
1.00 Wyprawy w czasie 2.00 niedzieli 14.30Kuńer14.45 15.40 Telewizyjny Kurier
22.28 Pogoda
Odrzutowiec XXI wieku: Spe- Eurotel 15.00 Przygody Mazowiecki 16.00 Wiadomo22.35 997 • magazyn
cjalna przesyłka 3.00 Zakoń· szwajcarskiej rodziny Robin- ści Kuriera 16.05 Wierzę,
kryminalny
sonów • serial fabularny wątpię, szukam 16.30 Kurier
czenie programu
23.15 Kino Mocnych
15.30 Kurier 15.40 Łódzkie 16.45 Przegląd gospodarczy
Wrażeń:
Wiadomości Dnia 16.00 Ma- 17.15 Wyścigi Służewiec
....
Uśmiechnięty
gazyn sportowy 16.30 Kurier 200217.30 Kuńer18.00 Wiall!.JJ/iJSPDRT
gliniarz
16.45 Przegląd gospodarczy domości Telewizyjnego KII-'
• film fab. prod. USA
17.15 Wyścigi Służewiec ńera Mazowieckiego 18.20
Obraz z życia policjantów z 8.30 Pływanie: pływanie syn- 2002 17.50 Rozmowa Dnia Naszym zdaniem ... 18.3~
wydziału.zabójstw, prowa·
chroniczne 9.00 Pływanie: 18.00 Łódzkie Wiadomości Powiaty 18.50 Gość TVP3
dzących dochodzenie w zawody pływackie 11.15 Te· Dnia 18.20 Wideowizyty 19.00 Wojenne dni War$za.
sprawie morderstwa. Akcja nis 12.15 Pływanie: pływanie 18.55 W poszukiwaniu zagi- wy 19.1 OMój przyjaciel pies
rozgrywa się w San Franci- synchroniczne 13.15 Pływa· nionych skarbów 19.20 Re- i inne zwierzaki 19.20 Regiosco. Ulice i najbardziej podej· nie: skoki do wody 15.15 Pil· !)iony kultury 19.30 Nie- ny kultury 19.30 Niegrzeczrzane lokale w mieście pene- ka nożna 16.15 Pływanie grzeczne aniołki 20.00 Tełe ne aniołki 20.00 Telekurier
trują przydzieleni do śledztwa
18.00 Piłka nożna 19.15Wia· kurier 20.30 Kurier 20.50 20.30 Kurier 20.55 Ec:łia dnia
dwaj detektywi • żujący bez domości 19.30 Sumo 20.30 Echa dnia 21.20 Rozmowa 21.15 ~ozmowa dnia 21.30
przerwy tytoń stary wyga i Magazyn Watts 21.00 Wyści dnia 21.30 Kurier gospodar· Kurier gospodarczy 21.45
jego nowy partner • którzy gi samochodowe 22.00 Indy czy 21A5Łódzkie Wiadomo- Telewizyjny Kurier Warszawpoczątkowo nie znajdują Racing League 23.00 Wiadości Dnia 22.00 Eurotel 22.1 O ski 21.55 Sport 22.05 Euro.:
wspólnego języka.
mości 23.15 Wyścigi SuperTo jest temat 22.30 Kurier tel 22.15 To jest temat 22.3~
1.05 Maanam i goście
sportów
Magazyn Watts 22.50 Rewanż· film fabui11r· Kurier 22.50 Rewanż· film
·koncert
1.15 WiaiJ>mości 1.30 Za· nyprod.{ancuskiej 0.30 Pro- fabularny prod. francuskiej
2.00 Zakończenie
0.30 Zakończenie
kończenii: programu
gram na1utro

Wiadomości

na wakacje:
Zabawa
w morderstwo
22.45 Monitor

·Kryminał

21.15 Mój ślad
w Telewizji
21.20 Tele-Maskl 2002

unieważnić.

29 lipca 2002 r.

12.30 Rzymskie bazyliki
• film dokumentalny
13.30 Cudowne podróże
Marco Polo
• film dokumentalny
14.30 Twoje zdrowie
• magazyn medyczny
15.00 Program
o dobrej książce
·magazyn
15.30 Arsene Lupin
·serial sensacyjny
16.30 Real autoklub.pl
17.00 Pożegnalny walc
• melodramat
prod. USA
19.00 Dotyk anioła
• serial obyczajowy

konkurencją. na szalę sukcesu kładąc nawet swoje życie
rodzinne. Jego celem jest
ukończenie prawa i dyplomu
uniwersyteckiego. Ale czy
żona i syn, przyzwyczajeni
do luksusu, wytrzymają ten
wyścig szczur(rw?
12.05 Laura ·dramat
kryminalny prod. USA
13.45 Jaguar • rok kota
14.20 Raz, dwa, trzy
• śpiewaj Ty
14.50 4x4 • magazyn
motoryzacyjny
15.20 Niewiarygodne,
ale prawdziwe
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 Harem • romans
historyczny prod. USA

20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Samson I Dalila
• film historyczny
22.35 Zdarzyło się jutro
• serial sensacyjny
Gary ratuje jedenastoletniego
Kevina. Dowiaduje się wtedy,
że chłopiec jest chory na białaczkę i nie chce zgodzić się na
chemioterapię. Hubson usiłuje
nakłonić go nby kontynuował
lec-zenie. Wtym celu opowiada
mu historię Jenny Sloana.
23.25 M Kwadrat
-talk show
0.25 Zakończenie
programu

17.00 Mecz
18.45 Informacje
+sport
19.00 Prognoza pogody
19.05 J.A.G. ·Wojskowe
Biuro Śledcze
• serial sensacyjny
20.00 Miodowe lata
• seńal komediowy
20.45 Gaczykowle,
czyli Buła I spóła
• serial komediowy
21.15 Podbój
planety małp
• dramat s-f prod. USA
21.30 Losowanie LOTTO
23.00 Mlnlon • t/lrilier s-f
prod. kanadyjsko
' • amerykańskiej
0.40 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

~·

li••

k~leklnof

a

siad • dramat prod. USA
21.55 Na wirażu· serial sen·
sacyjny prod. USA 22.50 To
się w głowie nie mie~ci ·magazyn ciekawostek i sensacji 23.15 Drogówka · maga·
zyn policyjny 23.45 Uwikła·
ny ·thriller prod. USA. Po·
pulamy autor David budzi się
unieruchomiony w szpitalu, z
ogromną dziurą w pamięci.
Próbując wypełnić ją faktami
spostrzega, że ukladają się
one w wątki jego dwu powieści. Grozi mu śmierć. 1.30
Muzyczny VIP • magazyn
muzyczny 2.05 Zakończenie
programu

czy kraj. Nawetrządzącynim
przez blisko 70 lat Francuzi
więcej uwagi poświęca! po·
zostałym obszarom. To wla·
śnie w Wietnamie, w rolniczej
oosadzie, Ky La mieszka
wraz z rodziną mała L~ Ly.
Jest początek lat pięćdziesią·
tych. Niebawem Wietnam
zmieni się w wojenny poli·
gon, na razie jednak nikt na·
wet tego nie potrafi przewi·
dzieć. 23.30 Ślicznotka zabi·
ja · film sensacyjny prod.
USA 1.20 Nic straconego powlórki programów

Przez dwa lata oszczędzałam w dytowego w kasie mieszkaniowej,
kasie mieszkaniowej. Teraz chciała pod warunkiem przeznaczenia środ
bym dać zaoszczędzone w ten sposób ków zgromadzonych na tym rachunpieniądze mojej córce, która kontynu- ku na cele mieszkaniowe.
Należy przy tym podkreślić, że w
owałaby oszczędzanie do końca trzyletniego tenninu wynikającego z umo- sytuacji gdy uprawnienia do tego rowy o kredyt kontraktowy. Czy w ta· dzaju rachunku zostaną przeniesiokim przypadku trzeba będzie zapła ne na rzecz dzieci własnych lub przy·
sposobionych, to nie trzeba zwracać
cić podatek od darowizn?
Z przepisów ustawy z dnia 28 lipca kwot uprzednio odliczonych od po1983 r. o podatku od spadków i daro- datku dochodowego w związku z kowizn (t.j. Dz.U. z 1997 r. nr 16, poz. rzystaniem z ulgi na systematyczne
89 z późn. zm.) wynika, że w takim oszczędzanie w kasie mieszkaniowe.
przypadku nie trzeba płacić podatku Nie dotyczy to jednak darowizny
od darowizn ale pod pewnym warun- praw do rachunku oszczędnościowe
kiem, tzn. pieniądze zgromadzone na go-kredytowego na rzecz innych
rachunku oszczędnościowo-kredyto osób wymienionych w art. 4 ust. I
wym muszą być przeznaczone na cele pkt 6 ustawy o podatku od spadków
mieszkaniowe. Zgodnie z treścią art. i darowizn.
Nabycie w drodze darowizny
4 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, zwalnia się z
podatku nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo
praw do rachunku oszczędnościowo kredytowego m.in. przez zstępnych
kredytowego przez małżonka, wstęp jest zwolnione z podatku od daronych, zstępnych, rodzeństwo oraz oso- wizn pod warunkiem, że środki zgrobę pozostającą faktycznie we wspól- madzone na tym rachunku zostaną
nym pożyciu małżeńskim z posiada- wydatkowane na cele mieszkaniowe.
dok. na str. 13
czem rachunku oszczędnościowo-kre-

Darowizna rachunku oszczędnościowo
kredytowego·bez podatku

Pora(fy prawne

; Wi6ŚCi z Głowna 1 Strykowa

17.00 Strong Man -Siłacze
18.00 Granice· serial tabulamo-dokumentalny 18.30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.45Telesklep 7.45 Szaleń· Nauka jazdy· serial fabularstwa Alvina wiewiórki· serial no-dokumentalny 19.00 TVN
animowany dla dzieci 8.1 O Fakty 19.20Sport19.25 Po1'
Nowe przygody Guliwera • goda 19.35 Extra Wizjer 7.00 Echa tygodnia 7.30 Ter- 6.50 Telesklep 8.05 Babylon 8.00 Nie jesteśmy w Nowym serial animowany dla dzieci magazyn 20.00 Milionerzycja Pikardyjska 8.00 Wiado· ·serial science-fiction prod. Jorku - film krótkometrażowy 8.35 Huckelberry Finn - se- teleturniej 20.45 Pomiędzy
mości 8.15 Grupa specjalna
USA 8.55 Ostrzeżenie z za. 8.15 O rany, nic się nie stało rial animowany dla dzieci niebem a ziemią - film oby·
Eko 8.40 Wakacje z Ziarnem światów • film obyczajowy ·komedia prod. polskiej 9.40 9.00 Zdrowie 9.30 Łamisłów· czajowy prod. USA. Nim
9.05 Hity satelity 9.20 Nakło prod. USA, reż. Michael Swit· Magia kina· Cyfrowe cuda. ka 10.30 VIVA Polska 12.30 przez Wietnam przetoczyla
poty Bednarski 10.20 Tam zer, wyk. LeAnn Rimes, Re· dokument 10.1 o'Fantastycz· Agentll 13.40 Ananasy z mo- się jedna z najokrutniejszych
gdzie jesteśmy • reportaż becca Schull, Rance Ho- na podróż - film science-fic· jej klasy· program rozrywko- wojen w historii ludzkości,
10.50Zaproszenie11.15 Fit· ward, Bernadette Peters, lion 11.50 Magia kina· Efek- wy 14.55 Lew afrykański · nikt nie zwraca! specjalnej
ness Club 12.30 Pamiętaj o Vernon Grote 1O.45 Łam i· ty dźwiękowe • dokument film rodzinny prod . USA. uwagi na ten niewielki, rolnimnie 13.00 Wiadomości słówka - teleturniej interak- 12.20 Burzliwy poniedziałek
13.1 O Jan Serce 14.25 Fe- tywny na żywo 14.10 Geor- • film kryminalny 13.55 Maserial 12.00 Podglądanie nastial Polonijnych Zespołów gia Południowa • film doku- gia kina ·Animacja bezfazotury - film dokumentalny
Folklorystycznych 15.10 Zło· mentalny 14.55 Nie t:lo wiary wa • dokument 14.25 Trzej
13.00 Tilt - TV - program o
ta Mahmudia -film sensacyj- • serial przygodowy prod. muszkieterowie - film przygony 16.30 Tam gdzie jesteśmy USA 15.45 Wojacy na medal dowy 16.1 OPójść na całość 1 6.00 Witajcie w Kapustowie grach komputerowych 13.30
17.00 Teleexpress 17.20 • serial komediowy prod. ·film krótkometrażowy 16.25 , ·serial animowany dla dzie- V Max • magazyn motoryzaGość Jedynki 17.40 ZwierzeUSA 16.10 Dr Stefan Frank Teściowie. komedia 18.10 ci 6.30 Świniakowie z są cyjny 14.00 Ania z Zielone·
nia kontrolowane 18.1 OZło· ·serial obyczajowy prod. nie- Tylko dzisiaj • komediodra- : siedztwa - serial animowany go Wzgórza ·film prod. katy pilot 18.35 60-ty Zjazd Pol· mieckiej 17.05 Małpa w opa- mat 20.00 Barcelona. film 1 dla dzieci 7.00 V Max· ma- nadyjskiej 16.00 Rycerz nocy
skiego Instytutu Naukowego łach - komedia prod. USA obyczajowy prod. USA 21.40 gazyn motoryzacyjny 7.30 • serial sensacyjny 16.50
w Ameryce 18.50 Zaprosze- 19.05 Słoneczny patrol· se· Grot - film krótkometrażowy Podglądanie natury- film do- Nowe wcielenie· serial akcji
nie 19.15 Dobranocka 19.30 rial przygodowy prod. USA 22.00 Priscilla królowa pusty- 1 kumentalny 8.30 Mapety i ich 17.45 Dziennik 17.58 lnforWiadomości 20.00 XXI Pik·
20.00 Wojna· film obyczajo· ni • komediodramat prod. goście • serial animowany macje sportowe 18.05 Bannik Country Mrągowo 22.00 wy prod. USA 22.30 Mia· australijskiej 23.45 Jajo węża 9.00 Smok Castillo • serial dzior i ślicznotka ·komedia
Panorama 22.20 Sport-tele- steczko Wilbur Falls • film • komediodramat prod. an- animowany 9.30 Topowe lato sensacyjna. Bandzior, przygram 22.30 Jan Serce 23.35 obyczajowy prod. USA 0.25 gięlsko·niemieckiej 1.45 To ·wakacyjny program dla mło stojna mistrz kierownicy, poMój ślad w Telewizji 23.40 Strażnik czasu • film scien· był wypadek - komediodra· ł dzieży 1O.OO Menażeria • dejmuje się przewieżć wielki
Całe zdanie nieboszczyka
ce-ciftion prod. us;2.05 Za· mat prod. angielskiej 3.25 1 serial przygodowo· f~milijny ładunek Coca Coli i wpada w
0.35 Powtórki
Zakończenie programu
4
11 .00 Safari ł.o Hollywood • potężnę tat'apaty. 20.00 Sąkończenie progranil

7.00 Telesklep
8.00 Samoloty z lat
1920·1960
·film dokumentalny
9.00 Martin rycerz
• serial animowany
9.30 Karolina
I przyjaciela
·serial animowany
10.00 Dotyk anioła
• serial obyczajowy
10.55 Martin rycerz
• serial animowany
11.30 Karolina
I przyjaciele
·serial animowany
12.00 M Kwadrat
·talk show

[~

a.so

6.00 Disco Relax
7.00 Twój lekarz oraz
Wystarczy chcieć
7.30 Magazyn redakcji
programów
religijnych
8.00 Smocze opowieści
• serial animowany
8.25 Psotny Bill
· • serial animowany
Tajemniczy
1
rycerze
·serial animowany
9.20 Power Rangers
• serial przygodowy
9.50 Disco Polo Live
10.50 Biegnij Ile sił
·dramat prod. USA
Właściciel małej agencji detektywistycznej ostatkiem sQ
~roni się przed drapieżną

7

Wiadomości

I przyjaciele
Sport
Pogoda
Czas na dokument
·Wędrówki

- komedia prod. USA

podróż poślu.bna

z bestiami
- serial dokumentalny
20.40 Druga

19.30
19.51
19.56
20.05

15.30 Światowe
Dni Młodzieży
• Msza Święta
w Torollto
- transmisja
18.30 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
19.00 Wieczorynka:
Myszka Miki

Niedziela
6.30 Proszę
o odpowiedź
6.45 Przystanek Unia
7.35 Latające misie
- serial animowany
8.05 Legenda
o Wllhelmle Tellu
- serial prod.
nowozelandzkiej
9.00 Teleranek
na wakacjach
9.30 Myślisz o kimś?
• Wybierz teledysk
10.00 50 lat TVP:
Wojna domowa
-serial TVP
Władze szkolne wydają za.
fz.ądzenie, że młodzieży nie
wolno Wieczorem przebywać
pa ulicy bez opieki dorosłych.
W związku z tym rodzice
tworzą trzyosobowe zespoły,

~óre odprowadzająpociechy
ze spotkań czy wspólnych
lekcji do domu. Do trójek klasowych dołączają również
Wujostwo Anuli.
10.35 Od przedszkola
do Opola:
Elektryczne gitary
11.10 Otwarte drzwi
11.45 Wiadomości
12.00 Studio sport:
Idea Prokom Open
-tenis
15.1 O Teleexpress

7.00 Fiim dla
niesłyszących:

Matki, żony

I kochanki

7.55 Słowno
8.00
9.00
9.45
10.20

11.30

12.00

codziennych obo·

TVŁódź
I

WOT

misie" - serial animowany dla dzieci prod.
Emisja: niedziela, 28 lipca, TVP 1, godz. 7.35.

nlatające

=

28 lipca 2002 r.

natłoku
wlązków powołl Wypalało się

nilla.

ich uczucie. Wprawdzie na·
dal traktują się z szacunkiem, ale dawną namiętność
zastąpiła rutyna. Udając, t.e
wszystko jest w najlepszym
porządku, świętują nawet w
rodzinnym gronie 20. roczni·
cę swego ślubu. I właśnie z
tej okazji dzieci wręczają im
oryginalny prezent: zaproszenie na tygodniowy pobyt
w luksusowym kurorcie na
egzotycznej wyspie Manta·
22.10 Losowanie
audiotele
22.20 Uczta kinomana:
Edukacja Rity
- film fabularny
prod. angielskiej

znakomicie odtworzył atmosferę i realia tamtych czasów,
wspaniale pokażał środowi·
sko uniwersyteckie w Cambridge w latach 20.
2.00 Zakończenie
progrtmu

Wiadomości

,.. ... * ...,..
......... ,.,

8

6.55 Program dnia 7.00 Tę- , 7.00 Tęczowy domek - se!I.OO Rex Hunt - wydanie
· rial animowany 7.30 Kurier
animoczowydomek-serłal
specjalne: Vanuatu 9.25 Di· wany dla dzieci 7.30 Kurier : 7.45 Dany opowiedz ml-se1
scovery dla dzieci: Prędkość 7.45 Dany opowiedz mi • se- , rial przyrodniczy 8.00 Telewl10.20 Podróże z gwiazdami: rial przyrodniczy 8.00 Pies, zyjny Kurier Warszawski
Maggie i George Westono8.05 Wierzę, wątpię, szukam
0.15 Sportowa Jedynka Goldie Hawn i azjatyckie sio- kot I ... - serial animowany
wie dorobili się dwójki uda·
nych, dorosłych już dzieci:
0.35 W zaklętym kręgu nie 11.15 Egipt: Bóstwa i de- 8.15 Ssaki, ptaki i innezWie- 8.35 Warszawa znana i nie
mony 12.10 Niesamowite rzaki - programy popularno- ' znana 8.55 5 minut o... 9.00
Bridget i Kevina, osiągnęli
- film dokumentalny
maszyny - wydanie specjal- naukowe 8.30 Impresje 8.45 Teleplotki 9.30 Kurier • prostabilizację materialną i sa1.05 Zakończenie
ne: Mosty 13.05 Wysypisko: Filmowa encyklopedia Łodzi ' gram informacyjny 9.45 Sentysfakcję zawodową. Ale w
programu
1okolic9.00 Teleplotki ·pro- tymentalna podróż• dramat
Młynek do kawy 14.00 Medycyna niekonwencjonalna: gram publicystyczny 9.30 obyczajowy prod. USA 11.30 ·
Powrót 14.30 Walka z nad- Kurier- program informacyj- ' · Kurier 11.35 Smaki świa\a.
22.28 Prognoza pogody wagą 15.00 Wcześniaki - .ny 9.45 Sentymentalna pod- serial dokumentalny 12.00
14.00 Famlllada
Wielkie romanse XX wieku
róż - dramat obyczajowy
22.35 Jest jak jest
- teleturniej
Gladia16.00
życie
o
Walka
prod. USA 11.30Kuńer-pro- 12.30Kurier12.45 Mój pies
-serial TVP
14.30 Złotopolscy
tor 17 .OO Mój Titanic: Chwigram informacyjny 11.35 i inne zwierzaki 13.00 Lato
23.10 Finał wieńczy
- telenowela TVP
pierwPrzed
18.00
prawdy
la
Smaki świata 12.00 Wielkie kulturalne w Warszawie
15.00 Szansa na sukces
FAMĘ • koncert
szą bramką 19.00 Łowca
romanse XX wieku 12.30 Ku- 14.00 Podróże z WOT 14.15
laureatów
Mieczysław
krokodyli 20.00 Siła natury
rier - program informacyjny Z archiwum kuriera 14.30
FAMA 2002
Szcześniak
21.00 Wenecja - tonące mia- 12.40 Prognoza pogody Kurier 14.35 Człowiek zwaO.OO Rydwany ognia
sto 22.00 Kamienne impe- 12.45 Mate conieco 12.55 • nyniedtwiedziąmamą-film
- dramat psychologiczny
ria: Koloseum 23.00 Krzywa Trójka proponuje 13.05 Co dokumentalny 15.30 Kurierprod. angielskiej
wieża w Pizie O.OO Zwierzę
słychać doktorku? - magazyn program informacyjny 15.40
ce mumie 1.00 Samotna pla- zdrowia I urody 13.20 Podaj Wiadomości kuriera 15.45
neta 2.00 Prawdziwy Mash: cegłę 13.50 Katolicki tygo- Muzyka na ż.ywo 16.05 Do·
Świat medycyny wojskowej dnlk informacyjny 14.00 Dia- kument TVP3 - .Jeszcze
3.00 Zakończenie programu logi 14.30 Kurier· program Polska' 16.30 Kurier 16.45
1
informacyjny14.3SCzlowiek Konkurs piosenki ••Wygraj
zwanynied'żwiedziąmamą· sukces" 17.30Kurier17.35
film dokumentalny 15.30 Ku- , Teleplotki 18.00 Telewizyjny
ll!lI/fJSPORT
....
rier - program informacyjny . Kurier Warszawski 18.1 O
Bo.haterami są dwaj angiel-·
scy biegacie, zlocl medaliści 8.30 Pływanie: Mistrzostwa 15.45 To były czasy 16.30 Kościółiświat18.20Naszym
Kurier- program informacyj· zdaniem ... 18.30 Architektuigrzy~~ w 1924 roku w Pary·
Europy: Skoki do wody 11.30
tu, Harold Abrahams i Eric Piłka nożna: Mecz towarzy- ny 16.45 Konkurs piosenki ra Warszawy i Mazowsza
.Wy!18.i sukces" 17.30Kurier 18.40 Gość TVP318.50 Coś,
Liddeff. Obu mistrzówląc'zyl
ski 13.00 Wyścigi superbisport, lecz dziel~o ich poctio- program informacyjny nas łączy - film obyczajowy
ków 14.00 Kolarstwo: Wydzenie. Eric był szkockim
17.35Teleplotki18.00lódz- prod. USA 20.30 Kurier
France 18.00
protestantem, Harold zaś ścig Tour de
kle Wiadomości Dnia 18.20 · . 20.50 Od niedzieli do niesynem litewskięgo Żyda, któ- Tenis: Turniej ATP 19.00 Wy- Magazyn kulturalny 18.50 ą• dzieli21.15Książkatygodnia
ry za wszelką cenę pragnął ścigi Nascarów: Seria Win- Coś nas łączy- film obycza- ·i 21.30 Kurier- program infor·
się zasymilow;lć. Reżyser ston 20.00 Piłka nożna: Mi- jowy prod. USA 20.30 Kurier : macyjny 21.45 Wiadomości
strzostwa Europy do lat 19 20.50 Od niedzlefi do niedzie. kuriera 21.50 Wiadomości
21.45 Wyścigi superbików: li 21.15 Książka tygodnia '• sportowe 22.00 Służewiec
Zawody mistrzostw świata 21.30 Kurier 21.45 lódzkie 2002 22.20 Kościół i świat
22.30 Tenis: Turniej WTA w Wiadomości Dnia 22.00 Ma- program katolicki 22.30 KuStanfor, Los Angeles 1.15 gazyn sportowy 22.30 Kurier rier - program informacyjny
1.30 Zakończe 22.45 Sfl0!!0.20 Program na 22.50 Sport 0.20 Zakończenie programu
nie piągramu
jutro t
na nledzlelę
Program lokalny
M jak miłość
16.00 Na dobre I na złe
- serlal TVP
- serial TVP
Nie tylko
17.00 Święta wojna
dla komandosów
- serial TVP
Podrót przez
17.30 7 dni świat
Amerykę
18.00 Program lokalny
Południową
- serial dokumentalny ' 18.21 Pogoda
Podróże kulinarne 18.30 Panorama
19.00 Gala Boksu
Roberta
Zawodowego
Makłowicza
19.55 On Ona.Unii
Dwa złote kolty
• koncert
- western prod. USĄ
kabaretowy
FAMA200l!
21.10 Z archiwum X
- serial prod. USA
22.00 Panorama
22.20 Sport • \P.legram
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I

6.25Telsldep8.35Zorro-serial animowany dla dzieci
9.00 Grupa specjalna Ekoserial dla dzieci 9.25 Yaiba legendarny Samuraj • serial
animowany dla dzieci 9.50
Tajemnicza wyspa • serial
przygodowy 10.15 Z życia
gwiazd -.serial komediowy
10.40 Dr Stefan Frank- serialobyczajowy11.30Wojna
- film obyczajowy prod. USA
13.45 Małpy Boga Hunumana· film dokumentalny 14.35
Tenbit.pl Klub przygód· serial sensacyjny 15.30 Ko·
mando Małolat - serial sensacyjny 16.25 Słoneczny patrol-serial przygodowy 17.15
Szeryf z Randado - western
prod. USA 19.05 Zatoka
szczęścia - serial obyczajowy 20.00 Strażnik czasu •
film prod. USA 21.55 Klub
przygód Tenbi\IJ 22.55 Chłopaki ·komedia prod. USA
0.40 Zmierzch lodowatych
nimf· film kostiumowy 2.20

Zakończenie progrlmu

I

I

l

i

1

-

nie programu • •

Czyżewska 2.45rkończe-

8.00 Ranny w lesie· film
wojenny prod. USA9.20 Hollywood D.C. Opowieść o
dwóch miastach ·dokument
10.25 Mężczyzna, ~tóry rozumiał kobiety -komediodramat prod. USA 12.10 OperacjaZeppelin-filmszpiegowski prod. angielskiej 13.55
· Magia kina-Efekty pirotechniczne - dokument 14.25
Czterej muszkieterowie-film
przygodowy 16.1 O Mleko •
film obyczajowy prod. australijskiej 17.50 Ogród zła -western prod. USA 19.30 Magia kina - Żywioły natury •
dokument 20.00 Wytrawne
1 ale! Mistrz szpady· thriller
prod. hiszpańskiej 21.30
Martwa strefa - thriller prod.
USA 23.20 Południe - kornediodramat prod. argentyńskiej 1.25 Kocham kino - film
obyczajowy prod. polskiej,
, reż. PiotrLazarkiewicz, wyk.
I Marek Proboszł.~Elżbieta

•l<ttfllOf

!

•

ślicznotka-komediasensa

I kończenie programu

r magazyn muzyczny 3.15 Za-

I

cyjna 12.00 KINOmaniak
12.30 SuperViP - wydarzenia i plotki 13.00 A ku ku program rozrywkowy 13.30
Magazyn golfowy 14.00 Rasmus, ·rycerz Białej Róży •
film płod. szwajcarskiej
16.00 Rycerz nocy - serial
sensacyjny 16.50 Policyjny
f klan-serialsensacyjny17.45
I Dziennik 17.58 Informacje
: sportowe 18.02 Prognoza
; pogody 18.05 Diabli nadali ł serial komediowy 18.35
Nowewcielenie-serialakcji
1 19.30 Mapety i ich goście serial dla dzieci 20.00 Ostatni film o Legii Cudzoziemskiej • komedia prod. USA
21.55 Drogówka - magazyn
policyjny 22.20 Supergol
22.50 To się w głowie nie
mieści 23.15 Na wirażu - seI rial sensacyjny 0.15 Skała
zdobywcy. - thriller fanta~ styczny 2.10 Super ViP -

I

I

' Smok Castillo - serial animowany dla dzieci 9.40 Ania z
Zielonego Wzgórza - serial
1 animowany 10.10 Bandzior i

Nienagannie ubrany dtenteJ.
14.35 Benny Hiii
6.00 Disco Polo Live
6.00 Telesklep 8.00 Huckelmen jest wistocie złodziejem
7.00 4x4
15.05 Niewiarygodne
berry Finn 8.30 Szaleństwa
samochodów i ich kierowcą
ale prawdziwa
7.30 Magazyn redakcji
Alvina wiewiórki - serial aniw czasie ucieczek bandy mowany dla dzieci 8.55
15.30 Fundacja Polsat
programów
włamywaczy do banków.
15.45 Informacje
religijnych
Nowe przygody Guliwera 8.00 Smocze opowieści 15.55 Prognoza pogody Tropi go zawzięty detektyw serial animowany 9.20 Lenie cofający się przed naj16.00 Polski Monopol
- serial animowany
genda o jeźdźcu bez glowy Loteryjny Fortuna brudniejszym chwytem, by
8.30 Psotny Bill
film kostiumowy 11.00 Popokonać przeciwnika.
·losowanie
- serial animowany
wrót rewolwerowca - western
21.30 Losowanie LOTTO
16.05 Samo życie
8.55 Szkoła
prod. USA 12.45 Północ22.45 Śmierć nadchodzi . Południe - serial obyczajowy
przetrwania
- serial obyczajowy
w ciszy • thriller
17.00 Mecz
- program dla dzieci
13.45 Maraton uśmiechu •
prod. niemieckiej
18.45 lnfomiacje
9.30 Power Rangers
program rozrywkowy 14.15
Lliura Tiftmann od 7 roku ży Legendy Kung Fu - serial
+sport
10.00 Disco Relax
19.00 Prognoza pogody cia Jest całkowicie głucha. sensacyjny 15.15 Styl - ma11.00 Słoneczny patrol
19.05 VIP· seńa1 sensacyjny Pewnego dnia czytając z ust gazyn 15.45 Joe kontra wu~
• serial przygodowy
sąsiada wrestauracji, dowia- kan - komedia obyczajowa
20.00 Idol - program
12.00 Wlnetou
duje się o morderstwie zle- prod. USA 17.45 Kto was tak
I Old Surehand
ro"l1'ftlr.<Nl'J
canym przez biznesmena.
• western
21.00 Kierowca
urządził? 18.15 Król Przed0.35 Muzyka na bis
13.40 Strażnicy miasta
- fim sensacyjny
mieścia - serial komediowy
5.00 Pożegnanie
prod. USA
- serial sensacyjny
19.00TVNFakty19.20 Sport
19.25 Pogoda 19.35 Kwiaty
we włosach - reportaż20.00
Milionerzy - teleturniej 20.45
19.00 Dotyk anioła
7.00 Rzymskie bazyllkl 11.30 Widzialne
Ananasy'z mojej klasy - pro1
serial obyczajowy
I niewidzialne
• serial dokumentalny
gram rozrywkowy 22.00 Ado20.00 Serwis Pulsu,
i 12.00 Anioł Pański
prod. wtoskiej
pcje - serial fabularno-dokuSport, Pogoda
8.00 Cudowna podróte • 12.30 Arsena Lupin
mentalny 22.30 Nie do wiary
- serial sensacyjny I 20 .20 Piątka u Semki
Marco Polo
· 23.05 Noktowizjer 23.40 Gra- program
• film dokumentalny • 13.30 Kuchnia polłka 1I
nice - serial fabularno-doku1
1
publicystyczny
·magazyn kulinarny
9.00 Karolina
mentalny 0.10 Pamięć abso11 20.55 Detektyw
J14.00 Program
I przyjaciela
lutna ·serial sensacyjny 1.05
w Sutannie
o dobrej książce
- serial animowany
Nic straconego
- serial sensacyjny ,
14.30 Zdarzyło sl9 jutro
9.30 Kacper
~ .,.
21.50 Program
- serial sensacyjny
I przyjaclele
...
o dobrej kslątce
15.30 Dotyk anioła
- serial animowany
22.20 Studio otwarte ·
·senat obyczajowy
•
10.00 Detektyw
6.00 Witajcie w Kapustowie
' -serial animowany dla dzie• Cybernetyki
•
16.30 Lista przebojów
W s~tannle .
1
ci 6.30 świniakowie z są23.55 Wldzlalne
filmowych
• senal sensacy1,ny
siedztwa-serial animowany
I nlewldzfalne
17.00 Samson I Dallla
11.00 Dziwny,
0.25 Zakończenie
-film historyczny
wspaniały świat
7.ooAnia·zzielonegoWzgó• rza. serial animowany 9.10
programu
'
prod. USA
• serial dokumentalny
'

TV POLONIA
7.00 Słowo na niedzielę 7.05
M jak miłość • serial TVP
7.50 Jaćwież· reportaż 8.20
Biografie 9.15 Niedzielne
muzykowanie 9.50 Ludzie
Wisły - film fabularny 11.00
Spółka rodzinna 12.00
Otwarte drzwi 12.30 Andrzej
Cierniewski ·reportaż 12.50
Koncerty w Zamku Królewskim 13.00 Graj z Kuroniem
13.25 Kowalski nad wodą
13.35 Opole 2002 14.00
Czterej pancerni i pies 15.05
Święta wojna 15.30 Świato
we Dni Młodzieży - Msza
Święta w Toronto 18.50 Kochamy polskie seriale 19.15
Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00 Opowieści
weekendowe: Dusza śpiewa
20.55 Xll Światowy Festiwal
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 22.00 Panorama 22.20 Sport - telegram
22.30 Ekstra~ycja 23.25 Xll
Światowy Festiwal Polonij·
nych Zespołów Folklorystycznych 0.30 Powtórki

nowy

ŁOWICZANIN

; Wi6ŚCi z Głowna i Strykowa

Psychotest (dla panów)

KWADRAN~ DlA BllŹNICH

l) Czy interesujesz się prywatnym życiem
swoich znajomych i przyjaciół?
a) średnio (5)
b)jeszczejak! (O)
c) tylko o tyle, o ile oni sami chcą ze mną o
tym rozmawiać ( 1O)
2) Czy masz czasem chętkę podsłuchania o
czym rozmawiają sąsiedzi zza ściany?
a) owszem, dosyć często (O)
b) raczej nie (5)
c) nie (10)
3) Czy umiesz dochować tajemnicy, którą w
zaufaniu powierzył ci znajomy?
a) oczywiście (10)
b) raczej nie (O)
c) raczej tak (5)
4) Czy lubisz omawiać w szerszym gronie
prywatne kłopoty, których raczej nie

czyjeś

należy rozgłaszać?

masz...

a) jasne, nazywam to „kwadransem dla bliź
nich" (O)
b)nie (10)
c) nie przypominam sobie takiego przypadku (5)
5) Czy w takiej rozmowie dodajesz swoje
(złośliwe) komentarze? ·
ł
a) w ogóle 'nie biorę udziału w takich rozmowach (10)
b) jeśli mi się zdarzy być w takim gronie - to
przynajmniej unikam jakichkolwiek komentarzy (5)
c) tak (O)
6) Czy jakiś drobny skandalik towarzyski,
spowodowany przez kogoś znajomego, sprawia ci złośliwą radość?
a) jest mi to obojętne (5)
b) maksymalną - jest o czym porozmawiać
(O)
c) wręcz odwrotnie, współczuję temu komuś
(10)

Jeżeli

powierzać

O -15 punktów: Mówi się, że to panie mają
monopol na plotki, jest to jednak opinia mylna. Panowie też potrafią wiele w tej dziedzinie, ty zaś mógłbyś - gdyby taka konkurencja
istnia~a - wygrać każdy konkurs w plotkowaniu i obmowie. Oj, nieładnie!
20 - 35 punktów: Nie jesteś wścibski ani
skłonny. do plotek. Jeśli nawet wymknie ci się
jakaś niedyskrecja, to raczej w sprawach bła
hych, a i tak później tego żałujesz.
40 - 60 punktów: Jesteś człowiekiem wyrozumiałym dla bliźnich i bardzo dyskretnj'Jll.
bezpiecznie wszelkie seL
•

Motpa ci
~~

