Dziś w

@Mfidl 8 sierpnia 2002 r.

numerze:

•Do czego Zyta Gilowska
zachęca kobiety ..... s. 2
• Pojechali rowerami
do Świno~jścia ... „ .. s. 9
• Dwa tysiące
pielgrzymów ruszyło
na Jasną Górę .. „ ..•. s. 3
• Nadal ruch w szkołach
średnich ··········-········ s. 5
• Brudno w basenie „ •• s. 5

PllltAM SI~

Rok XII, nr 32 (504)
ISSN 1231-479X, Index 326097 (dot. RUCH)
Nakład 11.200 (łącznie z wyd. głowieńskim)
Cena 2,00 ;,>:ł
·

·reporterk a naszej
gazety opowiada
o zdarzeniu,
które przydarzyło się
Jej samej
1

Tygodnik Ziemi

Łowickiej

czytaj strona 7

100% własności
polskiej

ZWIĄZEK KONTROLI OYSTRYBUCJI

PRASY

POLSKI KAPITAt
Syn tex nie został jeszcze na razie sprzedany, ale firma, która go od 15 lipca
dzierżawi, prawdopod obnie kupi upadłe przedsiębiorstwo do końca roku

N

iewiele ponad rok po ogłoszeniu upadłości Syntex zdołał znaleźć gospoda30 lipca na zaproszenie burmistrza Ryszarda Budzałka wizytę w Łowi
czu złożył Zubairn Dada ambasador Nigerii w Warszawie (w białej 17.lł, na dodatek polskiego i to z dotychczaszacie). Głównym tematem rozmów była organizacja Dni Kultury Nige- sowej branży. Zgodnie z tym, co, opierając
ryjskiej we wrześniu br. - o którym to zamiarze piszemy więcej na str. 8. się na informacjach z nieoficjalnych źródeł,
pisaliśmy przed miesiącem, gospodarzem
Fot. Jarosław Majka.
okazała się łódzka firma Towaizystwo Handlu Zagranicznego Inter Trade Corporation
sp. z o.o. działająca w branży pończoszni
czej. Na mocy umowy przedwstępnej przyolicja jest w trakcie ustalania, w jaki spo- licjantom powiedzieć, kto kierował pojaz- rzeczenia sprz.edaży, firma ta do końca roku
sób doszło do wypadku, który miał dem w momencie wypadku. Z miejsca wy- stanie się właścicielem pozostającego w upamiejsce w Pu.ezwiskach w gminie Bielawy padku do szpitala w Łowiczu zabrał ich dłości Syntexu, pizy czym kwota, jaką bę
w miniony piątek, 2 sierpnia o godz. 21.20. kursowy autobus. Obaj mężczyźni byli dzie musiała za przedsiębiorstwo zapłacić
PolonezjadącydrogąSobota- Wola Kalko- potłuczeni, jak wykazało badanie alkoma- nie została oficjalnie podana Nieoficjalnie
wa z niewyjaśnionych przyczyn uderzył tern. Piotr S. miał ponad 1,5 promila alkoho- mówi się o kwocie bliskiej 8 milionom zło
w pizydrożne drzewo. O zdarzeniu policja lu we krwi. Ponieważ Marcin K. odmówił tych, także nieoficjalnie dowiadujemy się,
została powiadomiona przez jednego badania alkomatem, policja podejrz.ewa, że że druga oferta, innej polskiej firmy, tym
z uczestników wypadku. Jak się okazało, to on prowadził samochód. Pobrana na ba- razem spod Warszawy, była o blisko 3 misamochodem jechały dwie osoby - 25-letni danie krew wykaże, czy był on również liony złotych niższa. Starania kapitału zagranicznego o Syntex, czy to włoskiego, czy
Marcin K oraz 33-letni Piotr S. z Pabianic, w stanie nietrzeźwym.
ale żaden z poszkodowanych nie chciał po(mwk) francuskiego, wielokrotnie na naszych ła
mach sygnalizowane, nigdy nie wyszły poza
stadium pierwszych wizyt i werbalnych
deklaracji. Nigdy nie została przez nikogo
z Zachodu złożona żadna pisemna oferta
d 8 sierpnia do końca miesiąca w pro- Tematy pejzaży Kronowskiego nie zrrriekupna, która mogłaby stanowić wstęp tlo
wadzonej przez Andrzeja Biernackie- niająsię od lat. Sąnimi-jakpiszewinforma
negotjacji. Firma prz.ejmie przedsiębiorstwo
go Galerii Browarna można będzie oglądać torz.e o wystawie Biernacki - bruzdy zaoraSyntex w upadłości wraz z pełnym stanem
wystawę prac pędzla Janusza Kronowskie- nego pola, rozległe łany, stogi, wietrzne przego. Janusz Kronowski, urodzony 2 listopa- strzenie i gąszcz leśny. Do tworzenia swych
da 1964 roku w Częstochowie, absolwent pejzaży Kronowski używa szerokiego pędz
Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk la, który za każdym razem zostawia po soPięknych w Warszawie, maluje przede bie wyrażny ślad. Pejzaże Kronowskiego
wszystkim pejzaże. Mimo tego, iż wiele z to doskonały pizykład metamorfozy świa
jego prac trudno na pierwszy rzut oka od- ta realnego w świat malarstwa Otwarcie
rawie sto osób wysłuchało koncertu
czytać jako przedstawiające pejzaż, są one wystawy dziś o godzinie 18.00
Wiktora ŁY.iaka inaugurującego tegozawsze wywiedzione z obserwacji natury.
roczny Mi€(dzynarodowy Festiwal Or(mko)
ganowy - Jan Sebastian Bach w łowickiej
bazylice katedralnej w piątek,2 sierpnia Urodzony w Skierniewicach artysta dwukrotnie
bisowałnazakończenie koncertu i został
5 sierpnia o godz. 15.00 w Strzelcewie
pożegnany gorącymi brawami. Trochęrnniej
w gminie Łowicz 51-letni Tadeusz G., podI
osób bo ok. 50 nawiedziło łowicką bazyliczas koszenia trawy na swojej posesji kokę-katedralną na wtorkowym koncercie Harsiaiką elektryczną, został porażony prądem,
twiga Barte-Hanssena z Niemiec. Proboszcz
na skutek czego poniósł śmierć na miejscu.
bazyliki katedralnej ks Wiesław Skonieczny
Zmarły był rencistą, mieszkał z matką i brapowiedział nam, że dostrzegalne jestjak kontem, mieszkańcy wsi mówią, że lubił porzą
certy te cieszą się rosnącą popularnością i to
dek, dość często pizycinał trawę. Z pierwnie tylko wśród łowiczan. ale także wśród
szych infonnacji wynikało, że kosiarka była
osób z innych miast, przyjeżdżają bowiem
„domowej roboty". s~ w to powąt
osoby nawet z Łodzi. Przed nami kolejne
piewają. On nie zajmował się majsterkowadwa koncerty. W piątek, 9 sierpnia w proniem - mówią. Jak sprawdziliśmy kosiarka
gramie złożonym wyłącznie z utworów aufaktycznie nie została wykonana fabrycztorstwa J.S. Bacha, preludiów, fug i choranie. Grzegorz 2:ebrowski inspektor d.s. wyłów zaprezentuje się Marco Limone z
padków w KRUS powiedział nam, że poraWłoch. We wtorek, 13 sierpnia wystąpi, takżenia prądem wśród rolników to rzadkość.
że wyłącznie w programie bachowskim zło
W ciągu ostatnich 5 lat było ich 12 z czego 3
żonym przede wsŻystkim z chorałów,
były śmiertelne.
Szwed Mats Ericson.
(tb)

Nie chcq powiedzieć kto kierował
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ATRAKCYJNE NIESPODZIANKI

Następny

zatrudnienia i z obowiązującym zbiorowym

łości duże, ciągle fimkcjonujące prz.edsiębior

układem pracy. Tak jak podawaliśmy wcze-

stwo, operujące w mało atrakcY.inej dziedzinie, na dodatek sprz.edać dość szybko i za
dobrą cenę. Sukces jest tym większy- mówi
Syska - że gdy obejmowałem masę upadło
ści produkcja była zaniechana, a ludzie na
urlopach. Moglem nie podjąć produkcji,
a JXX!jąłemją, by zwiększyć wartOść przedsiębiorstwa, bo wartość jego samych nieruchomości jest niska. Jestem bardzo szczę§li
l1JJ, że to się nie zawaliło - ta jinna żyje,
a nab)'W0' kupująją nie pa to, byją zniszczyć. Niechby z tych ludzi, którzy obecnie
pracują, zostało pojakimś czasie nawet tylko 50",1, - ale zostaną.
W ocenie syndyka pozytywną rolę
w procesie wyłaniania najlepszego kontrahenta odegrała warszawska centrala banku
Pekao SA, która w praktyce zań gwarantuje. Co do ceny sprz.edaży, Syska nie chce jej
podać, ale, biorąc pod uwę.gę obecną sytuację na rynku, uważa ją za dobrą Dalsze
losy zakładu zależą teraz od nowych dzierżawców, w pizyszłości właścicieli. Od nich
też zależeć będzie, czy u~ będzie
marka Syntex, przez wielu ceniona, a wcale
nie tak nielicznym kojarząca się od lat z Łowiczem
Wojciech Waligórski.

śniej;przez rok ma nie być w zakładzie żad

nych zwolnień grupowych.
Z umowy przyrzeczenia

sprzedaży
wyłączono zakładową kotłownię, z której

ogrzewana jest znaczna r:z.ęf;ć miasta i która
w niedalekiej pizyszłości stanowić ma centralny element miejskiego systemu ciepłow
niczego. Ta z dniem l sierpnia stała się wła
snością Zakładu Energetyki Cieplnej w Ło
wiczu za kwot.ę niemal 2 milionów złotych.
O zamiarz.ekupienia tej kotłowni prz.ezZEC
pisaliśmy w NL wielokrotnie. Wyłączono
z umowy także należącą do Syntexu nieruchomość w nadmorskim Mielnie, która zostanie sprzedana komu innemu.
Jednocześnie, na mocy odrębnej umowy,
ściśle jednak powiązanej z umowąpizyrze
czenia sprz.edaży, Inter Trade dzierżawi już
od 15 lipca całe przedsiębiorstwo z podanymi wyjątkami. Cena dzi·erżawy jest odrębna od ceny poźniejszej sprz.edaży. Gdyby spółka Inter Trade wycofuła się z zamiaru kupna zakładu, poniesie określone
w umowie przedwstępnej koszty.
Syndyk masy upadłości Syntexu Józef
Syska uważa podpisanie urnowy za swój
duży sukces, gdyż udało się sprz.edać w ca-

Poczta ze Zduńskiei na Browarną

D

o końca tego tygodnia Urząd Pocztowy mieszczący się pizy ulicy Zduńskiej 47 będzie nieczynny, a od pÓniedziałku 12 sierpnia od godz. IO.OO rozpocznie
pracę w nowym miejscu - w pomieszczeniu
na parterze nowo wybudowanego domu
pizy ulicy Browarnej I O, zmiana miejsca
funkcjonowania tej placówki wisiała w powietrzu już od kilku lat, właściciel budynku
dawał kilkakrotnie sygnały o chęci przeprowadzenia jego modernizatji. Na decyzji zaważyła ostatecznie podwyżka czynszu, co

przy wysokich kosztach użytkowania pomieszczeń pizy Zduńskiej, ogrz.ewanych w
zimie piecami elektrycznymi wykluczyło
możliwość dalszego z nich korzystania.
Poczta doszła do wniosku, że za takie same
pienią!Jze jest w stanie wynająć lokal w nowym miejscu, bardziej funkcjonalny, i estetyczny spełniający warunki na urząd pocztowy, choć skromniejszy. Pomieszczenia
przy ulicy Browarnej będą mniejsze o około
20 m2, dysponować będą nie pięcioma lecz
trzemaokienkamiobsługiklientów.
(tb}

Zaproszenia iuż są

P

rzybywa chętnych na udział we mszy świętej z Ojcem św. na krakowskich Bło
niach. Dwa tysiące zaproszeń - czyli tyle, ile zamawiała Kuria Diecezjalna Łowicka,
jest do rozdysponowania dla wszystkich parafii na terenie diecezji, które złożyły
zapotrzebowanie na wejściówki na mszę św., którą 18 sierpnia na krakowskich Błoniach
celebrować będzie Ojciec Święty Jan Paweł li. Wyjazd na to spotkanie z papieżem
każda parafia organizuje we własnym zakresie. Z Łowicza do Krakowa pojedzie
około 300 wiernych. W minionym tygodniu zaproszenia zostały przywiezione
z Krakowa do Łowicza, skąd są odbierane przez poszczególne parafie.Zamówienie kurii było większe o 500 zaproszeń, niż pierwsze deklaracje parafii, ale w
ostatnich tygodniach chętnych do udziału w mszy na Błoniach jest tak dużo, że bez
problemu można byłoby rozdysponować nawet 2500 zaproszeń. Niestety, nie ma już
możliwości uzyskania większej ilości wejściówek.
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ZYTA GILOWSKA GOSCltA
UAKTYWNYCH KOBIET
czas na czytanie książek, zwiedzanie wy·staw i oglądanie filmów. Jak podkreśliła Gilowska, nie przyjechała ona do Łowicza jako
posłanka, ale przyjechała jak kobieta do kobiet, chciała zasiać optymizmem i zachęcić
do działania w życiu publicznym, a pizede
wszystkim do kandydowania w nadchodzą
cych wyborach samorządowych. Czy jeJ
się to udało - zobaczymy we wiześniu.
afiligranowa kobieta z niezwyklą haryNa razie Maria Więckowska, zważyw
zmą, oprócz pracy zawodowej ma czas
szy na jej duże doświadczenie radnej, póź
na działalność publiczną, wie czego chce i
niej urzędniczki, jest często wymieniana
potrafi zachęcić do działania innych. Wła
w gronie osób, które mają największe szanse
śnie z takimi kobietami planujemy się spoty'
na wygranie wyborów na stanowisko burkać i od nich chcemy się uczyć- mówi Maria
mistrza - o ile ostatecznie w tych wyborach
Więckowska, jedna z inicjatorek powołania
stowarzyszenia, na codzień naczelnik wy- zainteresowań posłanki, okazało się, że wystartuje.
mimo wielu bardzo ważnych zajęć ma ona
(aj)
działu spraw społecznych w ratuszu.
Zyta Gilowska,j>opulama i aktywPlatformy Obywatelskiej, profesor ekonomii, ekspert
w tematyce samorządowej była
gościem nieformalnej grupy kobiet
aktywnych, która zawiązała się
w naszym mieście 28 czerwca.
naposłanka

Korzystając z obecności posłanki panie
nie omieszkały zadać jej pytań dotyczących
aktualnej sytuacji w kraju, jednak temat ten
bardzo szybko spadł na daleki plan w dyskusji, która skupiła się na funkcjonowaniu
.samorządów. Zdaniem gościa samorządy w
Polsce dopóty nie staną się w pełni samorządne, dopóki nie stworzy się takiej polityki podatkowej, która zapewni im możli
wość tworzenia budżetu w zdecydowanej
większości z dochodów własnych. Baidzo
dużo czasu poświęcono też rozważaniu na
temat plusów i minusów bezpośrednich
wyborów samorządowych
Nie zabrakło również rozmów na temat

nowy

-

ł.OWICZANIN

Mieiska Rinalizacia
znowu padła
P sko 30 minut ulewny deszcz _..po raz
adający we wtorek 6 sierpnia przez bli-

kolejny udowodnił, że kanalizacja deszczowa w naszym mieście nie potrafi odebrać
nadmiaru wód deszczowych z ulic. Najbardziej widoczne było to na stadionie treningowym Pelikana, przy ulicy Starzyńskiego.
Chwilę po ulewie widać, było jak woda nagromadzona w ulicy Sikorskiego przedziera
się przez uliczki targowiska, pnepływa pod
Woda sp!Zed ogrodzenia klubu trafi/a
budynkiem klubu, przez parking pod bramę
ptZez bramę na boisko treningowe,
wjazdową by w końcu dotrzeć na boisko
zamieniając je w głęboki na kilkanatreningowe, zalewając je do połowy. Nie
śde centymetrów staw.

koniec na tym: woda dostawała się także
inną drogą - wyb\jała z dwóch studzienek
kanalizacyjnych na terenie samego klubu, by
razem z niesionymi przez siebie nieczystościami także spłynąć na boisko treningowe.
Prezes klubu Wiesław Dąbrowski nie kryje irytacji, bo po kliżdej większej ulewie sytuacja się powtarza. Uanie tego boiska oznacza dla klubu wyłączenie go z treningów na
okres, przy takim deszczu jaki spadł we wtoTak po ok. 30 minutach po ulewie "".V- rek, nawet do 3 tygodni - mówi. Co miasto
ubiegłym tygodniu przeprowa- glądalo boisko treningowe Pelikana, zamierza z tym fantem zrobić - napiszemy
dzono drobne prace konserwa- teraz przypomina ono duży staw.
za tydzień.
(tb)
torskie na nowym moście nad Bzurą, który w ubiegłym roku wybudowano na
trasie nr 14 w Łowiczu (ulica Prymasowska). Celem konserwacji było sprawdzenie
szczelności dylatacji- tzn. części oddzielają
czwartek, I sierpnia o godz. I 0.50 w 4-letnie dziecko, Kacper N., które w wyniZdunach, wyjeżdżający z drogi pod- ku zdarzenia odniosło obrażenia, m.in. ma
cych poszczególne płyty mostu. Dylatacje
zostały dodatkowo uszczelnione żywicą porządkowanej na trasę nr2 kombajn kiero- złamany obojczyk. Stojąca obok roweru
Takie zabezpieczenie szczelności powinno wany przez Mariana J. zatrzymał się z za- Maria N. nie doznała żadnych obrażeń . Jak
wystarczyć na kilka lat.
(mwk) miarem skrętu w lewo. Podczas wykony- oceniająpolicjancizsekcjiruchudrogowego
wania tego manewru potrącił-tylną częścią KPP w Łowiczu, przyczyną wypadku morower, który również zatrzymał się przed gła być zbyt mała odległość, w jakiej roweskrzyżowaniem . Na rowerze siedziało rzystkazatrzymałasięzakombajnem . (mwk)

Uszczelniono nowy most

W

Kombain zawadził rowerzystkę

W

Palił się las i rżysko

3 sierpnia o godz. 4.50 w miejscowości
Krępaspłonęło 200 m2 lasu. PrawdopodobPrzechodnie

chętnie

ną przyczyną pożaru było podpalenie.
Dzień później, 4 sierpnia o godz. 13.15 zgło

o nietypowego wypadlfu doszło w idzieckozeskoczylizciągnika,zanimspadł
miniony czwartek, 1 sierpnia podczas na głębokość ókoło 3 metrów. Udało się im
szono łowickim strażakom palenie się rży
prac polowych w Zabostowie Małym w dość szybko wydostać, ponieważ ciągnik
ska w miejscowości Wyborów, na polu
gminie Łowicz. Kierujący ciągnikiem Ursus nie miał zamonto\.\'.anej kabiny. Tadeusz T.
Krzysztofa J., w wyniku pożaru spłonęło
C-330 Tadeusz T. wiózł na kolanach 3-let- wyszedł z wypadku bez obrażeń, natomiast
2
I
OO
m
rżyska.
Prawdopodobnie
przyczyNa nadciśnienie cierpią głównie ludzie
niego wnuczka, gdy nie wiadomo na razie 3-letni Patryk G. z powodu ogólnych poną pożaru było iskrzenie z układu wydechow wieku średnim.
dlaczego, być może przez nieuwagę kierują- tłuczeń i podejizenia ws~nienia mózgu,
wego
ciągnika,
podczas
prac
polowych.
Przechodniom bardzo podobał się pocego,ciągnikwpadłdogłębokiegorowume- przewieziony został do łódzkiego szpitala
(mko)
mysł i chętnie ustawiali się w kolejce,
lioracyjnego. Na szczęście mężczyzna na Spornej.
(mwk)
a z uwagi na tak duże zainteresowanie
Dariusz Gałaj zapowiedział, że jeszcze
dziś i jutro vy godzinach od 9 do 15, przed
apteką Słoneczko będzie można ponow3 centymetry wody na dolnej kondygnaracownicy Zakładu Usług Komu- re będą zastępować kanalizację deszczową i
nie za darmo zbadać sobie ciśnienie. Niecji
budynku
pijarskiego
gimnazjum
w
Łowi
nalnych w Łowiczu do końca tego ty- odbiorą wody opadowe z powierzchni ulic.
wykluczone, że podobne akcje będąpro
czu zostawiła po sobie półgodzinna ulewa godnia zakończą prace przy wykonywa- Ten sposób pozbywania się wody został
wadzone także później.
(Inko) we wtorek 6 sierpnia. Woda dostała· się do niu z kostki brukowej nawierzchni ulic Ja- wykonany na Górkach po raz pierwszy,
budynku przez kratki ściekowe. Najwięcej, strzębia, Jasna, i Górna na osiedlu Górki. jest to najtańszy i jednocześnie najpewniejbo około 5 cm wody zgromadziło się przy Ostatnie roboty polegają m. in. na zakryciu szy sposób by po deszczach ulice były suznany sprawca włamał si<( do piwnicy i skradł
wejściu do budynku, by przedostać się do betonowymi płytami, głębokich na pół me- che. Budowa tradycyjnej kanalizacji deszrower górski o wartości ·4 00 zł.
niego ,,suchą stopą" ułożono cegły.
(aj) tra rowów wypełnionych kamieniami, któ- czowej, w postaci sieci rur odprowadzającej
• 3 sierpnia o 18.45 z bloku nr 24 na os.
wodę nie jest brana tam pod uwagę ze wzglę
Dąbrowskiego w Łowiczu skradziono z piwdu na niskie położenie terenu i konieczność
nicy rower o wartości 300 zł.
budowania kosztownych przepompowni.
• 4 sierpnia w bloku nr 23 na os. Dą
Podobny sposób odbierania wody z nabrowskiego nieznany sprawca włamał si<( do
Wystawa zatytuowana jest „W cieniu wierzchni ulic zostanie wykorzystany tako końca sierpnia w Gminnej Bibliopiwnicy. Jego łupem padły przedmioty o
tece Publicznej w Nieborowie można magnackiej rezydencji" ukazuje kapliczki że na ulicy Zagórskiej, na której jeszcze
wartości około I OOO zł - prostownik samooglądać wystawę fotografii kapliczek przy- rozsiane po terenie nieborowskiej parafii, a w sierpniu Przedsiębiorstwo Robót Inży
chodowy, wiertarka r<(czna, ponton 2-osodrożnych. Pomysłodawcą i autorem wysta- jest ich sp0ro, bo aż 14. Poza tym na kilku nieryjno -Drogowych zajmie się wykonabowy, klucze samochodowe i artykuły spowy jest Andrzej Czapnik, dyrektor tamtej- zdjęciach prezentowany jest kościół para- niem nawierzchni asfaltowej.
żywcze.
fialny w Nieborowie.
(aj)
(tb)
szej biblioteki.
• 4 sierpnia ·o 19.35 na os. Starzyńskie

zasiadali pod parasolem i mierzyli

ciśnienie.

Badanie ciśnienia pod Słoneczkiem
W
e wtorek 6 sierpnia przed apteką
Słoneczko na ulicy Stanisławskiego
każ.dy mógł bezpłatnie dokonać pomiaru ciśnienia. Zainteresowanych pomiarem było
bardzo wielu. Nie spodziewałem się aż ta··
kiego zainteresowania - mówi Dariusz Gałaj, właściciel apteki i pomysłodawca akcji.
Do pomiwu ustawiały się dziesięcioosobo
we i większe kolejki. Wiek osób pizebadanych był bardzo zróżnicowany. Czasem
badały się całe rodziny. Wyniki badań po··
twierdziły, że Polacy są nadciśnieniowcami.

kronika ·~
policyjna"
• 31 lipca o godz. 15 na trasie nr 70, na
prostym odcinku drogi w Nieborowic, 15latek kierujący rowerem uderzył w tył zaparkowanego na poboczu samochodu marki
Syrena. W wyniku zderzenia rowerzysta doznał urazu głowy i został przewieziony do
szpitafa.
• 31 lipca o godz. 17.50 w Guźni w pobliżu zbiornika wodnego dokonano kradzieży
namiotu, plecaka i dwóch telefonów komórkowych o łącznej wartości 859 zł. W wyniku podj<(tych działań odzyskano skradzione
mienie i ustalono 16-lctniego sprawc<( kradzieży.

• 1 sierpnia o godz. 1.00 w lokalu gastronomicznym przy ul. Stanisławskiego zatrzymano m<(ŻCzYzn<(, który próbował zapłacić
fałszywym banknotem o nominale 100 zł.
• 1 sierpnia o godz. I 2.00 zgłoszono kradzież metalowego pojemnika na śmieci o
obj<(tości 1, 1 m3 z osiedla domków jednorodzinnych w Kiernozi. Wartość skradzionego pojemnika wynosi 800 zł.
• 1 sierpnia w Boczkach Chełmońskich
cZ<(śeiowo spal ił si<( Fiat I 26p. Wartość strat
to około 1OOO zł.
• 3 sierpnia o godz. 8.50 z piwnicy bloku
nr 18 na os. Dąbrowskiego w Łowi czu nic-

Ciqgnik wpadł do rowu
D

Wtorkowa ulewo

Jastrzębia, Jasna i Górna

iui na ukończeniu

P

Przydroine kapliczki na fotografii _

D

go skradziono Fiata I 26p koloru granatowego, wartość samochodu wynosiła 7000
zł.

• 5 sierpnia o godz. 14.10 KPP w Łowi
czu przyj<(ła zgłoszenie o włamaniu do samochodu zaparkowanego na os. Bratkowice. Nieznani sprawcy wybili przednią lewą
szyb<( w samochodzie Citroen należącym do
obywatela Niemiec. Z samochodu skradziono - odtwanacz płyt CD, zestaw głośniko
wy oraz telefon komórkowy, straty oszacowano na 410 zł.
• 6 sierpnia o godz. 6.50 w okolicach
bloku nr ·8 na os. Starzyńskiego w Łowiczu
dokonano krądzieży 4 kół z zaparkowanego samochodu Fiat Seicento. Wartość kół
oszacowano na 600 zł.

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w
ww. sprawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Kom endą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek

„Gosia" zaprosi lada dzień
d dwóch tygodni trwająprace·remontowe w sklepie PSS „Gosia" przy ulicy Stizeleckiej w Łowiczu, związane z przekształcaniem go w sklep samoobsługowy.
Jest to już czternasty sklep, należący do
sieci PSS pizekształcany na SAM. Chcielibyśmy w przyszłości przekształcić wszystkie
sklepy- mówi prezes PSS Stanisław Przybysz. Po zakończeniu prac remontowych
powierzchnia sklepowa „Gosi" przy Stizeleckiej będzie większa od popizedniej o część
dawnej powierzchni magazynowej i będzie
wynos ić 150 m2, czyli o 60m2 więcej. Poza
tym system sprzedaży w tym sklepie zostanie unowocześni ony, co wiąże s ię zdołą-

O

czeniem do kas fiskalnych komputera. Do
tej pory mieliśmy trzy sklepy z komputerem
przy kasie- mówi prezes - ten będzie czwarty. Zmianę systemu spizedaży w sklepach
PSS prezes tłumaczy wysoką konkurencją
na rynku. Klient chce towar dotknąć, gdy mu
się nie spodoba - odłoży na półkę, musimy
mu wyjść naprzeciw. Sklep„Gosia"jestjednym z lepiej prosperujących sklepów sieci
PSS. Klienci chwalą miłą obsługę, która tworzy wyjątkowo przyjazną atmosferę i sympatyczne kontakty między·nią a klientami.
Stani sław Przybysz nie obawia się, że po
przekształceniu „Gosi" w SAM, ten atut
zostanie utracony. P1zeksztalceniesklepu nic

nie zmieni- mówi prezes. Personel zostanie
ten sam. Poza tym będą tam również stoiska
tradycyjne.jedno z alkoholami, drugie z mię
sem i wędliną.
Pizekształcenie jednego sklepu trwa ok.
· trzech tygodni. Sklep „Gosia" - już gotowy,
będzie czekał na klientów najwcześniej w
sobotę, najpóźniej w środę. Koszt przekształcenia sklepu jest uzależniony od wielu czynników, na przykład od jego powierzchni, od wyposażenia tzn, czy będzie
wymianie na nowe i waha się w przedziale
od 40.000 do nawet 120.000 zł. Koszt modemizacj i „Gosi"będzi ewynosił 100.000zł

(mko)
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Gmina Kocierzew

Południowy

Czy początek sezonu włomoń1
pory niepokój wśród mieszkańców
gminy Kocierzew Południowy wprowadziły włamania, które miały miejsce w ostatnich dniach na terenie gminy.
Z niedzieli na poniedziałek (21/22 lipca)
nieznani sprawcy włamali się do remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku,
skąd skradli cztery węże i rozdzielacz. Co
ciekawe, włamywacz nie pokusił się o zabranie znacznie cenniejszego sprzętu, np.
radiostacji. Dwa dni póżniej, w nocy 24
lipca złodzieje włamali się do sklepu spożywczo-przemysłowego prowadzonego
w Osieku przez Gminną Spółdzielnię. Dostali się do wnętrza po _przecięciu .kłódki
i wyłamaniu dwóch par drzwi wejścio
wych. Skradli alkohol, papierosy, wyroby czekoladowe o łącznej wartości 3,7 tys.

S

zł. Sprawców nie przestrąszyl ani alarm,
ani fotokomórka zainstalowana w sklepie, będziemy musieli pomyśleć o dodotkowym zabezpieczeniu - mówi Juli1;tn

Pielgrzymi udający się w drogę na Jasną Górę byli odprowadzani przez swoich bliskich i znajomych.

ABY DOSZLI -DO CELU
Spontanicznie
do Miedniewic

Około

2 tysiące pielgrzymów wyruszyło z Łowicza we wtorek,
6 sierpnia na Jasną Górę w VII Łowickiej Pieszej Pielgrzymce
Młodzieżowej. Radośnie żegnali się z mieszkańcami, którzy licznie żgromadzili się na chodnikach, głównie Starego Rynku.
Łowicz żegnał ich chłodną i pochmurną pogodą, czym zmartwieni byli nieco pielgrzymi„ którzy przyjechali do Łowicza dzień
wcześniej - 5 sierpnia, bo we wtorek rano deszcz zmoczył im
namioty i musieli mokre spakować w dalszą drogę.
olejne grupy uśmiechniętych pielKarina Wójt z Dzierzgowa idzie w grogrzymów zdawały nie martwić się nie swoich bliskich po raz drugi, towaaurą, czego dowodem była pieśń, którą rzysząjej siostra Renata, 9-le1nia siostrześpiewali ruszając: „Oto jest dzień, który nica Dominika, która jest dzieckiem niedał nam Pan, weselmy się i radujmy się pełnosprawnym i pokona trasę na wózku
w nim~'.
oraz koleżanka Ewelina. Wszystkie są
Zanim grupy wyruszyły na Jasną Górę, z parafii w Bełchowie, towarzysz.ące Ewerozmawialiśmy-z pątnikami, pytając o in- linie „pielgrzymkowe siostry" mieszkają
tencje, a także o to, czego się ż'yczy piel- w Sierakowicach. -Intencje? Karina śmie
grzymom. - Aby doszli do celu - mówił je się, mówi, że jest ich tak dużo, ale po
ks. Tomasz Jackowski, który był głów chwili zastanowienia odpowiada: Szczę
nym przewodnikiem trzech poprzednich ście w rodzinie. Zielony kolor (grupy ło
pielgrzymek, a w tym roku wspierał wickiej - przyp. red.) - to kolor nadziei w tych działaniach ks. Roberta Kwatka. dodaje.
- Czy można też życzyć wymodlenia inNa czele grupy, po raz 19 raz pieszo do
tencji? - pytaliśmy. W odpowiedzi ks. Jac- Częstochowy idą Anna i Stanisław Czukowski powiedział, że to bardzo dobre i;y- bak. W łowickiej pielgrzymce biorą udział
czenie, można też pielgrzymom i;yw;yć po- od początku - czyli wyruszają w trasę po
siadania tej intencji i łaski Bożej, pogody raz siódmy, wcześniej 12 razy szli z warducha, a nawet... jak najmniej bąbli.
szawską pielgrzymką akademicką. OdNauczycielka łowickiego Gimnazjum prowadziła ich córka Mał&_orzata, która
nr 1 - Katarzyna Milczarek, z parafii Chry- w tym roku została w domu. Właśnie
stusa Dobrego Pasterza w Łowiczu, w tym skończyła studia i szuka pracy. Żegnała
roku wyruszyła na pielgrzymi szlak po raz ich w tłumie stojącym na chodniku przy
piąty. Pytana o intencje mówi: - 'Zdrowie katedrze, podobnie, jak wszyscy inni
dla rodziców i za swoje małżeństwo. Po- przechodnie. Ci, którzy tu zostali, mykazuje obrączkę na palcu, ślub brała 20 ślami będąjednak przez najbliższe dni
kwie1nia tego roku.
z idącymi.

K

Dlaczego nie

było

d poniedziałku, 5 sierpnia kolorowa
ciuchcia z wrocławskiego przedsię
biorstwa „Świstak" miała wozić ulicami
naszego miasta dzieci na kilkunastomi• nutowe przejażdżki. Anonsowaliśmy
w NŁ tę atrakcję, niestety, ostatecznie
dzieci nie mogły z niej skorzystać. Powodem było niespełnienie przez przedsiębiorstwo formalności wymaganych
przy tego typu przedsięwzięciach. Wiesław Teleman, naczelnik Sekcji Ruchu
Drogowego łowickiej komendy powiatowej policji nie wyraził zgody na przeprowadzenie takiego przedsięwzięcia bez

O

ciuchci

rował.

Nie przedstawiono mu też dokumentów potwierdzających, że ciuchcia
posiada konieczne atesty umożliwiające
przewóz dzieci. Oprócz tego przedsiębior
stwo nie miało żadnych innych, wygranych w takim przypadku, zezwoleń na wykorzystanie miejskich ulic. Nie możemy
wyrazić aprobaty dla przedsięwzięcia, co
do którego nie jesteśmy pewni, że będzie
bezpieczne. W tym przypadku dotyczy to
dzieci, więc tym bardziej jesteśmy zobowiązani, by było wszystko w porządku powiedział

Nowak, prezes GS. Kolejna noc to kolejna kradzież w gminie: samochód Polonez został skradziony z posesji w Rói;ycach.

Gmina

Są to pierwsze włamania na terenie
gminy Kocierzew Południowy w tym
roku. Po prawdziwej pladze włamań

w ubiegłym roku, kiedy to do sklepów spo13 razy, przez
ostatnie siedem miesięcy nie odnotowaliśmy żadnego tego typu zdarzenia, myślę, że ostatnle przypadki to sprawy incydentalne, a nie początek tegorocznej pla-

żywczych włamano się aż

gi - nadzieję ma aspirant Roman Kwasek, szefkomisariatu w Kocierzewie. Według niego praca miejscowych policjantów przebiega bez zarzutów, jego zdaniem
walkę z włamaniami znacznie ułatwiłaby
lepsza współpraca społeczeństwa z policją.

Chodzi o przekazywanie każdego
czy to do nas
do Kocierzewa, czy do knmendy w Łowi
czu, na pewno zostanie ono sprawdzone
i może zapobiegniepnestępstwu. Dwu, trzykrotnie objeżdżamy gminę w ciągu nocy. Feralnej nocy, kiedy okradziono sklep w Osieku, również sprawdzaliśmy oknlicę sklepu,
przy pierwszym objeździe wszystko było
wporzqpku,przydrugim, ogodz.1.40, było
już po włamaniu - mówi.
(aj)
niepokojącego spostrzeżenia,

Łowicz

Lampy na koszt gminy

W

lipcu w Jamnie przy drodze krajowej nr 14 wykonane zostało
oświetlenie uliczne na odcinku
około 300 m. Lampy zainstalowano tam,
gdzie są zabudowania mieszkalne. Pomimo że zarządcą drogi jest zarząd dróg krajowych, inwestorem była gmina Łowicz,
która przeznaczyła 215 tys. zł na projekt
i wykonanie tej inwestycji. Prace w Jamnie nie były jednymi tego typu przedsię
wzięciami na terenie gminy Łowicz.
W odróżnieniu od innych dróg, w Jamnie ustawiane były też słupy, natomiast
w Bocheniu, Mystkowicach, Gużni, Dąb-

Około 300 osób w wieku od kilku lat
do około osiemdziesięciu brało udział
w tegorocznej pielgrzymce do Miedniewic. Grupa składająca się głównie z parafian z katedry wyruszyła z Łowicza tradycyjnie 1 sierpnia rano, odprowadzana
do kapliczki na ulicy Bolimowskiej przez
sporągrupę wiernych. Dwie mniejsze grupy pielgrzymów dołączyły do grupy
w Bobrownikach i Nieborowie.
Rolcrocznie na trasę pielgrzymki do
Miedniewic, która liczy 37 km, wyrusza
„ spontanicznie, bez zapisów'', jak zauważył proboszcz katedralny ks. Wiesław
Skonieczny, stała grupa wiernych, ale pojawiają się też nowe, młode twarze.
Jak zawsze w Bolimowie na pielgrzykoło 250 metrów chodnika z kostmów czekał posiłek przygotowany przez
ki betonowej ułożą do końca tego
mieszkańców tej osady.
tygodnia na ulicy Wiatrakowej
I sierpnia w sanktuarium w Miednie- w dzielnicy Górki pracownicy Zakładu
wicach łowicka grupa brała udział we Usług Komunalnych. Roboty w tym roku
mszy św. w intencji powstańców war- zostaną przeprowadzone tylko po
szawskich. Przed powrotem do Łowicza wschodniej stronie tej ulicy. Zadanie reuroczystą sumę w południe odprawił bp alizowane jest przy współfinansowaniu
mieszkańców ulicy, którzy z zebranych
Józef Zawitkowski.
(mwk) przez siebie pieniędzy, około 5 tys. zł, za-

kowicach Górnych, Dąbkowicach Dolnych, Jastrzębi, gmina instalowała w tym
roku lampy na istniejących słupach.
Gmina Łowicz nie po raz pierwszy
wykonywała inwestycje na drogach, które nie są gminne. Jak nam powiedział wójt
gminy Łówicz Andrzej Barylski, w ciągu
minionych 4 lat oświetlenie wykonane
było w 24 wsiach spośród 27 należących
do gminy. Tylko 5 wsi usytuowanych jest
przy drogach gminnych, przez pozostałe
przebiegają drogi powiatowe, wojewódzkie, czy jak w przypadku ostatniej inwestycji - krajowe.
(mwk)

Na Wiatrakowei kończą chodnik

O

' kupili ołożone już krawężniki. Chodnik
będzie miał szerokość od 1,5 do 2 metrów,jego niejednolita szerokość jest spowodowana nierównym ustawieniem frontowych ogrodzeń, względem osi jezdni.
W przyszłości zostanie tam wykonana nawierzchnia ulicy. Wartość tegorocznych
prac sfinansowanych z budżetu miasta
wyniosła 20 tys. zł.
(tb)

TOPIELEC SAM WYPtYNĄt
Żwirowisko - cmentarzysko pochłonęło kolejną ofiarę,

ale niemal nikogo to nie odstrasza

W

czwartek 1 sierpnia o godzinie 6.40
zgłoszono jednostce Państwowej
Strai:y Pożarnej w Łowiczu, że u brzegu
akwenu po dawnej żwirowni w Gużni
pływa ciało człowieka. Okazało się szybko, ze były to zwłoki 28-letniego Mariusza D. mieszkającego w Stadzinie koło
Brzezin, który utonął w feralną niedzielę
21 lipca, o czym pisaliśmy w 30 nr NŁ.
Mariusz D. osierocił dwie dziewczynki.
Jedna z nich w maju ukończyła roczek,
druga we wrześniu skończy cztery latka.
Mariusz D. był w tę tragiczną niedzielę
na żwirowni razem ze swoją rodziną. Nie
był tam po raz pieroszy - mówi zrozpaczona żona, Agnieszka D. - Słyszeliśmy

nam Teleman.
Organizatorzy mieli niewiele czasu, by
szczegółowych uzgodnień dotyczących przed 5 sierpnia dopełnić wszystkich fortrasy, po której poruszałaby się ciuchcia, malności - zrezygnowali. Nie jest jedna)<: o tym słynnym Rydwanie od znajomych.
bez otrzymania informacji o tym, jakiego wykluczone, że ciuchcia pojawi się Wszyscy mówili, że tam taka czysta woda,
rodzaju jest to pojazd, kto będzie nim kie- w Łowiczu we WJ4eŚniu.
(tb) jest tam głęboko, ale przecież tylu ludzi

•

się kąpie... Pojechał wcześniej

tylko raz,
to miejsce. 5 sierpnia miał zacząć mu się urlop,
nie stać nas, by wyjechać na wakacje, chcieliśmy znaleźćjakieś miłe miejsce gdzieś niedale/w, by móc miło spędzić tam czas.

później nas zabrał, żeby pokozać

. W pierwszych dniach akcji ratunkowej
nie udało się wyłowić ciała. Mimo starań
nurków, poszukiwania topielca nie przynosiły oczekiwanych efektów. Wiadomo,
że

bardzo

męża.

W

chciałam,

by

wyłowiono ciało

środę sprowadziłam

nurków

Dla żony utopionego najgorszy był czas i jasnowidza z Człuchowa, który z uwagi
poszukiwania ciała. Jego ciało spoczywa- na wielkość zbiornika wodnegó miał poło gdzieś na .dnie, a mimo to w kolejne móc w lokalizacji zwłok Niestetjl, dyrekdni kąpało się tam mnóstwo ludzi. Mówi- cja kopalni nie chciała wstrzymać prac
łam, że jest tam niewyłowione ciało ez/o- . koparek, nie pozwolono nam prowadzić
wieko, na ludzi to nie działało, mówili poszukiwań. Musiałam pokryć koszt przyz uśmiechem, że może pomogąje znależć jazdu nurków w wysokości 300 zł. Z tego
i.... dalej do wody. Chciałabym ostrzec co wiem ,następnego dnia pani prokuraludzi, by się tam nie kąpali i nie pozwa- tor miała wydoć nakoz wsfrzym<Jnia prac
lali też się kąpać dzieciom! Przecież ja kopalni, i umożliwić ponowne poszukiwateż wcześniej byłam pewna, że nic złego nie, ale to już nieważne, ciało samo wysię nte stanie. Tam naprawdę jest bardzo płynęło.
niebezpiecznie, głębia i wiry.
dok na str. 4

,..
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Ostatnie wakacyjne remonfy
najbliższych dniach prowadzone będąjedne z ostatnich
zaplanowanych na czas wakacji remonty nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Remonty
cząstkowe masą na gorąco wykonywane są na drogach Różyce - Lipnice,
Pszczonów - Łyszkowice, Czerniew
- Sokołów. Remont emulsją asfaltową
i grysami zaplanowano na dwóch odcinkach (Łyszkowice, Reczyci; - Krę
pa) na drodże Łyszkowice - Chruślin
- Urzecze. Ponadto na 900-metrowym
odcinku drogi Łowicz - Kocierzew Wejsce (Łowicz - Strzelcew) PrzedW ubiegłym tygodniu PR!D rozpoczął prace przy prawoskręcie z ul.
siębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Kaliskiej w 1 Maja, prace na terenie całego Końskiego Targu zakończą
z Piotrkowa Trybunalskiego wykosię pod koniec sierpnia.
nuje nakładkę asfaltową.
(aj)

W

Na Końs. kim Targu
krok do nowego asfalt~
P no Drogowych od ponad tygodnia
rzedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-

poszerzono prawoskręt o około 5 metrów. Na dniach pojawi się na nim pierwprzebudowuje skrzyżowanie Końskiego sza warstwa asfaltowej nawierzchni,
Targu z ulicami Kaliską i Tkaczew. Obec- umożliwiająca poruszanie się po niej sanie na ukończeniu jest główny element mochodom. Po wyprofilowaniu szerwykonywanych robót, prawoskręt z uli- szych i łagodniejszych skrętów z Alei Siency Klickiego w Koński Targ i ulicę I Maja. kiewicza w ul. Kaliską oraz z ulicy TkaPo wcieśniejszym przesunięciu poza te- czew w Koński Targ w stronę ulicy Kaliren drogi dwóch słupów napowietrznej skiej, na Końskim Targu zostanie ułożona
linii energetycznej i fragmentach podziem- nowa nawierzchnia asfaltowa.
(tb)
ncj sieci telekomunikacyjnej oraz kiosku

Gmina Bielawy

Dyrektor gimnazjum
przez kolejne dwa lata
ecyzją zarządu gminy Bielawy

D

z 27 maja bieżącego roku peł
nienie funkcji dyrektora Gimnazjum w Bielawaeh powierzsmo ponownie Annie Krysickiej. Zarząd
wystąpił do kuratorium z prośbą
o opinię w tej sprawie, tzn. z zapytaniem, czy można przedłużyć powierzenie funkcji dyrektora bez ogłasza
nia konkursu. Opinia kuratorium była
pozytywna - zezwalająca na przedłużenie powierzenia funkcji dyrekto- ·
ni na okres do pięciu lat. Anna Krysicka była dyrektorem Gimnazjum
rwająprace przy wykonaniu nowego Budowlano - Montażowy Wiesława przez trzy Iata, a to oznacza, że moż
na jej było powierzyć pełnienie tej
pokrycia dachowego na budynku sto- Kaługi z Arkadii.
łówki szkoły podstawowej i gimnazjum
Oprócz prac na dachu budynku jest funkcji na kolejne dwa lata i z takiej
(mko)
w Zdunach. Zamiast starej warstwy papy aktualnie wykonywany chodnik o po- możliwości skorzystano.
na powierzchni 572 m 2 układana jest war- wierzchni 70 m2, prowadzący od miejstwa papy termozgrzewalnej, znacznie sca, gdzie zatrzymuje się szkolny auto- Oszkowice
bardziej odporniejszej na warunki atmos- bus, do drzwi prowadzących do budynferyczne. Prace na stołówce zakończą się ku szkoły. Prace przy wykonaniu choddo 14 sierpnia, potem przeniosą się one nika powinny zakończyć się do końca
30 lipca został rozstrzygnięty konna budynek gimnazjum, gdzie to samo tego tygodnia. Wykonuje je łowicka firma
tworzywo zostanie ułożone na pow. 586 Budomix za kwotę 18.744 zł. Jeszcze kurs na dyrektora Szkoły Podstawom 2• Tam prace mają zakończyć się do 28 w sierpniu na obu końcach łącznika pro- wej w Oszkowicach. Do konkursu
sierpnia. W październiku· natomiast te wadzącego do szkoły zostaną wymienio- przystąpiła jedynie dotychczasowa
same prace są przewidziane na pow. 290 ne stare drewniane drzwi na nowe alumi- qyrektorka Elżbieta Czubatka, której
: m2 dachu łącznika. Roboty przy ~mia nio~e. Drzwi zamontuje firnm Alumex jednogłośnie zostało powierzone sprawowanie owej fonkcji na kolejnych
nie pokrycia dachu kosztować będą gmi- z Maurzyc za 8 tys. zł .
(mko)
nę Zduny 88.257 zł, wykomtjc je Zakład
(tb) piąć lat.

Duio prac w zduńskich
T

szkołach

To samo dyrektorko
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TOPllUC SAM WYPtYNĄt
Nurek był

w

niebezpieczeństwie

Poszukiwania topielca trwały kilka dni
i o mały włos pisalibyśmy o kolejnej tragedii, bowiem podczas poszukiwań Mariusza D. piach przysypał nogi jednemu z nurków. Starszy kapitan Krzysztof Woźniak
z jednostki Państwowej Straży Pożarnej
w Łowiczu podkreśla, że poszukiwanie topielców w akwenach podobnych do tego
w Guźni jest bardzo trudne i niebezpieczne. Średnia głębokość na tym wyrobisku
kopalnianym wynosi 19 metrów, gdy wchodzi się do wody, to najpierw jest jak schody 8 metrów, później 13, 15, czasem jakaś
górka - ale są tam też studnie o głębokości
20 metrów, w takich akwenach dno jest
ruchome. Jakiś większy ruch może spowodować obsunięcie piachu i pr:?)lsypanie.
Tak zdarzyło się tym razem, ruchomy
piasek dna omal nie schwytał w śmiertelną
pułapkę nurkującego strażaka. Na szczę
ście płetwonurkowie schodzą pod wodę
parami, drugi nurek pomógł wydostać się
spod piachu i zapobiegł tragedii. Nie przestraszyło to poszukujących nurków, gdyż
za chwilę znów udali się pod wodę.
Gdyby topielec nie wypłynął, planowaliśmy sprowadzić z Nowego Sącza specjalnie szkoloną sukę, która z łódki za pomocą
węchu pomaga zlokalizować zwłoki - mówi
st. kap. KrzysZtof Woźniak z ·PSP w Ło
wiczu. Im dłużej topielec leży w wodzie,
tym większe jest prawdopodobieństwo
odnalezienia ciała przy pomocy psa. Są

i inne metody. Tak się zdarzyło, źe już wła
2 sierpnia jednostka Państwowej Straży Pożarnej testowała na akwenie w Guźni
kamery termowizyjne, które wypuszcza
się z łodzi do wody i ogląda dno. Wartość
kamer wynosi 2.300 lub 3.200 zł. Kapitan
Woźniak podkreśla, że takc; kamera bardzo
przydałaby się w łowickiej jednostce, jednak nie wiadomo, czy uda się pozyskać
fundusze na ten cel. Penetracja dna za pomocą kamery jest o wiele szybsza, bezpieczniejsza dla strażaków i bardziej skuteczna. Poza tym umożliwia poszukiwanie również w nocy. Tym razem jednak
nie trzeba było uciekać się do nowych
sposobów, gdyż ciało samo znalazło się
u brzegu.
Strażacy, znając dno akwenu w Guźni,
przestrzegają, że kąpiel tam graniczy
z samobójstwem, jednak chyba te argumenty nie bardzo trafiają do ludzi, gdyż
chętnych na kąpiele wodne i słoneczne
w tym miejscu wciąż nie brakuje. Do tego
często dochodzi alkohol, który również
jest sprzedawany tuż obok akwenu.
Prokuratura jest w trakcie ustalania, czy
Mariusz D. tej tragicznej niedzieli, 21 lipca był pod wpływem alkoholu, jednak my
już c\ziś wiemy, że tak. Dowiedzieliśmy
się tego od żony utopionego, która przyznała, że przed wejściem do wody Mariusz D. spożywał alkohol wysokoprocentowy, jednak nie potrafiła określić ile.
Być może nie były to poważne ilości, ale
można przypuszczać, że w połączeniu
z upałem, jaki wtedy panował, mogło to
przyczynić się do niepotrzebnej śmierci.
(mko)
śnie

Bez tłoku na dyskotekach
celu urozmaicenia młodzieży wo!nego czasu, którego w wakacje przecież nie brakuje, Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Bolimowie przez cały
okres wakacji, co dwa tygodnie organizuje
dyskoteki . Dyskoteki odbywają się
w Domu Ludowym w Bolimowie i trwają
od godziny 20 - 24. Wstęp na dyskotekę
kosztuje 2 zł. Najbliższa dyskoteka odbędzie się I Osierpnia. Mimo niewielkich kosz-

W

Gminna

Spółdzielnia

Z

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

tów zainteresowanie dyskotekami nie jest
latach - powiedziała nam kierownik GOKSiR w Bolimo·
wie Irena Śmigiera - Milewska. Z ilości
sprzedanych biletów wynika, że na ostatniejdyskotece-tejsprzeddwóchtygodnibawiło się około 60 - 70 osób. W ubiegłym
roku z tej formy rozrywki korzystało dwa
razy więcej osób.
(mko)

aż tak duże jak w ubiegłych

„SCh" w Kiernozi

A

1. Wytwórnię Napojów Gazowanych - Rozlewnia Win, położona
na terenie bazy GS-u
2. Magazyn budowlano-paszowy w całości lub w częściach,
położony na terenie bazy GS-u.
3. Budynek po młynie gospodarczym - zmodernizowany na sklepy;
położony w Kiernozi.
4. Sklep spożywczy położony w Woli Stępowskiej.
5. Inne obiekty wg. uzgodnienia z Radą Nadzorczą, położone
na terenie bazy GS-u.

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2002/2003
. DO SZKÓŁ O UPRAWNIENIACH PUBLICZNYCH
• TECHNIKUM MECHANICZNEGO.(zaoczne, dla dorosłych)
specjalizacja: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
na podbudowie ZSZ - zawody branży mechanicznej
• TECHNIKUM ODZIEŻOWEGO (zaoczne, dla dorosłych)
na podbudowie ZSZ - kierunki odzieżowe

• W przypadku braku chętnych na kupno istnieje możliwość wydzierżawienia
obiektów wyszczególnionych w punkcie 1,2,4 i 5.
• Warunki sprzedaży określa regulamin wywieszony na tablicy ogłoszeń w biurze GS-u.
•Bliższych informacji udziela Zarząd, tel. 024/277-90-46 lub 277-91-15 i 0600-932-682.
Zapraszamy

• TECHNIKUM SPOŻVWCZEGO (zaoczne, dla dorosłych )
na podbudowie ZSZ - zawody branży spożywczej
• ZAOCZN~GO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
4-letniego (na podbudowie szkoły podstawowej),
3- letniego (na podbudO\vie szkoły zasadniczej)

Zarząd

R-s1s

Firma Kris Line · producent bielizny damskiej

•

WYMAGANE DOKUMENIY:
ATIIIY SZKÓŁ:
,/ świadectwo ukończenia
,/ nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa
odpowiedniej szkoły
,/ nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe
" 3 fotografie
" wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
,/ ankieta personalna
,/ nląkle czesne płatne w ratach miesięcznych
" kserokopia dowodu
,/ możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy dla absolwentów
osobistego
(2-3 i 6-7 stron)
" przyjęcia bez egzaminów wstępnych

. z biegłą znajomością jęz. rosyjskiego,
obsługa komputera, prawo jazdy
•· . · •
z biegłą znajomością jęz. angielskiego
i doświadczeniem w sprawach celnych
• . . z doświadczeniem w bŁ~liźniarstwie

Zgłoszenia i zapisy przyimuje sekretariat szkoly: Łowicz, ul. Zgoda 13, tel. (0-46) 837-51-~1

KRIS LINE, ul. łowicka 89 A, 95-015 Głowno, ::l
tel. (0·42} 719·43-15 z dopiskiem CV _ ~

.

. ••

CV ze zdjęciem kierować na adres:

~~u~~r~!i!~!~!"IE VEKA

•szyba k-1,1 mikrowentylacyjna
~
• zaczep antywłamaniowy
• klamki i komplet KOTEW (w cenie) ~
o34/o35 1465x1435 - 629 zł (brutto)
o1 565x535 - 195 zł (brutto)
o32a/o33a 1165x1435 - 588 zł (brutto)

V

PHU „Maron" Nowy Ryńek 8, tel. 837-90-69
za pralnią chemiczną w u/, Ciemnej -892

ł.OWICZANIN
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Bełchów

Udane zawody wędkarskie
iemała reprezentacja wędkarzy
zrzeszonych w dziesięciu kołach
Polskiego Związku W_ędkarskiego w
minioną niedzielę, 4 sierpnia wzięła udział
w tegorocznej edycji spławikowych zawodów wędkarskich, które odbyły się tradycyjnie nad zalewem w Bełchowie. Zawody
te organizowane są przez Koło Wędkarskie
Bełchów Osiedle już od kilku lat, i tym razem nie brakowało widzów.
O puchary oraz sprzęt wędkarski ufundowane przez wójta gminy Nieborów Andrzeja Werle rywalizowano w dwóch grupach: juniorów i seniorów. Wśród juniorów

N

że

Dyrektor pływalni zapewnia,
to „tylko" glony, a·nie piasek z nieumytych nóg, ale czy ma

K nu

orzystający często z miejskiego basezauważyli, że w ostatnich tygodniach pojawiły się na jego dnie duże
ilości piasku. Mało tego - dno i brzegi
niecki są pokryte omszałym, bard:io nieprzyjemnym nalotem. Wynik badania
wody, które robił Sanepid 15 lipca po
przerwie na przegląd eksploatacyjny, nie
wykazał jednak niczego niepokojącego.
Jak się dowiadujemy od Danuty Galązl<i,
kierownika działu higieny komu~~.łnej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Łowiczu, próbka do kolejnego badania
pobrana została 6 sierpnia, jego wynik bę
dzie znany dzisiaj lub jutro.
Czy jednak rzeczywiście te wyniki
mogą uspokoić? Przecież to nie osad jest
badany, ale woda, w dodatku 'tylko pod
względem bakteriologicznym i pod kątem
związków chlom. Jak wiadomo bakterie
giną w wodzie chlorowanej, ale pozostają niektóre glony. Zdaniem dyrektora pły
walni, Waldemara Szkupa, to właśnie one
powodują, że ściany i dno basenu są takie śliskie. Problem glonów pojawił się
w tym roku w basenie po raz pierwszy,·
zdaniem dyrektora przyczyną ich rozwoju jest pogoda, ciepła woda i duża więk
sza szczelność budynku pływalni po przeprowadzonym ostatnio remoncie. Szczelność pozwala zaoszczędzić około 30%
energii, w porównaniu ze zużyciem
sprzed remontu, ale jak widać - nie ma
rozwiązań bez wad. To jest normalne, że
latem pojawiają się na basenach glony,
jest duże nasłonecznienie. Staramy się zasłaniać okna żaluzjami - mówi dyrektor

Temperatura wody w basenie m~si wynosić 28 st. C. ponieważ, jak wyjaśnia
Waldemar Szkup, basen prowadzący naukę pływania dla dzieci musi mieć taką

pływalni.

temperaturę.

Ponadto twierdzi on, że glony są już
nieczynne, ponieważ do zahamowania ich
wzrostu używany jest środek o nazwie Af...,
fuba, który, podobnie jak związkj chloru,
jest dozowany do wody. Jednak usunię-

Tłumaczenie to coś tłumaczy, jednak
czy wszystko? Według Waldemara Szkupa piach na dnie basenu to odrębny od
glonów problem. Dyrektor twierdzi, że nie
jest to piasek naniesiony przez pływają-

FABRYKA

~

cie osadu jest bardzo trudne, ponieważ
glony „wgryzły się" w folię wyściełającą
nieckę basenu. Jedynym rozwiązaniem,
które radykalnie poprawiłoby sytuację
byłaby wymiana folii . Zastosowana w
basenie folia miała gwarancję producenta na 5 lat, tymczasem basen jest już eksploatowany 9 sezon.
Problem znają też płetwonurkowie z
OSP RW, którzy w każdą niedzielę korzystają z basenu i pomagają w jego sprzą
tani u. Co tydzień unoszą gąbkami i
szczotkami osad, który dopiero wtedy
mogą skutecznie wyłapać filtry znajdują
ce się przecież pół metra nad dnem. Ich
zdaniem pojawienie się glonów to poważ
ny problem. Próbowali u suwać je mechanicznie przy pomocy pumeksów, ale jest
to bardzo trudne i mało efektywne. Ich
zdaniem sytuację może zmienić wyn1iana modułu silnikowego w robocie, który
służy do czyszczenia dna. Jeden z płe
twonurków powiedział nam, że urządza
nie jest wyeksploatowane i konieczna jest
wym,iana modułu silnikowego, który nie
nadaje się do naprawy. Wymiana ztJżytej
części to wydatek rzędu 5 tys. zł, ale nie
ma pieniędzy na ten cel. Pytany o to dyrektor pływalni jednak zaprzecza, aby to
urządzanie się popsuło. Osad pochodzą
cy z glonów przy dotyku wydaje się dać
usunąć, być może nie całkowicie, ale czę
ściowo ściera się.

Ł2~~a!;,~, ~ .
te1.1o:m~g:, ŁOWICZ

3-komorowy SOFTLINE
4-komorowy TOPLINE
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• Okucia Winkhaus
• Mikrowentylacja gratis
• Wzmocnienia
ocynkowanewramie,
skrzydle, słupku
C:llPIA
• Bezpłatne
RAMKA
pomiary i transport
okien do Klienta
8EZ
• Profesjonalny
DOPłA

cych, ale pochodzi z sączków filtrujących.
Ma to być również związane z ich zuży
ciem, ponieważ sączki nie były nigdy
wymieniane. W urządzeniach filtrujących
znajdują się 3 trakcje piasku kwarcowego - w sumie jest to 8 ton.
Jak jednak wobec tego wytłumaczyć
fakt, że najwięcej brudu gromadzi się tam,
gdzie ludzie przystają: wzdłuż brzegów i
wzdłuż liny? Czy to jednak nie brudne
nogi dzieci i dorosłych korzystających
latem z pływalni, a nie przypilnowanych
dokładnie, by przed wejściem do wody
umyli się dokładnie pod prysznicem, są
tego przyczyną?
To prawda, że zarówno piach jak i glony nie wpływają na wartość biologiczną
wody i że nigdy wŁowiczu nie zdarzyło
si ę zamknięcie basenu z powodu bakterii . Ale prawdą jest również, że widok
brudu na dnie nie jest przyjemny i do korzystania z basenu nie zachęca. Jedna z
pań korzystających z pływalni powiedziała nam nawet, że jeżeli istotnie, tak jak
powiedzieli płetwonurkowie, potrzebne
jest 5 tys. zł na naprawę odkurzacza, to
chętnie zorganizuje kwestę na ten cel w
mieście. Jej zdaniem nie jest to· aż tak duży
wydatek, aby nic nie można było poradzić. Zaczęłaby zbierać pieniądze, zaczynając oczywiście od pracowników łowic
kiego ratusza.
Mirosława Wolska-Kobierecka
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Gmina Bolimów

Remonty w _ szkołach
kres wakacji to doskonały czas, by
odnowić i wyremontować budynki szkole. Z tej okazji skorzystała także gmina Bolimów. Trwają wciąż prace elewacyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolimowie, których koszt wynosi
400.000 zł . W Szkole Podstawowej w Huminie odbywa się malowanie oraz prace
związane z przystosowaniem pomieszcze-

O

nia z zaplecza gospodarczego do zaplecza
kuchennego tak, aby zupy mogły być przygotowywane w budynku szkolnym, a nie jak
dotychczas dowożone Nysą w termosach z
Bolimowa. Malowanie odbywa się również
w przedszkolu w Bolimowie. Prace remontowe powinny zakml czyć się do i 5
sie1pnia - mówi wójt gminy Bolimów Andrzej Jagura.
(mko)

Sprostowanie

Bełchów

W

artykule z poprzedniego numeru
NŁ pt. Radny do zwolnienia w
mojej relacji z przebiegu głosowa
nia w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z pracy radnego Andrzeja Kurczaka błęd
nie podałam, że radna Renata Balik nie wzię
ła udziału w głosowaniu. Radna Balik wyraziła swoją opinię głosując.

Za

pomyłkę

radną i czytelników przepraszam.

Anna Jatczak

Szkoły

Boisko odnowione
7 tys. zł kosztowało odnowienie boiska
do gry w piłkę noźną Ludowego Zespołu
Sportowego „Pogoń Bełchów". Pieniądze
na odnową wygospodarowano z budżetu
gminy oraz zespołu sportowego. Wykonane prace objęły nawiezienie oraz wyrównanie i zniwelowanie warstwy ziemi i posianie nowej trawy.
(aj)

ponadgimnazjalne

Ponownie wolne mieisca
w niektórych szkołach
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zdecydowanie najlepszyn1 wędkarzem okazał się TomaszŁadyński z koła wędkarskie
go w Rawie Mazowieckiej, który wyłowił
l, 15 kg ryb. Na drugim miejscu z wynikiem
0,64 kg uplasował się Krzysztof Woźniak z
łowickiego koła. Trzecie miejsce zajął Seweryn Karda, reprezentant Koła Bełchów
Osiedle, który złowił 0,26 kg ryb.
W kategorii seniorów mistrzostwo zawodów zdobył Sylwester Dębski reprezentują
cy koło w Rawie Maiowieckiej, który wyłowił 2,3 14 kg ryb. Na podium nie było naszych.
(aj)

hoć wakacje przekroczyły już półme
tek, ciągle, odziwo, trwa rekrutacja do
szkół ponadgimnazjalnych. Najpierw było
składanie podań, niemalże w 100% tegoroczni absolwenci gimnazjów skorzystali z
możliwości złożenia podań do kilku szkół,
potem wywieszenie list osób przyjętych
oraz rezerwowych - czas „wielkiej bieganiny", bo wszyscy gimnazjaliści musieli
sprawdzić swoje miejsce na liście w każ
dej z kilku w)rbranych placów~k. Potem
radość dla tych, którzy się dostali do wybranych szkół i ogromna nerwówka dla
tych, którzy w każdej szkole znaleźli się
pod tzw. kreską, czyli na liście rezerwowych, no i wreszcie ostateczny wybór,
czyli składanie deklaracji woli i oryginału świadectwa w wybranej szkole. Należało to zrobić do 4 lipca i nie brakowało
takich, którzy mając zaklepane miejsca w
kilku szkołach, do końca nie byli zdecydowani z której szkoły zrezygnują, blo-

kując miejsca osobom z list rezerwowych.

W połowie wakacji okazuje się, że nadal nie dla wszystkich była to ostateczna
decyzja co do tego, w której szkole chcieliby się uczyć. Na przykład niż po oficjalnym · zakończeniu naboru, ticeum
mieszczące się przy ul. Armii Krajowej
w Łowiczu mogło cieszyć się z wykonanego naboru, a na dzień dzisiejszy jest tam
około 20 miejsc wolnych, ponieważ gimnazjaliści wycofali świadectwa. Dokąd poszli? Jąk dowiedzieliśmy się w Wydziale
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki łowic
kiego starostwa, najprawdopodobniej skorzystali z pojedynczych miejsc wolnych, które pojawiły się innych szkołach na skutek
tego, że uczniowie nie donieśli tam oryginału świadectwa A takie pojedyncze miejsca.
zdarzyły się w liceum przy ul. Bonifraterskiej, w liceum przy ul. Ułańskiej, w zespole szkół przy Kaliskiej. Kilka osób po namyśle zdecydowało się na naukę w liceum

MOTO - HURT os.

o profilu sportowym na Blichu, kilka w liceum w Zdunach i tym sposobem cała dwudziestka rozproszyła się po innych szkołach.
Poważne problemy z naborem mają także szkoły w Zdunach, ale to nie jest niespodzianką, ponieważ tam już przy składaniu
podań nie było zbyt .wielu chętnych. Do liceum wprawdzie doszły nowe osoby, ale
więcej odeszło gdzie indziej, na połowę
wakacji chętnych do nauki jest tam na niecałe 1,5 klasy, brakuje 20 osób. W Zduń
skiej Dąbrowie zamiast planowanych czterech klas, może uda się utworzyć tny, dziś
miejscasąjeszcze w każdym z oferowanych
techników. Wszystko wskazuje też na to, że
nie uda się otworzyć zasadniczej szkoły zawodowej w zespole szkół na Blichu, prawie na pewno ruszy tam natomiast liceum
sportowe, w którym sąjeszcze tylko 3 miejsca wolne. Pozostałe szkoły mająjuż komplety chętnych.
(aj)

Dąbrowskiego (NA RAMPIE)

tef.. (046) 837-55-521 0-602-615-399
./ Cement, wapno, stal zbrojeniowa, styropian, papa, lepik
./ " Cegła i kształtki klinkierowe
./Cegła pełna, szczelinówka, pustaki, siporex, bloczki betonowe
~ó1.
./Kostka brukowa, obrzeża, płytki chodnikowe, krawężn iki
l)O ł\ł e'f..
./ Kręgi, nakrywy, przepusty i inne materiały budowlane
• yo1.\0 ~·
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
~ •
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BUDOM/X, W. Tyszkowski, S. Górski
Łowicz, ,ul. Armii Krajowej 450, tel. (046) 837-49-54, 55
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Festyn wZdunach
W niedzielę, 18 sierpnia Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach
organizuje na boisku Ludowego Zespołu Sportowego Astra
. w Zdunach festyn rekreacyjno
- rozrywkowy. Znany już jest
zarys programowy tej cieszą
cej się sporym powodzeniem
imprezy.

estyn rozpocznie się w niedzielę, 18 sierpnia, o godz. 14.30.
Dziesięć minut później na boisku rozegrany zostanie mecz piłkarski mię
dzy radnymi gminy Zduny a sołty
sami oraz między Mistrzami I Zduń
skiej Ligi Piłkarskich Szóstek przeciw Reprezentacji Ligi. W przerwach
między meczami na płycie boiska zaprezentują się w układach choreograficznych czirliderki, przygotowują
ce się na tę okazję na wakacyjnych
zajęciach tanecznych w GOK prowadzonych przez Izabelę Masłow

F

ską.

Na godz. 16.00 zaplanowane jest
turnieju strzeleckiego
z wiatrówek, które dostarczy na imprezę skierniewicka Liga Obrony
Kraju. Turniej odbędzie się na poło
żonej kilkaset metrów od boiska
strzelnicy w Zdunach. Także o godz.
16.00 przewidziano na boisku rozpoczęcie blqku estradowego. Wystą
pi Orkiestra Dęta z Bolimowa, działająca przy tamtejszym Gminnym
rozpoczęcie

Kultury, Zespół Ludowy
,,Kiernozianie", a także młodzi wykonawcy, znani w gminie Zduny
z wieczorków muzycznych pt. „Zagraj z nami". Będą tom. in. Karolina
Lewandowska, Sebastian Nowak,
Tomek Ledzion, Marcin Stępień,
Maciek Wysocki, Katarzyna .Żelaz
kiewicz. Po nich na scenę wejdzie
„The King's Friends", w którym występują Wojtek Miedzianowski i Sła
wek Wódka. Na koniec przed głów
ną atrakcją wieczoru wystąpi zespół
młodzieżowy działający przy GOK
Zduny, prowadzony przez Ewę
Szcześniak. W godzinach od 20.30
do 22.00 widownię na boisku w Zdunach zabawiać będzie zespół cygań
ski Fabian & Tabor. W związku
z ich występem cała impreza ma zostać przeprowadzona w cygańskim
stylu, a zespOly występujące przed
gwiazdą mają zaprezentować w dużym stopniu repertuar biesiadna cygański. W czasie trwania imprezy
nie zabraknie wielu konkursów z nagrodami, wróżki, u której będzie
Ośrodku

można poznać swoją przyszłość.

Będzie można także przejechać" się

na kucyku z Ludowego Klubu ·Jeź
dzieckiego „Tarant" w Budach Grabskich. Będą także karuzele, dmuchane zamki dla dzieci oraz, zwłaszcza
dla pań, pokazy makijażu jednej ze
znanych firm kosmetycznych.
(tb)

Gmina Domaniewice

Budynki starych szkól
czekaią na chętnych
N

adal bnik jest zainteresowanych
zakupem trzech budynków po
byłych wiejskich szkołach na terenie
grniny Domaniewice. Kolejny przetarg, który odbył się w dniu 26 lipca,
nie wywołał zainteresowania, żaden
z trzech budynków - Reczyce, Sapy,
Lisiewice nie został sprzedany, pomimo
ż.e 1.arząd gminy stopniowo obniża ich

ceny. Kolejny przetarg ofertowy planowany jest pod koniec września Ceny
wywoławcze nieruchomości, tzn. budynków wraz z działkami, wynoszą 20 tys.
zł w Reczycach (dwukrotnie obniżana
cena z 40 tys. zł), 25 tys. zł w Sapach
(cena wyjściowa 33 tys. zł), 22 tys. zł
nieruchomość w Lisiewicach (cenaobni(mwk)
·
żona z32 tys. zł).

Boią się

Chąśno

Więcei

terenu
do zalesienia
i pod zabudowę

· i badaią się

Z bezpłatnych badań mammograficznycfi
skorzystało

w Łowiczu 600 kobiet

m:z sześć dni, od 1 do 7 sieipnia około 600 sobem jego zapobiegania Służyć temu mogąje
kobiet z Łowicza mogło piz.eprowadzić dar- dynie prawidłow(lµawyki zdrowotne tm. regumowe - bo finansomne przez kasę chorych„-' laniiewykonywane badaniamamrnograficźnedla

P

ada p y Chąśno na pierwszej
po wakacjach sesji będzie podejmować uchwały o dokonaniu
zmiany w przestrzennym planie zagospodarowania gminy. Zmiany dotyczyć będą trzech różnych tematów,
w tym zmiany przeznaczenia gruntów klasy V i VI z gruntów ornych na
grunty z możliwością dokonywania na
nich zalesień. Zmiany te zostaną wprowadzone na wytypowanej powierzchni prawie 300 hektarów na terenie 16

R

sołectw.

badania mammograficzne, które odbywały się
w Gimnazjum Nr 1w godzinach od 8.00 do 17.00.
Zainteresowanie badaniami było bardzo duż.e. We
wtorek w godzinach południowych nie prowadzono już zapisów na listę badań bezpłatnych.
Być moż.e kolejna taka okazja dla mieszkanek
Łowicza nadarzy się na przełomie sieipnia i Wm>śnia, o ile zau.ąd miasta zdecyduje się tę formę
profilaktyki dofinansować z własnej kasy.
W kolejnych dniach sierpnia badania mammograficzne organizowane pod' patronatem posła
PSL Tadeusza Gajdy, będą prowadzone kolejno
dla poszczególnych gmin; 8-11 sieipnia gmina
Łowicz - miejsce badania Gimnazjum nr l w Ło
wiczu, 12-14sierpniagrninaChą,5no, 16-17 gmina Kiernozia, 19-22 gmina Kocierzew. O dokład
ne terminy badań i miejsce ich przeprowadzania,
należy dowiadywać się we właściwych urzędach
gmin. Od 23 sieipnia badania będąprzeprowa
dzone w gminie Nieborów, później w pozostałych gminach. Z bezpłatnych badań w poszczególnych gminach mogłoby skorzystać ok. 1OO
kobiet, jednak niemal każ.da gmina zapowiedziała
sfinansowanie badania dla kolejnych stu.
Rak piersi jestnaj~ nowotworem zło
śliwym występującym u kobiet. Według statystyk w ciągu życia zachoruje na niego co szesnasta Polka Daje to liczbę około IO.OOO zachorowań i 5.000 zgonów kobiet w ciągu roku.
Odległość od centrów medycznych, brak nawyków zdrowotnych, zła sytuacja materialna
w rodzinach wiejskich sprzyjają późnemu wykrywaniu raka u kobiet z tych obszarów. Dodatkowo należy podkreślić, ż.e dotychczasowe pro- ,
gramy profilaktyczne wczesnego wykrywania
raka piersi ograniczone były jedynie do dużych
ośrodków miejskich - a jedynie wczesne wykrycie raka piersi daje możliwość pełnego jego wyleczenia. Uwzględniając wysokie koszty operacji,
naświetlania i rehabilitacji - profilaktyczne wczesne wykrywanie raka sutka jest najtańszym spo-

Radni zadecydują także o zmianach
w planie zagospodarowania otoczenia
drogi prowadzącej do Kiernozi na odcinku: od granicy z.gminą Łowicz do
skrzyżowania z drogą prowadzącą do
Niedźwiady. W projekcie uchwały, po
obu stronach kilometrowego odcinka
tej drogi zostanie wydzielonych blisko 20 nowych działek budowlanych,
na których będzie można dokonywać
zabudowy mieszkalnej z możliwością
prowadzenia nieuciążliwej dla otoczenia działalności usługowej. Dotychczas teren ten przeznaczony był
w planie zagospodarowania na grunty
orne. Chęć dokonania tej zmiany jest
odpowiedzią gminy na prośby wła
ścicieli znajdujących się tam gruntów
ornych, którzy chcą albo postawić na
nich własne budynki mieszkalne, albo
wydzielić z nich działki pod sprzedaż.
Planowana uchwała będzie dotyczyć także trzech innych działek:
w Goleńsku, Wyborowie oraz Przemysłowie, na których stoją budynki
T>o byłych szkołach podstawowych.
Budynki w Goleńsku i Wyborowie zostały sprzedane przez gminę i są wykorzystywane na cele mieszkalne, natomiast budynek w Przemysłowie
został wydzierżawiony i znajduje się
w nim sklep spożywczy. Dlatego istylko jedna oferta wpłynęła na konkurs na
nieje konieczność zmiany przeznaczestanowisko dyrektora Gimnazjum Pu-blicz
nia tych działek z oświatowego na
nego w l(jemozi. W konkursie, który odbył
mieszJcaniowy z możliwością prowa- się 30 lipca w l(jemozi, wzięła udział dotychczadzenia działalności usługowej nieuciąż- sowa dyrektorka szkoły Elżbieta Krystecka, ona
(tb) też uzyskała akceptację komisji konkursowej.
1iwej dla otoczenia.

kobiet45- 65 lat i nauka comiesięcznego samobadania piersi pm:z kobiety powyżej 20 roku ży
cia Każda kobieta powinnaprzeprowadzić mammografię ukończywszy 40 lat - niówi Ewa Sobkiewicz - przedstawiciel NZOZ Medica z Łodzi
- przychodni przeprowadzającej badanie. Ze
względu na bardzo duż.e zainteresowanie badaniami, w pierwszej kolejności zapisywano kobiety z tzw. grupy ryzyka tj. 51 - 60 lat lub
kobiety z rodzin, gdzie w przeszłości występo
wały zachorowania na raka piersi.
Większość kobiet poddających się badaniu
robiła sobie mammografię pierwszy raz w życiu.
Mirosława Ławińska z Łowicza, przechodząc
obok Gimnazjum nr 1 zobaczyła ogłoszenie o
badaniach, natychmiast poszła się zapisać. Mam
45 lat i dolegliwości związane ze „sprawami kobiecymi" - mówi. Choi w rodzinie nie było wchorowań na raka postanowiłam się przebadać.
Gdy tylko dowiedziaiam się o możliwości badania zawiadomiłam wszystkie koleżanki - mówi
55-letnia Krystyna Szkop z Łowicza Już mam
wyniki, są dobre, ale muszę przyznać, że szlam z
duszą na ramieniu Nie wiem czy rak piersi objawia się bólami, czy nie, dlatego trwoga była tym
większa.

Niektóre kobiety badały sięjuż po raz kolejny,
jak na przykład 59-letnia Alina Krupińska z Ło
wicza Robiłam sobiejuż badanie w grudniu 1998
roku w Łodzi, wtedy odpłatnie - mówi. 'Jjlle sły
chać o tym zagrożeniu w telewizji, że postanowiłyśmy się z siostrąprzehadać. Wyniki sprze.d. 4 lat
były dobre, ale skoro stworzono taką możliwość
- za którąja i pewnie wszystkie kobiety są bar<ko
wdzięczne - tu na miejscu, w dodatku nieodpłat
nie, to skorzysta/am.
Danych statystycznych dotyczących poziomu zagrożenia rakiem piersi przebadanych w
Łowiczu kobiet można się spodziewać w najbliższym czasie.
(mko)

Kiernozia: Jeden konkurs rozstrzygnięty

T

Nie został natomiast rozstrzygnięty konkurs
na dyrektora,rniejscowego przedszkola, ponieważ nie wpłynęła ani jedna oferta Zarząd gminy
zdecyduje, czy konkurs będzie ogłoszony ponownie, czy zostanie powołana osoba, która bę
dzie pełnić obowiązki dyrektora placówki.
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Przyjmujemy samochody osobowe i dostawcze.
Badania techniczne, ocena stanu· samochodu. Raty. Leasing na miejscu.

POLMOBLICH,

Łowicz,

ul. Blich 34, tel. (0„.46) 837-37-10
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Politechnika Łódzka
Wydział

Organizacji i Zarządzania

zaprasza na studia

LICENCJACKIE ZAOCZNE
kierunek: Zarządzanie i Marketing
zajęcia

Maurzyce 48

tel. (0-46) 839-11-34, 0-607-267-277
· R-15
tel. kom. 0-601-508-950

w salach wynajmowanych w Łowi~zu

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
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pełny

zbiornik paliwa i pełna butla gazu.
wreszcie też ktoś z gaśnicą,
dojechał mój tata z drugą, niestety, już
było za późno - nie dało się opanować
ognia własnymi siłami. Ktoś 1 z boku
krzyknął: Dzwoń po straż, sami tu nic nie
poradzimy Ja z przerażeniem odpowiedziałam, że nie mam przy sobie numeru.
Człowiek w szoku w ogóle nie myśli.
Przecież numer 998 widziałam tyle razy
i wiedziałam, że zawsze można z niego
skorzystać, wtedy po prostu nie przyszło
mi to do głowy.
O 14.30 zadzwoniłam po straż. Byłam
bardzo zdenerwowana, krzycZllłam do
słuchawki, że Pjłli mi się samochód na
moście, na Bzurze - pamiętam, że wciąż
powtarzałam to zdanie, jakbym z góry
założyła, że dyżurny straży wie, o który
most chodzi. Dyżurny uspokajał mnie,
zadając wciąż to samo pytanie: Ale w jakiej miejscowości ten most na Bzurze?
W końcu wydusiłam z siebie: Sobota.
Przez chwilę poczułam ulgę, wiedziałam,
że pomoc nadejdzie. Emocje odrobinę
opadły. Wtedy uświadomiłam sobie, że
przez cały czas trzymam gaśnicę w ręku.
Straży nie było i nie było. Patrzyłam
jak mój samochód płonie. Wszyscy patrzyli i nikt nie był w stanie nic zrobić.
Czułam niemoc - to jedno z gorszych
uczuć, jakie dotyka człowieka, uświada
miamy sobie wtedy, że mimo postępu
cywilizacji,jaki dokonuje się niemal każ
dego dnia, jesteśmy bezsilni wobec ży
wiołu. Podczas oczekiwania na straż chodziłam nerwowo przy samochodzie, wydawało mi się, że nie ma ich całą wieczność, poziom adrenaliny znowu sięgnął
zenitu. W końcu słyszę ryk syren, wiem,
że niedługo zjawi się na miejscu pomoc.
Od momentu powiadomienia jednostki
o zdarzeniu a pojawieniem się pierwszego wozu strażackiego minęło niespełna
siedem minut, a mnie ten czas dłużył się
i dłużył.
Pierwsza przybyła na miejsce jedn0stka Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielaw.

U .każdego, kto otarł się ·c, śmierć, wspomnienie
tego zdarzenia zostawia trwały ślad w pamięci,
który daje o sobie znać w najmniej spodziewanych chwilach, pozostając w podświadomości na
zawsze. Jak cienka linia istnieje między życiem
a śmiercią os.obiście przekonałam się ostatniego, sobotniego.~opołudnia.

Znalazł się

rowadziłam wtedy samochód z zamia-

P rem dojechania na otwarcie wystawy

Dlaczego nie uciekałam? Nie wiem. Otworzyłam drzwi samocnodu i zajrzałam pod
wmuzewn w Łowiczu. Wyjechałam z domu podwozie. Tam zobaczyłam palącą się plapo 14, bowiem otwarcie wystawy miało na- mę. Wiedziałam, że sama nic nie zdołam
stąpić o godzinie 15, wtedy nawet pu.ez myśl zrobić. Zadzwoniłam po tatę - posiadanie
mi nie przeszło, że być może do tego domu telefonu komórkowego w takich sytuacjach
już nie wrócę„. Wróciłam, ale przeżyłam niejednokrotnie ratuje życie- krzyknęłam do
chwile, które na długo zapamiętam„.
słuchawki Pomocy. palę się! II Tata powieGdy tylko odpaliłam stac:xjkę, zauważy dział, żebym próbowała gasić pożar gaśni
łam, że coś jest nie w porządku. Samochód cą, która miała być pod siedzeniem kierowmi „przerywaf', nie jechał równomiernie, cy, i uspokajał mnie, że już do mnie jedzie
pomyślałam: Stary jest, pewnie_ zaraz mu z drugą, większą. Gaśnica faktycznie była
przejdzie.„ Nie przeszło. Prawdopodobnie pod siedzeniem, ale co z tego, kiedy bę
już wtedy zaczęłam „się palić'~. Jakieś 800 dąc w szoku nie potrafiłam jej nawet urumetrów od domu samochód mi po prostu chomić, może była zepsuta, tego nie wiem
zgasł. Próbowałam go uruchomić - bezsku- do 'dziś.
tecznie. Kręciłam stacY.iką i kręciłam, a on
Nim wykonałam telefon do domu zatrzyani drgnął. Pomyślałam, że pewnie to wina małam zresztą trzy samochody - ale żaden
nowo założonej instalacji gazowej, więc nie z nich nie miał na wyposażeniu sprawnej
myśląc wiele przełączyłam na benzynę i„. gaśnicy, mimo iż jest to obowiązkiem. Tu
jak się później okazało była to bardz.o nie- również pragnę „podziękować" kierowcy bezpieczna decyzja, która mogła mnie kosz- kobiecie zielonego Fiata I 26p, którego desperacko próbowałam zatrzymać - a która,
tować życie.
Prawdopodobnie na skutek awarii insta- mimo iż widziała palący się samochód, przelacji ełektryczntj samochodu doszło do spię jechała, jakby się nic nie działo. Może wła
cia tuż po w:xjeździe z domu i nastąpiło au- śnie wtedy, gqyby się zatrzymała i użyczyła
tomatyczne odcięcie dopływu gazu. Wtedy mi swojej - ziudadam, że ją miała i zakła
od razu powinnam zadzwonić po pomoc, dam, że sprawnej - gaśnicy, mój samochód
tylko, że. „ nie zdawałam sobie sprawy nadawałby się jeszcze do czegokolwiek
z powagi sytuacji i zagrożenia, jakie sama i obyłoby się bez pomocy straży?
sobie funduję przełączając samochód na benStrai przybyła
zynę. Po kilku, może kilkunastu nieudanych
próbach ponownego odpalenia samochodu,
w siedem minut
zobaczyłam, że kłęby dymu wydostają się
Nadjeżdtało coraz więcej osób, ale
spod maski samochodu i otaczają mnie wewnątrz auta. W ciąż podejmowałam drama- wszyscy bali się podjechać bliżej i słusz
tyczne próby odpalenia. Po co? Nie wiem. nie, bowiem w moim aucie był prawie

zaprasza!
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Powstańców

Strażacy z jednostki OSP w Bielawach jako pierwsi pojawili się na miejscu
i opanowali sytuację.
Strażacy spisali się bardzo dzielnie i wykazali stalowymi nerwami, dziękuję im za
to!!! Jeden z nich podszedł do mnie i powiedział: Ciesz się, że żyjesz, dziewczyno. Mogło być o wiele gorzej. Wozów
strażackich pi:zybywało, po kilku minutaeh było ich chyba sześć, nawet nie wiem
skąd. Sytuacja została opanowana. Z samochodu jeszcze unosił się dym, maska
i silnik były bardzo nagrzane - od gorąca
popękały szyby i reflektory, ale już się nie
palił. Podjechał znajomy i odholował mój
samochód do domu. Gdy wsiadłam do
innego auta, które podwoziło mnie do
domu, uświadomiłam s~bie, że jestem

przemoczona do suchej nitki. Przez cały
czas akcji lał deszcz, ale wtedy nawet mi
nie przeszkadzał, po prostu tego nie zauważyłam. Dopiero kilka godzin po zdarzeniu nerwy zaczęły opadać, czułam potworny ból głowy, senność, cała drżałam.
Dziś samochód stoi w garażu, ale nie
nadaje się do naprawy, a ja jestem bogatsza o doświadczenie, które pozwoliło mi
spojrzeć na świat z innej strony. Życie jest
pełnę zakrętów, zza których często nic nie
widać. Nic nie da się przewidzieć, a budząc się rano nigdy nie wiemy czy to przytpadkiem nie raz ostatni„.
Marta Kolas

PCK nie zrezygnuie
z kursów pierwszei pomocy_
etnie gorączki odwiodły łowiczan od
chęci wzięcia udziału w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, który
chciał zorganizować w lipcu i w sierpniu
powiatowy oddział Polskiego Czen.Vonego Krzyża w Łowiczu. Kurs miał kończyć się egzaminem i certyfikatem. Oferta była przede wszystkim atrakcyjna dla
młodzieży, która miała zapewnione bezpłatne uczestnictwo w kursie, dorośli rnieli zapłacić do 50 zł. Do biura PCK zgło-

L

siło się jednak w lipcu zaledwie 6 chęt
nych osób, a na wyznaczony termin rozpoczęcia kursu przyszła tylko jedna. Wo- bee tak niskiego zainteresowania PCK
zrezygnował z przeprowadzenia kursów
w terminie wakacyjnym, planuje jednak
zwrócić się z taką propozycją wi: wrześniu, najpierw do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, a przed okresem feryjnym do osób dorosłych.
(tb)

ul. Nadl)zurzańska 41
Tel.(046) 837-88-13 .
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Poleca po atrakcyjnych cenach:
glazurę, terakotę polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
~
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównujące
•!• płyty gipsowe KNAUF
•!• artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze
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Poczta Polska

BOCIAN PRZEZV~ ALE STRAClt NOG~
ość smutno zakończyła się akcja
ratowaniakilkutygodniowego bociana zaplątanego w swym gnieź.dzie przy
ulicy Jastrzębiej w Łowiczu w sznurek
do pras. Kilka dni wcześniej ptaka
uwolniła z pęt natura. Noga zaplątana
w sznurek pod wpływem osłabienia
i martwicy sama odpadła w stawie skokowym, czyniąc z bociana kalekę i tym
samym stawiając . pod znakiem zapytania jego los.
Akcja ratownicza boćka odbyła się
w piątek, 26 lipca, około godziny 8.00.
Gniazdo, w którym ptak się urodził,
umieszczone jest na słupie energetycznym, na specjalnej metalowej platformie,
założonej w z.eszłym roku po tym jak na
sąsiedniej posesji złamało się drzewo, na
którym było gniazdo. Bociany od razu
polubiły siadać na słupie i by uniknąć
komplikacj~ pracownicy Zakładu Energetycznego w Łowiczu założyli na nim
platfonnę podnoszącą gniazdo kilkanaście centymetrów ponad wieu.chołeksłu
To już trzeci ptak z okolic Łowi
pa. Do gniazda pomogli dostać się pracza, który został przez Michała
cownicy Zakładu Energetycmego. Firma
odwieziony do ptasiego azylu
udostępniła podnośnik hydrauliczny, wyw Warszawie.
słała także brygadę, która odłączyła napięcie w przewodach linii energetycznej, Spraw Komunalnych Urzędu Miejskieby bezpiecznie dotrzeć do gniazda. Pa- go skontaktował się natomiast z jednym
weł Gawroński, naczelnik Wydziału z młodych łowickich ornitologów - arna-

D

Szybkie listy cenione przez klientów

torów, prosząc o pomoc. Michał Will<,
student biologii Wy?szej Szkoły Rolniczej w Siedlcach wjechał do gniazda
i zdjął osłabionego boćka na ziemię.
W gnieździe były 3 młode ptaki, jednak od razu dało się zauważyć różnicę
między dwoma wyrośniętymi i prawiejuż
gotowymi do lotu ptakami a leżącym
w gniei.dzie słabym, dwukrotnie mniejszym i chorym boćkiem - opowiedział
nam Michał - Potem okazało się, że ak<ja mająca na celu uwolnienie ze SZfUlrk/Jw bocianajest spóźniona, niedokrwienie i martwica spowodowały, że noga odpadła pozostajqp w gniei.dzie.
Jak dowiedzieliśmy się od Michała, co
roku dziesiątki bocianów giną właśnie
prz.ez znoszone prz.ez siebie do gniazd
sznurki do pras, dusząc się zaplątane
w nie lub tracąc kończyny. Dla boćka
z Jastrzębiej pomoc ludzi nadeszła
w ostatniej chwili, kondycja ptaka na
pewno nie pozwoliłaby mu odlecieć do
Afi:y~ a prawdopodobnie nawet bezpiecznie opuścić gniazda. Jedynym więc
ratunkiem okazało się być odtransportowanie bociana do ptasiego azylu prowadzonego prz.ez dr. Andrzej Kruszewicza
przy warszawskim ZOO, gdzie znalazł
profesjonalną opiekę.

(tb)

W szranki z Murzynami
„Dzień

Kultury Nigeryjskiej" zapowiadany jest na

wtorek, 30 lipca bunnistn
Łowicza Ryszard Budzałek
gościł w ratuszu ambasadora
Nigerii Zubairu Dada oraz konsula tego
kraju Beago ldowu Wizyta ta była owocem ostatniego Jarmarku Łowickiego,
podczas którego w naszym mieście gościli przedstawiciele egzotycznych dla nas
krajów, m.in. również Nigerii. Nigeryjczykom bardzo spodobało się w Łowi
czu i chcieliby tu cz.ęściej prezentować
swoją kulturę i już na ostatnie dni wrz.eśnia zaproponowali kolejną imprezę, bę-

W:

isty priorytetowe, które Poczta Polska wproz początkiem lipca jako swoją najnowszą usługę, cieszą się stale rosnącą popularnością wśród nadaWców. Beataż.aczek, pracownik Urzędu Poczty Polskiej nr 1 przy ul.
3 Maja w Łowiczu powiedziała nam, ż.e w pierwszych dniach lipca łowiczanie wysyłali 5-6 listów
priorytetowych, teraz jest ich dużo więcej, nawet
40 dziennie. Popularność tę poczta przypisuje
temu, ż.e udało jej się w końcu zapewnić gwarancję dostarczenia listu w ciągu doby w dowolne miejsce Polski i połączyć to z niewygórow
aną ceną, niewiele różniącą się od zwykłego listu, który potrafi z Łowicza docierać do innego
miejsca w Polsce prz.ez tJZy dni.

L

wadziła

Warunkiem terminowego dostarczenia listu
priorytetowego do adresata jest tylko to, by został nadany do godziny 16.00 w urzędzie pocztowym Jak dotą4 nie mieliśmy żadnej reldamacji od ldientów, którzy byliby niezadowoleni z tej
usługi - powiedziała nam Beata żaczek.
Cena listu priorytetowego o wadze do 20 g
jest o 70 gr droższa od zwykłego listu w usłu
gach dotyczących kraju i wynosi 1.80 zł, w przedziale wagowym od 20 do 50 g wynosi 1,90 zł.
Priorytetowe listy polecone w pierwszym i drugim prz.edziale wagowym kosztują 3,90 zł i 4 zł.
Listypńorytetowemożna wysyłać także poza granice, poczta daje np. gwarantję dostarczenia listu
(tb)
na terenieEwupyw ciągu 3 dniza2.60 zł.

Nagroda Kolberga nie w tym roku

W

tym roku dwie twórczynie ludowe z terenu powiatu łowickiego: śpiewaczka Zofia Czubik z Łowicza i bafciaika Helena
Mucha z Różyc, które wytypowane zostały przez
łowickie koło Stowarzyszenia Twórców Ludowych do nagrody Kolberga, nie zostaną nią uhonorowane. To jednak nie oznacza, ż.e ich praca
nie Wstała dostneżona czy zlekceważona Już
samo nominowanie do tej nagrody jest dużym
sukcesem, bo nie każ.dy z twórców moż.e otnymać taki przywilej. Otrzymanie jej wiąże się
w świecie twórców ludowych z ogromnym prestiżem i jest zazwyczaj ukoronowaniem całego
dorobku twórczego. Warto tylko powiedzieć, ż.e
wśród laureató'Y nagrody z naszego regionu znaj-

dziemy nazwiska nieżY.iącego już Juliana Brzozowskiego czy ostatnio nagrodzonej hafciarki,
Otylii Uczciwek. Anna Staniszewska, pełniąca
aktualnieobowiąili prezesa łowickiego koła S'IL
powiedziała nam, ż.e w przyszłym roku nomina. cje zostaną na pewno prz.ez koło powtórzone.
Nagrodę imienia Kolberga otrzymał natomiast
w tym roku rz.eżbiarz ludowy Adam Głuszek
z Dąbrowic koło Skierniewic, od lat związany
mocno z Łowiczem ze względu na swoją współ
pracę ze Stowarzyszeniem Regionalnym Wsi
Urzecze ,,Łowiczanie". Odbierze on nagrodę na
dorocznej wrz.eśniowej uroczystości w Przysuchej.
(tb)

SP1

Remont dachu i wymiana okien

wrzesień

dzie to „Dzień Kultury Nigeryjskiej dziny z obu krajów, będzie to możliwe,
w Łowiczu". W najbliższych dniach po- ponieważ ambasada Nigerii zapewniła,
wstanie szczegółowy program przedsię- ż.e Nigeryjczycy licznie pizybędą do Łowicia.
wzięcia
Z okazji ,,Dnia Kultury Nigeryjskiej"
Jak nas poinfonnowała Anna Janus,
naczelnik Wydziału Analiz i Promocji przygotowane zostaną dla uczniów ło
Urzędu Miejskiego - Impreza odbędzie wickich szkół dwa konkursy plastyczne,
się w parku na Błoniach i będzie miała których tematyka ma nawiązywać do
charakter pikniku rodzinnego. Przewi- kultury nigeryjskiej. Mieszkańcy miasta,
dziano występy kapel ludowych z Łowi którzy zechcą dowiedzieć się więcej
cza i z Nigerii, degustacje potraw polskich o życiu w Nigerii, będą mogli nieodpłat
i nigeryjskich oraz liczne konkursy, nie w kinie ,,Bzura" obejrzeć filmy do(aj)
w których będą rywalizowały ze sobą ro- kumentalne o tym kraju.

T

rwa wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr I w Łowiczu oraz remont
dachu budynku i częściowa wymiana
blacharki. Prace dotyczące wymiany okien
wykonuje łowicka Spółdzielnia Inwestycji
i Budownictwa, która wygrała ogłoszony
przez dyrekcję szkoły przetarg. Wymianie
podlegać będzie 40 różnych rozmiarów
okien w piwnicach, pomieszczeniach kuchennych, świetlicy, sali rekreacyjnej oraz
klasach od strony ul. Kaliskiej.
Okna zostaną wymienione na około 2/3 dłu
gości budynku. Stare, kilkunastoletnie okna
zostaną wymienione na nowe plastikowe.

Wymiana okien będzie kosztowała 54 tys. zł.
Prace na dachu budynku dotyczyć będą pokrycia nową warstwą lepiku. Oprócz tego prz.eprowadzone zostanie czyszczenie rynien poziomych i pionowych oraz wymiana tych, które są
w najgorszym stanie technicznym. Wartość prac,
które zostały zlecone łowickiej ·finnie „Usługi
Wielobranżowe - Wiesław Ciesielski" wynosi
około IOtys. zł.
Dyrektor szkoły Beata Stabryła powiedziała
nam, ż.e roboty powinny zakończyć się do 15
sierpnia. Od tego bowiem momentu chce zmobilizować personel szkoły do prac po17Ądlcowych
(tb)
prz.ed ro:zpoczęciem roku szkolnego.

LEJ~

OFERUJE:
a oleje i smary samochodowe,

Claas Jaguar z gniotownikami ziarna.
O~wóz masy ciętej rozrzutnikami
.10-tonowymi typu Forshnit T-88
Tel. 046/837-28-88, 0604-078-564
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Cl

a
a
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oleje luzem: .silnikowe,
hydrauliczne i przekładniowe
oleje do kosiarek i pił łańcuchowych
płyny Borygo i Petrygo
filtry oleju, paliwa, powietrza
kosmetyki i akcesoria samochodowe
skupujemy olej przepracowany

PKN ORLEN S.A. Firma „KOPER"
tel. (046) 837-13-58
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STANLEY
Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTRZ
ORAZ MEBLE KVCHENNE NA ZA.MÓWIENIE

"'1 Czynne. pn. - pt. 8.00 - 17.00,
sobota 8.00- 13.00 R
~I I

oferuje autoryzowany dystrybutor
oleju opałowego

./

ul. Małszyce 2d/2e, teł. (0-46) 837 36.82

Targowica Miejska, pawilon 219
tel (046) 830-20-~6, 0-604-19-23-18

ZAPEWNIA:

OPAŁOWY

GWARANTUJEMY:

DA-mOsp.j.

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

Długiej

·ATRAKCYJNE CENY
• SZEROKI ASORTYMENT

P.rzemysłowe

Cl

przy ul.

MEBLE KUCHENNE
I OKNA PCV
Łowicz,

Nowy Rynek 16,

tel. (0-46) 837-89-01, 0·502-384-929
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DO ŚWINOUJŚCIA- NA ROWERACH
Niewielu z nas ma w sobie tyle zaparcia, by wakacje spę
czynnie na rowerze, a cóż dopiero przejechać na nim
trasę 1300 kilometrów w ciągu f2 dni. Mirosław Wojda,
Agnieszka Dyl i małżeństwo Aleksandra i Wacław Wnuk
związani z kołem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajobrazowego działającego przy zakładzie Agros - Fortuna w Łowiczu należą jednak właśnie do tych nietuzinkowych turystów, którzy tak właśnie spędzili tegoroczny lipcowy urlop.
dzić

rzejechali trasę Łowicz-Toruń- Ustka
- Kołobrzeg - Świnoujście - Sz.czecinek - Piła- Strzelno -Łowicz. Mimo zmę
czenia, jakie niesie za sobą taki wyczyn, są
zdania, że jest to najlepszy sposób, by dobrze się bawić, poznać nowe miejsca, spotkać ciekawych ludzi, odpocząć - i co nie
bez znaczenia - schudnąć kilka kilogramów. Pan Wacław przez te 12 dni stracił
prawie 8 kg!
Taka fonna długodystansowej twystyki
rowerowej jest od czterech lat dla trójki
z tych osób sposobem na spędzenie ciekawych wakacji. Zaczęli jeź.dzić tak w 1998
roku, byli wtedy na Mierzei Wiślanej
i w sumie pokonali 998 km, w 1999 roku
zjeź.dzili Mazury trasą o długości 1OOO km,
w 2000 roku ponownie udali się nad morze,
tym razem jednak do Trójmiasta pokonując
dystans 1332 km. W 2001 roku pokonali
trasę o podobnej długości, tym razem jednak na Suwalszczyźnie. W tym roku zabrali ze sobą mniej doświadczoną w tego
typu eskapadach Agnieszkę Dyl. Napytanie co jest potrzebne, by tak się bawić
odpowiadają po prostu - Chęci! Ale
oprócz tego na pewno dobry rower, na
kt.óry trzeba przeznaczyć ponad 1 tys. zł.
Planując trasę Aleksandra Wnuk spędzi
ła nad mapami Polski niejeden zimowy wieczór, by sprawdzić nachylenie terenu, dobrać drogi, wytyczyć konkretną trasę i wyznaczyć miejscowości, w których będzie
trzeba się zatrzymać na nocleg.
Wyruszyli z Łowicza w poniedziałek 8
lipca, tego dnia przejechali 183 kilometry
(!) do Torunia, przez Włocławek, w którym
:zatrzymali się m. in. na chwilę przy grobie

P

ks. Jerzego Popiełuszki. W Toruniu okazało
się, że

informacje nasze na temat schroniska były złe, przejechaliśmyje i znaleźliśmy
się na drugim brzegu WLSły. Nie wracaliśmy, poszliśmy z prośbą do kościoła, który
zauważyliśmy Ksiądz pzyjął nas, ale zastrzegł, że WJ!ieżdża wcześnie rano na pielgrzymkę do Litwy. Udostępnił nam dom
parafialny, gdzie spędziliśmy noc, warunkiem jednak było wstanie o godz. 5.00 rano
i opuszczenie go. Dlatego już o 6.00 byliśmy w drodze - powiedział nam Wacław
Wnuk. W czasie tej drogi odwiedzili m.
in. Chełmno, Świecie nad Wisłą, przejechali przez Bory Tucholskie, do Lipuszy,
gdzie postanowili zanocować, jednak ze
względu na brak schroniska musieli ponownie prosić o pomoc w przenocowaniu księdza z tamtejszej parafii i zostali
przyjęci bardzo ciepło.
NaStępnego dnia wyruszyli do Ustki. Dla
pana Wacława była to sz.czególna droga, bowiem w Słupsku, przez który przejeżdżali
mógł po 30 latach stanąć pod bramą jednostki wojskowej, w której niegdyś służył.
W Ustce :zakwaterowali się w schronisku
i spędzili tam następny dzień na odpoczynku po trzech dniach wysiłku, kiedy to przejechali 425 kilometrów.
Po dwóch nocach wyruszyli w dalsządrogę do Kołobrzegu. Jechaliśmy blisko l-!Ybrzeża, jednak najbardziej zapadł nam
wpamięci odcinek, któryprzejechaliśmy nad
jeziorem Jamno: po jednej stronie było jezioro, po drugiej morze, wspaniały widok
W Kołobrzegu ponownie spędziliśmy jeden
dzień na lenistwie, opalając się na plaży
i zwiedzając miasto - wspomina pan Wa-

W

końcu

na

plaży!

Od lewej

stoją:

Aleksandra Wnuk,

cław. Stamtąd pojechali do Świnoujścia,
przez Trzebiatów i Międzyzdroje. W Świnoujściu zaskoczyło ich wspaniałe przygotowanie miasta do przyjęcia rowerzystów:
dużo ścieżek rowerowych, droga do schroniska była oznaczona bardzo czytelniestmlłkami. Mimo że kusiło ich, by spędzić tam
jesz.cze jeden dzień na lenistwie, następnego dnia wyruszyli w drogę powrotną do Łowic:za. Pojechali przez Wolin, Świdwin,
Połczyn, Drawsko Pomorskie, Złocieniec,
do Szczecinka, gdzie nocowali. Ten odcinekbył dla nas najcięższy, ponieważukszta/!owanie terenu jest tam pagórkowate, jednak krajobrazy rekompensowały to z nawiązką; dużo jezior, lasów, a poza tym piękne, ocienione drogi - wspominają.
Ze Sz.czecinka pojechali dalej przez Borne Sulinowo, które chcieli bardzo zobaczyć,
ze względu na jego dawny wojskowy charakter, Piłę, Chodzież do Morgonina, w którym musieli się :zatrzymać na nocleg. Niestety, nie było schroniska, dach nad głową

Mirosław

Wojda, Agniesyka Dz/ i

znaleźli ponownie w parafii, a dokładnie
usióstr,mieszkającychprzyniej.Siostrybyły

na początku bardzo powściągliwe, szybko
jednak nawiązaliśmy kontakt, rozmawialiśmy potem do późna i pewnie, gdybyśmy nie
byli zmęczeni, rozmoiiy nasze zakończyłyby
sięnadranem.Miejscetowspominamybar

dzo szczególnie - powiedziała pani Aleksandra. Z Morgonina łowiczanie wyruszyli
w dalszą drogę powrotną przez Żnin, nocująctymraz.emwschroniskuwStrzelnie, koło

Pakości spotkał ich jedyny w czasie 10 dniowej wyprawy deszcz, który l:!wał tylko parę
minut Ze Stzzelna wyruszyli w drogę po!
wrotnądoŁowic:zaprzezKruszwicę,Brześć

Kujawski, Pacynę.
Całą trasę turyści pokonali bocznymi,
. mniej uczęszczanymi drogami, to jedna
z idei takich wojaży. Jak mówi pani Aleksandra - Mieliśmy wspaniałą oka~ję obcować z naturą i z krajobrazem. Spełniliśmy
w 100 procentach swoje oczekiwania wobee tej 11'.)Prtrny. Wyprawa naprawdę była

Wacław

Wnuk.

udana, tym bardziej, że twyści mieli cały czas
wiatr w plecy, co dla rowerzysty nie jest bez
znaczenia Przyznają trochę z ~em, że nie
widzieli wszystkiego co chcieliby zobaczyć,
bo brakowało im na to czasu. Problemem
przy zwiedzaniu były też rowery z całym
aobytkiern przypiętym do bagażników trudno było znaleźć miejsce, by pozostawić
je nie narażone na kradzież. Niemniej jednak znajdowali zawsze chwilę, by przystanąć w pięknym miejscu, zjechać na kilka
chwil nad często spotykane jeziora, szybko
się wykąpać, ochłodzić i ruszyć dalej . .za noclegi płacili niewiele- od 14 do 20 złw schroniskach, w parafiach najczęściej nic, najwię
cej kosztowało ich jedzenie. Rowery dobrych firm, na których jechali, nie wymagały naprawy, oprócz jednej przebitej dęt
ki. W sumie wyprawa ta kosztowała ich
ok. 300 - 400 zł od osoby.
.za rok ruszą znowu w trasę - tym razem
prawdopodobnie na południe Polski.
Tomasz Barlos

DYTY
RE
ICTOWKOWE

PHU „CHROBRY" sp. jawna
ul. Mostowa 28 (w budynku byłej Łowiczanki)
tel. (046) 830-08-36 w godz. od 10.00 do 17.00

Łowicz,

„SAPARD"
także

w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.
w Łowiczu
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 karencją do 2 lat,
• udział środków własnych już od 10 % ,
• oprocentowanie już od poziomu stawki WIBOR lM.
Szczegółowe

informacje:

Łowicz, ul~ Stanisławskiego

25
lub pod nr tel. <0-46) 830-09-44, 830-09-45 Zapraszamy~

OKNA Z PCV LZ~

DREWNO

~~

ALUMINIU---~

• Wymagany stały dochód minimum 600 zł netto.
• Kredyty otrzymują: osoby pracujące, prowadzące
)działalność gospodarczą, rolnicy oraz emeryci i renciści.
~
Kredytu musi być spłacony do 70 roku życia .
Obliczanie zdolności kredytowej:
małżeństwa - z dochodów zostawiamy po 250 zł
na każdą osobę w rcxjzinie (dzieci do 18 roku życia) ,
z pozostałej kwoty określamy wysokość kredytu oraz raty. ~
osoby samotne - z dochodu zostawiamy 400 zł na siebie,
z pozostałej kwoty określamy wysokość kredytu oraz raty.
Wysokość kredytu:
·do 3.000 zł bez poręczycieli dla osób samotnych
~
·do 8.000 zł bez poręczycieli dla małżeństw
~
- do 10.000 zł z 1 poręczycielem
• do 14.000 zł z 2 poręczycielami
• Raty miesięczne do 3 lat. Żadnych opiat przy zawieraniu
umowy kredytowej
"3i
Cz nne od oniedzialku do i tku od 10.00 do 17.00 ~

°'

PROPONUJE USŁUGI
WZAKRESIE:

Naiwięksi

producenci
Nainiższe ceny

o 34 - 560 zł k-1,1

netto

Łowicz

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel./fax 837-32-06

rEffi.~:.:
g

R·26

•

układanie koslki brukowej
płyt chodnikowvch, trelinki

• utwardzanie terenu
• budowanie palisad ogrodowvch
Zapewniamy fachową obsługę,
niskie ceny, gwarancję jakości.

Ir 0-502-629-313

R-766

10

REKLAMA

'(Jt ~

8.08.2002 r.
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Popularność ;,,edy<;vny tybetańsk;ej s/a/e rośnie

LECZENIA

..t,..O 49t~/SZTUKA
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sposób badaffla, nat.,.1ne
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lylko ty/o wysta=y,

7 ,„ ~
by scharakteryzować medycynę Wschodu, stworzoną przed wiekami
ft... /~~przez tybetańskich mnichów. Medycynę, która dzięki swej pozornej prostocie

&. ~ Jr/~~

jest przyjazna dla pacjenta. Nie zmusza bowiem cierpiących do długotrwałego
oczekiwania na wyniki badań, poddawania się bolesnym zabiegom I długiego
oczekiwania na wiadomość - zdrowie czy choroba.

~/

.y'
/

Fenomen medycyny tybetańskiej tkwi w diagnozowaniu chorób. Lekarz specjalizujący się w tej metodzie już
po kilkunastu sekundach jest w stanie powiedzieć, co danemu pacjentowi dolega. Wszelkich informacji na ten
temat dostarcza mu jedynie badanie pulsu. Każdy organ ciała ludzkiego pracuje swoim rytmem. Gdy coś dzieje się
z nim nie w porządku ten rytm zostaje zakłócony. To automatycznie powoduje, że puls się zmienia. Ale nie każdy
jest w stanie te zmiany wychwycić. Aby być dobrym specjalistą od medycyny tybetańskiej trzeba się uczyć sztuki
rozpoznawania chorób przez wiele lat. Same studia medyczne nie wystarczą.

choć

bez cudów

W medycynie tybetańskiej pacjent nie informuje o swych dolegliwościach. Słucha tytko, co mówi mu lekarz.
Z pulsu w lewej ręce dowiaduje się on o pracy serca pacjenta, jego układu pokarmowego, u kobiet o stanie ich
narządów rodnych. Z prawej natomiast może .odczytać" jak pracuje wątroba, nerki, płuca.
·
W medycynie tybetańskiej jedynymi lekami, jakie się stosuje, są mieszanki ziołowe sprowadzane z Chin.
W takiej mieszance może być nawet 80 różnych składników. Tylko od pacjenta zależy, czy będzie brał je jako
jedyny lek na swoje schorzenie, czy też zioła te będą tylko wspomaganiem konwencjonalnego leczenia. Ponieważ
w gabinetach medycyny tybetańskiej przyjmują lekarze medycyny specjalizujący się we Wschodnich metodach
leczenia, nie ma zagrożenia, że zioła w połączeniu z farmaceutykami spowodują jakieś niepożądane
konsekwencje. Różnorodność mieszanek ziołowych pozwala na leczenie najróżniejszych schorzeń, od usuwania
bólów głowy, poprzez leczenie chorób nerek, wątroby, żołądka, serca, po regulowanie ciśnienia tętniczegb,
leczenie żylaków, prostaty, chorób kobiecych i chorób dziecięcych.Medycyna tybetańska jest też skuteczna
niezależnie od wieku. Zioła mogą być stosowane zarówno u małych dzieci, jak i osób w podeszłym wieku.

Łowicki

Dom Kultury (Kino Bzura) Łowicz, ul. Pijarska 1
godz. 13.00 - 18.00; informacje: tel. 0-_608-269-845
R-882

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Dr nauk medycznych

JOLANTA.
PIETRZAK

jOANNA WALCZAK
ginekolog-położnik

na ul. Armii Krajowej 38 w Łowiczu
~

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

Gabinet Lekarski

WIESŁAW BIBLECKI
lekarz chorób wewnętrznych
Tel- 0-603-890-697, 837-62-52
Łowicz, Stary Rynek 8
Wizyty w domu chorego
Leczenie homeopatycznie,
oznaczanie cholesterolu,
trójglicerydów oraz cukru we krwi

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

PRZVJĘCIA:

Specjalistyczny Gabinet
Chorób Wewnętrznych

przemysłowy

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

~

•

Gabinet Lekarski
lekarz medycyny

ALEKSANDER JANOWICZ
Małszyce

PIOTR CZYZ

16, 99-400 Łowicz, teł. 838-99-70

Przyjmuje: 8.00-10.00 i 18.00-19.00
LECZĘ DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH ,
WYDAJE NA LEKI RECEPTY ULGOWE • KAS CHORYCH

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

Specjalista endokrynolog

Łowicz,

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

BEATA BABIŃSKA· OLEJNICZAK

GABINETY LEKARSKIE

choroby tarczycy, odchudzanie,
osteoporoza, zaburzenia dojrzewania,
nadmiaru owłosienia, niedobory wzrostu

IWONA OLEJNIK

Przyjęcia:

soboty od 10.00. Głowno, ul. Kopernika 5,
zapisy w laboratorium, tel. 0421719-46-37, 0604-841-779. ~

specjalista pediatra

•.LICEUM

PIOTR OLEJNIK

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

specjalista chorób wewnętrznych

USG

EKG

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

FIRMA

młodzieżowe

dorosłych

• POLICEALNE STUDIUM
KOMPUTEROWE
GR-64

„JAN1"All"

PRZY GIMNAZJUM
W ŁYSZKOWICACH

• drzwi, okna. ogrody zimowe
- AL, PCV, PROFIL .VEKA"
•alarmy
• domofony, wideodomofony
• instalacje elektryczne w domu

~
o:

44 A

ŁOWICZ - ul. Krakowska 11 te/. 830-23-13

przesuwnymi typu:
.Komandor", .Sevroll", .Sogal"
- Meble biurowe
- Meble systemowe do mieszkań
- Sprzęt AGD do zabudowy
- Boazeńe korkowe, panele korkowe
korek techniczny
R

GRA.JANNS,Głowno,

ul. Bielawska 83

MIESZALNIA
,
LAKIER O W

~-------------~

!ROLETY
I./
zewnętrzne - aluminium

I ./ wewnętrzne - tekstylne

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 naprawę

STROPY lERIVA
- 007,8 M

ZALUZJE

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

siatki przeciw owadom
• moskidery
Producent Vesal
______________
..."'I
Łowicz, ul. Ikara 1O, tel. 837-44-25 ~I

BLOCZKI

'87
'\7

cernent, stal, blachy dachowe
TRANSPORT
ROZŁADUNEK HDS
Złaków Borowy 24
Tel./fax (0 .. .46) 839-13-85
0-601-30-32-35
R-327

R. 71 6

nawozy
budowlane

materiały

MIESZALNIA PASZ

węgiel
elężarowy

transport

JAMNO 16
_
I MŁYN SOBOCKA WIES
D koncentratów
D superkoncentratów
Opasz
D otrąb pszennych i żytnich

Sf1)'1rów, ul. Rolnicza 6A, tel. IU2!119-9J.63, tel.Hax IJ.421119-93-64
www.wimax.com.pl; e-mai/; biuro@wimax.com.pl R-B06

OFERUJEMY WYMIANĘ
RÓWNIEŻ ZA ZBOŻA!

·GARAŻOWE, PRZEMYSŁOWE,
OGRODZENIOWE
·ELEKTRYCZNE NAPĘDY, OGRODZENIA
• DRZWI, OKNA • metal, PCV, drewno
Dostawa pod wskazany adres, montaż, serwis

Tef. 046/838-90-12, 0603-061-839
NAJTĄŃSZE W POLSCE

i zNAGROBKI
GRANITU
~

• ocieplanie elewacji zewnętrznej styropianem
lub watą• tynki akrylowe, mineralne •-glazura
• terakota • gładź gipsowa • suche tynki
Tel. (0 ...46) 839-13-73, 0-602-814-481
Złaków Kościelny

QV •ŁOWICZ • ul. N=~=~:k:::m;~/·,:.:-:::tó:~:::;.7~:.CPNI

Jił::iitl'E

· l

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

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

Zawady 13, 99-400 Łowicz
te/_ 0609-688-506, te/. 0691-715_:506

i dla

.

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I

PRODUCENT

•Badanie profilaktyczne pracowników
• Badania kierowców, EKG

•

WYM/AR-ODPROJEKTUD~u;~::~:WNĘKOWYCHitp
ARANżACJE WNĘTRZ

Wyroby posiadają
znak bezpieczeństwa

Przyjmuje w godz. 1 0 00-12 00 , 1600-1800

~

MEBLE NA

FUNDAMENTOWE

Krystyna Diehl Drobnik
lekarz

..

• PROJEKT

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

PRZENIESIONY

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

M:~L

PRODUOEr;rMEBLI IOJCHB<INC><,

- Meble kuchenne
- Szafy wnękowe z drzwiami

Tajemnice pulsu

Cudowne

0

PPHU „MEBEL PROJEKT

•

~=

• schody • parlapety •dpłytki
• b!aty • meb e ogro ~we
• mne wyborJ z granitu

tel.

- - - - 11 , _ _ _ _

(046)

~

>

~
~
~

>
~

••

BRAMY HORMANN

Autoryzowany dealer
HANDEL I USŁUGI, 96-100 Skierniewice,
ul. Kubusia Puchatka 8,
te/Jfax (0-46) 833-56-51, 0-603-878-782 ~

~~~!ZE
5pitif.11'G0 CK!]LĄ\ ' RATY„,
Z.U.H. „MEBLOMAX BIS"

Łowicz, ul. Mostowa 28 (budynek Łowiczanki)
.

~~~~!~.kko~~:;~-364-068 ! ~ Q[])

WYSTAWA WZORÓW NA l'łlIBJSCU

.•

Sprzedaz akcesorrow meblowychlll

R-767

qj1 lAf\1 D!A OO

Tel. 0609-541-343, 0608-413-863

8.08.2002 r. •
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ZKSl~DZEM WKAJAKU·Wsobotę seans
koło 200 km drogą wcxlną pokonali
uczestnicy spływu kajakowego, który
organizował ks. Tomasz Jackowski z parafii
na Korabce w Łowiczu. Spływ pod hasłem
„Wakacje z Bogiem" trwał od 14 do 28 lipca, brały w nim udział 34 osoby, około 20
z tejże parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kilkanaście z kościoła św. Jadwigi
. w Kutnie. Spływ odbywał się 15 dwuosobowymi kajakami, natomiast cztery osoby
jechały samochodami z jednego biwaku na
drugi. Do ich obowiązku należało rozbicie
9 dużych namiotów, nazbieranie drewna na
ognisko i ugotowanie obiadu dla wszystkich
uczestników, przy czyn osoby jeż.diące samochodami zmieniały się każdego dnia.
Najmłodszym uczestnikiem kajakowej
wyprawy na Pojezierze Augustowskie był
I I-letni chłopiec, z którym pojechał 36-letni tata - najstarszy spośród kajakarzy, byli
też studenci i młode małżeństwa Trasa spły
wu wiodła z Augustowa przez jez. Necko,
17.ek:i Rozpłudę, Bliznę, jez. i rz.ekę Blizno,
jez. Wigry, rzekę CzarnąHańczę,jez. Mikaszewskie, Krzywe, Płaskie, Orle, Paniewo,
Kanał Augustowski, jez. Studzienne, Białe
- którym dopłynęli z powrotem do Augu-

filmowy wmuszli

O

P

Chłopcy odbudovyują

pomost na rzece Czarna Hańcza.

o tnech latach od próby wprowadzenia w program Łowickiego Ośrodka
Kultury wakacyjnych bezpłatnych seansów kinowych pod gołym niebem, ośro
dek powraca do tego pomysłu. W sobotę,
1O sierpnia będziemy mogli obeju..eć dwa
pierwsze filmy, tym razem jednak nie w Parku Saskim,jak było to za pierwszym razem,
ale na muszli koncertowej na łowickich bło
niach. Obiektjest odremontowany i aktualnie ze względu na wakacje nic się na nim
nie dzieje. To pomysł, żeby go ożywić,
w sierpniu odbędą się przynajmniej dwie takie projekcje, ~ będzie .ich więcej, nwże
jeszcze we wrześniu, zobaczymy po tym jak
zostaną przyjęte te pierwsze - powiedział
nam dyrektor LOK Maciej Malangiewicz.
Filmy wyświetlane będą ze specjalnego
przenośnego projektora,. którym dysponuje

stowa Wyjazd miał charakter wakacyjno- wiano też codzienne modlitwy, również
modlitewriy, dlatego też każdego dnia ks. Jutrznię, Nieszpory czy Anioł Pański. - CoTomasz odprawiał msz.ę św. w miejscu noc- dziennie przy ognisku był czas na rozmoł1'.)l
legu, na którą zapraszano inne osoby z bi- o życiu, problemach młodych ludzi, ale był
waku lub pobliskich mieszkańców. Odpra- też śpiew piosenek religijnych, twystyc:znych
i biesiadnych - mówi ks. Jackowski. Grupa
była zdyscyplinowana, celem WY,ja:zdu było
poniedziałek 19 sierpnia, w godz.
budowanie wspólnoty. umiejętności życia z
9.00-13.00, Polski Czerwony Krzyż
ludźmi, radzenia sobie i współdzialania. zaprasza krwiodawców na ulicę Starościń
Spływ Uci:Y też rzetelności i obowu,zkowo- ską do specjalnego ambulansu, w którym
ści, ze względu na konieczność ~rów, a pobierany jest płyn życia Tym razem zapronawet służenia iflll}m.
szenie jest szczególne, bowiem łowicki PCK
Dodatkową atrakcją spływu była możli bierz.e udział w ogólnopolskiej akcji krwiowość nurkowania, ponieważ jednym dawczej ,,Pielgrzymie krople·krwi" związa
z uczestników wakacji była ratownik - płe nej z przyjazdem do J>olski papieża Jana
twonurek. Dla wielu osób próba zejścia pod Pawła Il. Akcja trwa od 16 do 19 sierpnia
wodę z butlą była wielką frajdą.
Innym niezapomnianym momentem był
mazurski chrzest, który ostatniego dnia prze- ZSZ nr 2
szli wszyscy, którŻy po raz pierwszy brali
udział w spływie kajakowym. Ks. Tomasz
na ten moment wcielił się w rolę Neptuna,
a,,szczury lądowe" zyskały zaszczytne wodZespole Szkół Zawodowych nr2 przy
ne imiona np. Syrenka, Mazurskie Słońce,
ulicy Armii Krajowej trwająprzygo
Cicha Woda, Skrzypiące Wiosło, Mazurski towania do zmiany nazwy tej placówki na
Krótki odpoczynek i przenos~enie kajaków obok metrowej tamy na rzecze Brz.eg...
IlILiceum Ogólnokształcące w Łowiczu im.
(mwk) Prymasa Kardynała Sterana Wyszyńskiego.
Bliźnie.
Szkoła zamówiła już sztandar, który jest haftowany aktualnie przez jedną z czołowych
Bielawy
Nieborów
łowickich hafciarek Annę Staniszewską.
Przygotowywanajest także książka dotyczą
ca pobytów Prymasa w Łowiczu, której autorem jest ks. zbigniew Skiełczyński. Szkominna Biblioteka Publiczna w Biela- ła z chęcią przyjmie fotografie, na których
akacyjne zajęcia prowadzone przez kacji w bobrownickiej filii ośrodka cxlbyli
wach poszerzyła swój księgozbiór. uwieczniony jest Prymas w czasie jednego
Gminny Ośrodek kultury w Niebo- wędrówkę po parku w Arlcadii. Z kolei dzieci
Nowym cennym jej nabytkiem jest ze swoich pobytów w Łowiczu. Zdjęcia zorowie cieszą się sporym zainteresowaniem przyjeżdżające na zajęcia do Nieborowa
wśród \)zieci i młodzieży. Codziennie kilka zwiedzałyparlc przy pałacu Radziwiłłów. Dla zakupiona w lipcu piętnastotomowa Hi- staną wykorzystane w książce. Z apelem
osób przychodzi na rozgrywki w grach plan- chętnych przewidziane są również wypra- storia Powszechna za kwotę 525 zł. Poszowych, nie brakuje również chętnych do wy rowerowe do muzeum w Sromowieoraz zostałe zakupione książki to „czytadła",
(aj) których wartość wyniosła 285 zł. (mko)
wyrobu kwiatów z bibuły. Uczestnicy wa- do gminy Bolimów.

Pielgrzymie krople krwi

W

Szkoła

Wakacie z ośrodkiem kultury
W

Sponsor : Stacie Haczykowscy
i Nieborów

l_f~w ']

Więcei

G

czyli przez okres pobytu w kraju Ojca Świę
tego i ma być formą uczczenia tego wydarz.enia Liczymy, że krwiodawcy wspomogą
w ten sposób zasoby płynu życia ~korzy
stywanego do ratowania ludzkiego życia
w szpitaloch. Aktualnie, ze względu na okres
wakacyjny i mniejS?.ą ilość oddających, coraz bardziej go brakuje - powiedziała nam
Jolanta Głowacka z łowickiego PCK
(tb)

imienia Prymasa Tysiqclecia

W

Łowicz

w naszym regionie tylko Zbigniew Magdziarz, dyrektor kina ,,Mazowsze" w Sochaczewie. Ekran zawiśnie na konstrukcji zadaszenia nad sceną muszli, a widownia zasiądzie na ławkach, dlatego ci, którzy pamiętają projekcje w Parlru Saskim nie będą
tak jak wtedy musieli martwić się o miejsce
do siedzenia i siadać na ziemi.
W sobotę zobaczymy dwie polskie komedie w reżyserii Jerzego Gruzy, firmowane znakiem telewizyjnego programu Wielki
Brat, będą to „Gulczas, a jak myślisz" oraz
„Yrek! Kosmiczna nominacja". Projekcja
zaczyna się o godz. 21.00, wstęp jest wolny.
WK drugi raz zaprosi nas do kina pod
gołym niebem w sobotę 24 sierpnia, wtedy
też będziemy mogli obeju..eć komedie rodzimej produkcji.
(tb)

ksiqiek

.

ul.

Główna 5,

o dostarczanie fotografii szkoła zwróciła się
do mieszkańców Łowicza w maju, do tej
pory otrzymała ich kilka.
Oprócztegooczekajenaz~oszeniaszkół

z terenu diecezji łoWickiej do o~oszonego
przez siebie kilka tygodni temu konkursu
o fyciu prymasa. Sztandar i książka mają
być gotowe do piątku, 27 września, na kiedy zaplanowano uroczystość nadania imienia szkole. Wtedy też zostanie przeprowadzony konkurs. Starostwo zawiadujące szkołą obiecało prz.ed uroczystościami, jeszcze
w okresie wakacji przeprowadzić remont
w budynku szkoły.
(tb)

Domaniewice

tel. (046} 838-36-46, 0607-930-234

OlpnbaJe; WE SEL.A
./ bankie.ty ./komunie ./imprezy okolicznościowe
NAJNIŻSZE CENY - PROFESJONALNA OBSŁUGA
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Zniwne
„Alternatywy ''
P

onarzekałem

sobie przed tygodniem, że goniące za sensacją
ogólnopolskie media w.ogóle nie
zauważają trudu żniwiarzy ani choćby
nawet nie prognozują wielkości zbiorów.
Moje narzekania widać odniosły skutek,
bo temat wielokilometrowych kolejek
przed elewatorami wszedł na czołówki
przynajmniej publicznego radia i telewizji, ale też niektórych gazet. Po tych kolejkach łatwo się było zorientować, że żni
wa mamy już za sobą. Po raz któryś okazało się, że Polska jest żywnościowym
eldorado. Za dużo produkujemy albo ...
za mało jemy. Tu proszę na mnie specjalnie nie liczyć, bo od dawna lekarze
zalecają mi znucenie choćby części tego
„nawisu'', który - wspierając polskie rolnictwo - sam sobie zafundowałem. A teraz okazuje się, że ta nadwyżka kilogramów żle działa na stawy o sercu nie
wspominając. Za komuny takiej nadwagi jednak nie miałem i tu rozumiem ludzi,
którym ~ co wykazują sondaże - tęskno
do PRL-u. Człowiek miał miesięcznie
swoje przydziałowe dwa i pół kilograma
wieprzowego i „wołciela" (czyli wołowe
go z cielęciną), wliczając w to kości,
i żadna nadwaga mu nie grozlta. A ile
się, stojąc parę godzin w kolejce przed
mięsnym, nakombinował, na co postawić. Czy zastosować wariant oszczęd
nościowy i kupić kilo zwyczajnej czy może
zaszaleć i nabyć szynkę lub polędwicę
sopocką. ó ile owa szynka do niego - jak
mawiało się kolejkowym językiem - „doszła". W Warszawie, gdzie ludzie zawsze
mieli więcej pieniędzy, z wytworniejszymi wędlinami i lepszym mięsem były na
ogół problemy.
zasem rzucono do sklepów np.
cały pojemnik świńskich ogonów
i wtedy kolejka miała sporo radości, bo oczywiście musiały się pojawić
głośne pytania w rodzaju: Nie wiecie panowie, gdzie ·podziały się d .. y od tych
ogonów? Pytania były oczywiście retoryczne, bo niby skąd faceci dźwigający

C
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pojemniki z ogonami mieli to wiedzieć.
tylko ludowa władza,
ale jakoś nie chciała się tą wiedzą z narodem dzielić. A co do mojej figury i urody z
tamtych lat, to na poparcie tego, co piszę,
mogę w każdej chwili dostarczyć fotografie, niestety już archiwalne:
Taką wiedzę miała

rchiwaliów ostatnio dużo w programie telewizyjnym. W „mojej" firmie
wymyślono niezły patent. TVP obchodzi 50-lecie, więc jest uzasadnienie,
żeby po raz pięćdziesiąty pokazać „Czterech pancernych i psa" (w ZSRR nazywano ten serial „Tri Poliaka i sabaka"), po
raz czterdziesty Hansa Klossa czy po raz
piąty bliski wszystkim mieszkającym na
Ursynowie serial .Alternatywy 4". Telewizja Polska wyciągając wszelkie starocie
znakomicie obniża koszty programu, a widzowie mogą dzięki takim ,Alternatywom"
nie tylko przypomnieć sobie czasy PRLu, ale i podumać przez chwilę nad paranoją tamtych lat. Gdyby jeszcze udało się
wynaleźć wehikuł czasu i prz.enieść niektórych na parę dni czy choćby godzin w
tamten okres ... Może wtedy by otrzeźwieli.

A

z;

derzenie z twardymi prawami rynku często bywa jednak zbyt bolesne. Byłoby z pewnością o wiele
łagodniejsze, gdyby rządzący Polską trochę bardziej się nią przejmowali. Jeżeli
czytam, że zboże dojrzało za wcześnie i
dlatego są problemy z jego skupem, to
mnie po prostu krew zalewa. Czy panowie zawiadujący polskim rolnictwem, przeważnie chłopscy synowie, zapomnieli już
o jakiej porze roku w Polsce są żniwa?
Wicepremier od rolnictwa ma teraz zarzą
dzić przesunięcie na sierpień limitów skupowych z listopada i grudnia. W grudniu panie ministrze i premierze - to żniwa mają
ci, którzy prowadzą plantacje choinek.
Tyle, że oni od państwa na szczęście ła
ski nie potrzebują, bo sami .sobie obrót tym
towarem organizują, a choinki muszą
,,zejść" do Wigilii. Później to już tylko moż
na urwać się z choinki.

DOKtADNIE
TAKI
JAKI
BYt
S

tary, pożydowski budynek położo-·
ny przy ul. Zduńskiej 26 jest aktualnie remontowany. Ten parterowy
obiekt posiada cztery pomieszczenia, po
dwa po obydWllstronach prześwitu bramowego, jednak użytkowane (jako
sklep pasmanteryjny) są te ułożone na
zachód od prześwitu. Data powstania
obiektu nie została ustalona. Najprawdopodobniej powstał on w drugiej połowie XIX wieku, nawiązuje jednak do
zabudowy ul. Zduńskiej z XVII wieku.
Powstał na wzór obiektu wcześniejsze
go, drewnianego, o czym -świadczy relikt drewnianej ściany granicznej (od
strony wschodniej), która została prawdopodobnie nie wymieniona przy zmianie zabudowy drewnianej na murowaną. Budynek znajduje się w strefie
ochrony konserwatorskiej, posiada indywidualny wpis do rejestru zabytków
i zgodnie z konserwatorskimi wymogami zostanie on odremontowany dokład-

Gmina Kiernozia

mieszkalne zaadaptowane zostanie dotychczas nieużytkowe poddasze.
Póki co prace trwają w niewykorzystywanej dotychczas części budynku. Fakt,
że nieomal całkowicie została ona rozebrana, wynika z ogromnego zużycia technicznego, dlatego też konieczna jest wymiana jego podstawowych elementów
konstrukcyjnych, takich jak: dach, strop
i częściowo ściany. Podejmując decyzję

Elewacja frontowa
nie na wzór tego, który oglądaliśmy
przed remontem.
Rozpoczęta przed miesiącem inwestycja, obok gruntownych prac remontowych
zakłada jednak jego rozbudowę o pomieszczenia usługowo-mieszkalne. Nie
b-ędzie to rozbudowa o kolejne piętro, tak
jak pierwotnie chciała właścicielka, ale
powiększenie budynku kosztem podwórza, gdzie planowane są pomieszczenia
usługowe, natomiast na pomieszczenia

Biblioteka Mieiska
W

Będzie przetarg
na drogę

o remoncie kierowałam się koniecznością
poprawy warunków pracy panujących
w sklepie pasmanteryjnym. Budynek jest
bardzo zniszczony. z podstawowych mediów posiada jedynie prąd, właściwie nie
nadawał się do użytku. Remont pozytywnie wpłynie na poprawę wizerunku 'Zduń
skiej, a także pozwoli mi na rozszerzenie
oferty dla klientów - mówi Ewa Dębska,
właścicielka nieruchomości.

Inwestycja ma zostać zakończona do
czerwca przyszłego roku.

{aj)

zmieniła siedzibę

ubiegłym tygodniu roi;poczęła W nowym budynku filia biblioteki

przeprowadzkę filia

środę,

14 sierpnia w Urzędzie
Gminy w Kiernozi odbędzie się
przetarg na wykonanie drogi Wiśniewo - Brodne Józefów. Jest to gminna
gruntowa droga o długości 930 metrów,
która łączy drogi powiatowe. Decyzja
o wykonaniu tej drogi zapadła podczas
sesji w czerwcu, z uwagi na inwestycję
zarządu dróg powiatowych, który aktualnie robi nakładkę na drodze Osiny
- Wiśniewo.
Realizacja drogi Wiśniewo - Brodne Józefów będzie możliwa również dzięki
dotacji w wysokości SS tys. zł z budżetu
marszałkowskiego, gmina Kiernozia do
inwestycji.tej dołoży około 50 tys. zł.

W

(mwk)

Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dotychczas filia biblioteki mieściła się_ na ulicy Podrzecznej
4, obecnie przenosi się ona do budynku
przy ulicy Podrzecznej 20, w którym na
nowo mieścić się będzie Łowicki Ośro
dek Kultury - po powrocie z ulicy Pijarskiej. Lokal biblioteczny w ŁOK przy
Podrzecznej 20 jest większy od poprzedniego o 40 m 2 oraz lepiej przystosowany
do funkcjonowania w nim biblioteki.

bę

dzie czynna dla użytkowników od 2
września.

Pomieszczenie użytkowane do tej pory
przez bibliotekę, naleźące do spółdzielni
Łowiczanka, pozostanie puste do czasu,
kiedy znajdzie się osoba chcąca je wynająć.
Mimo iż cena wynajm!J, proponowana przez
Spółdzie~ię, wydaje się niezbyt wysoka,
gdyż kształtuje się w wysokości I OOO zł (plus
koszty ogrzewania i energii), zainteresowania lokalem na razie brak.
(mko)

GOK Kiernozio: Wsierpniu inoczei
sierpniu zmieniły się godziny
otwarcia świetlicy GOK w Kiernozi. Obecnie jest ona czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30
- 16.30. Każdego dnia ze świetlicy ko-

W

rzysta około 20 dzieci, głównie takich,
które spędzają wakacje w Kiernozi u swoich dziadków lub dalszych krewnycłi.
Największym powodzeniem wśród nich
cieszą się_ gry telewizyjne.
(mwk)

Centrum Szkół Prywatnych

IRADIX
SZKOŁY ŚREDNIE ZAOCZNE

Zaprasza Kandydatów do szkół ~rednich,
( o uprawnieniach szkoły publicznej )
funkcjonujących

od 1997 r.

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

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

NOWE ATRAKCYJNE KIERUNKI!!!
Technik organizacji reklamy
Technik b.11.p. (roczne - 2 semestry)
siedziba szkoły: Łowicz,

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

./ baza szkół: pracownie komputerowe z dostępem do internetu, pracownie przedmiotowe, bufet
./języki obce: ar:igielski, niemiecki, rosyjski
./ umiarlmwane·czesne, ulgi w opiatach 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 pie1Wszy 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 przyjęcia bez egzaminów wstępnych Ili
Zgłoszenia przyjmują oraz

dodatkowych informacji udzielą Ewa i Włodzimierz Wieczorek
od 31-08-2002 rw siedzibie szkoły Łowicz, Al. H. Sienkiewicza 62,
tel. O601-206-957 lub O605-724-768
http://www.smelcom.lowicz.pl/dydakta
e-mail: dydakta@smelcom.lowicz.pl

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

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
(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
- technik obsługi turystycznej
••• wykształcenie,

zawa 'praca

KREDYTY LEASING

rA::ń 'Iani K.reayt

~ tf{a ((ażtfegol
OD 0,5%

MIESIĘCZNIE

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

NAJTAŃSZE

NAWOZV
oferuje firma PHU ANROB
- saletra importowana i krajowa
- śruta sojowa
~~ir,,,,
0
- śruta rzepakowa
111ro;~ć
a także szeroki asortyment
innych nawozów
Ponadto:
deski, krokwie,
Dąbkowice

otr~by,

stal, cement

Górne 44, (046) 838-90-46

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

R-834
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ZOSTANĄ

W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

PODZIĘKOWANIE
dla personelu oddziału chirurgicznego
Szpitala Miejskiego w Łowiczu
pielęgniarkom, lekarzom i salowym
oraz ordynatorowi ADAMOWI ROGOWSKIEMU
za okazane serce i nieustanną pomoc w chorobie

,

LUCYNA WISNIEWSKA (1923 -·2002)
ucyna Wiśniewska, z domu Mechocka,
w Łowiczu 3 marca 1924
roku. Jej życie zaczęło się tragicznie, w dwa
dni po swoich narodzinach straciła matkę.
Ojciec nie radził sobie z opieką nad kilkudniowym dzieckiem, wychowywał jeszcze
trójkę nastolatków i sam musiał zarabiać na
utrzymanie rodziny. Małą Lucyną zaopiekowała się ciotka. Pomimo tego, że ona również miała już trójkę swoich dzieci, wzięła ją
do swojego domu w Boczkach Domaradzkich.
Pani Lucy1ajuż od wczesnych dziecię
cych lat wiedziała, że wychowuje się u wujostwa, ale zawsze zwracała się do nich mamo i tato, z ciotecznym rodzeństwem
również miała bardzo dobry kontakt. P1zez
kilka lat mama opiekowała się ciocią, która

L

urodziła się

·bardzo ciężko chorowała. Mama poświęca
ła jej cały swój czas i otaczała ogromną troską. Ciocia często jej mówiła - „ Dziecko ty
odpocznij, zajmij się sobą, swoją rodziną",
ale ona zawsze podkreślała, że to i tak za
mało by wyrazić swą wdzięczność za całą
dobroć, której doznała od cioci, za dom i
rodzinę- wspomina Barbara, córka zmarłej.
Pani Lucyna była pogodną, pracowitą,
bardzo elegancką kobietą. Wyszła za mąż za
chłopaka z sąsiedztwa - Mariana Wiśniew
skiego. Kiedy skończyła się wojna pan
Marian wyprowadził się do Łowicza, ponieważ tam dostał pracę na kolei. W 1949
roku podjęli decyzję o ślubie. Przeprowadzili się do Łowicza i zamieszkahw służbo
wym mieszkaniu. Byli zgodnym, kochają
cym się małżeństwem, wychowali trzy cór-

ki: Barbarę, Iwonę i Marię, doczekali się dzię
Dla rodziców o wiele
ważniejszy był wspólny w;jazd niż zakup
czegoś nowego do domu. Przez cale życie
jeź.dzili trabantem, ponieważ szkoda im było
oszczędzać na samochód kosztem naszych
wakacji i właśnie tewspólnewakacyjnewyjazdy po całej Polsce i rowerowe rodzinne
1-ryprirny po okolicy wspominamy z łezką w
oku do dziś. Mama 1-rycho»yWala nas w
przeświadczeniu, że najważniejsza jest rodzina, na którą zawsze można liczyć, wza,.
jemne zrozumienie i miłość. Myślę, że wła
śnie dzięki. takiemu 1-rychowaniu wszystkie
mamy teraz wzorowe rodziny - mówi Iwona, druga córka pani Lucyny.
Lucyna Wiśniewska zmarła w maju 2Q02,
po długiej chorobie.
(aj)
więciorga wnucząt.

Szczere wyrazy współczucia
dla kolegi MARIANA MIODKA
z P.OWodu·śmierci

·o

c~
składają koleżanki

i koledzy

z Komendy Powiatowej Policji w

Łowiczu

Koledze KRZYSZTOFOWI WIĘCKOWI
wyraz.y głębokiego współczucia z powodu śmierci

O.IC A
składają koleżanki

R-888

i koledzy
ze Stowarzyszenia nResursa Obywatelskan

t

ODESZLI OD NAS
(26.07. - 5.08)

.

li publiczny przetarg ustny

składa najbliższa

..A4.,,.C~Os::t

,

POD ZABUDOW~ MIES~KANIOWĄ

•Działka

Nr 1007/1 o pow. 915 m2 KW Nr 3712 położona w Bełchowie
ul. 1 Maja Nr 3b. Cena wywoławcza - 15.000 zł.
•Działka Nr 1007/2 o pow. 688 m 2 KW Nr 3712 położona w Bełchowie
ul. 1 Maja Nr 3a i Gwardii Ludowej N~ 5. Cena wywoławcza - 13.600 zł.
./ Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się 25%
ceny osiągniętej w przetargu.
./Opłaty roczne będą stanowiły 1% ceny osiągniętej w przetargu.
./ Opłat; roczne winny być wnoszone do 31 marca każdego roku.

oraz ogłasza I publiczny przetarg ustny
I

NA SPRZEDAZ DZIAtEK PRZEZNACZONYCH
POD ZABUDOW~ MIESZKANIOWO·UStUGOWĄ,
OUZ POD UPRAWY ROLNE Z ZABUDOWĄ ZAGRODOWĄ
•Działka Nr 1114/1 o pow.1.158 m2 KW Nr 29469 położona w Bełchowie

ul. Polna. Cena wywoławcza - 1. 730 zł.
•Działka Nr 1114/2 o pow. 12.000 m2 KW Nr 29469 położona w Bełchowie
ul. Polna. Cena wywoławcza - 10.300 zł.
• Działka Nr 303/3 o pow. 700 m 2 KW Nr 217 44 położona w Bełchowie Wieś.
Cena wywoławcza - 4.400 zł.
•Działka

Nr 1111 zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym
o pow. 4.400 m 2 KW Nr 22599. Cena wywoławcza -.17.530 zł.

./Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2002 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów Al. Legionów Polskich 26.
./Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać do dnia
19 sierpnia 2002 r. do godz. 13.00 w kasie Urzędu Gminy w Nieborowie .
./Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 11,
:li
tel. 046 836-56-13, M. Więcławska.
~
./ Zarząd Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu.

Agata

OFERU.JE:

• sprzedai·tn1mlen
• przewóz na cały kraj
• tabliczki

Kązlot

•nekrologi
• kondulrty
pogrzebowe

1-ł.ł'~'l:~Al-J•,:f•lllll:i•H~i~· (1J:1.t1J;l~il~''I: ~
Łowicz,

ul. Jana Pawia li nr 5, tel.

„.

(o ... .46J 837-20-22

Firma H. Skrzydlewska
GŁOWNO,

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

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

.

OFERUJE UStUGI POGRZEBOWE
NA NAJWYZSZYM POZIOMIE
.

całość usługi

pogrzebowei 1 trumnq dębowq iui od 600 zł

~.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

N ie odpłatny przewóz osób

ZARZĄD
,

rodzina

ZAKłAD POGRZEBOWY

99-440 Zduny 1B, pow.

NA ODDANIE WUZTIKOWANIE WIECIYSTE NIERUCHOMOSCI

PRZE~NACZONYCH

LECHA GALI

R;900

26 lipca: Zdzisław Czubak, 1.79,
Łowicz; 27 lipca: Leon Wiśniew
ski, 1.90, Stryków; 28 lipca: Natalia Warowicka, 1.66, Humin; Łu
kasz Wróbel, 1.19, Nowe Grudze;
Mirosław Marat, 1.29, Grudze Stare; 29 lipca: Katarzyna Molenda,
1.79, Błędów; 30 lipca: Stanisława
Borowska, 1.49, Łowicz; Bolesław
Pawlata, 1.77, Łowicz; 31 lipca:
Sławomir Kunikowski, 1.28, Bielawska Wieś; Stanisław Drzewiecki, 1.75, Wrzeczko; 2 sierpnia:
Marian Jacoszek, 1.77, Głowno;
3 sierpnia: Irena Muras, 1.51,
Wola Stępowska; 5 sierpnia:
Piotr Wawrzyn, 1.79, Głowno;

ZARZĄD· GMINY NIEBORÓW
ogłasza

ś.P.

ogłasza

łowicki,

woj.

zmarłych

do

chłodni

GMINY ZDUNY
łódzkie,

tel. 838-74-26, 838-75-90, fax 838-74-23

przetarg nieograniczony na wykonanie

DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWN~TRZNYCH
I STROPU BUDYNlU URZ~DU GMINY W ZDUNACH
• Wymagany termin realizacji zamówienia do 15 października 2002 r.
• Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferericji krajowych.
• Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych}.
• Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój nr 1O, w godz. od 8.00 do 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 10,00 zł
(dziesięć złotych} .
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych .
• Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest A. Więcławski,
pokój nr 10, tel. (046) 838-75-90 w godzinach od 8.00 do 15.00.
• Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną .Przetarg - docieplenie budynku Urzędu Gminy"
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10.
•Termin składania ofer.t upływa dnia 26 sierpnia 2002 r. o godz. 10.00.
•Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2002 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy Zduny.
• W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełnią
wymogi i kryteria określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
• Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
•Cena oferty- 80% •Okres gwarancji - 20%.

R-890
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kredyt
pv.(),8°/o .
mieszkaniowy

POMIAR, SPRZEDAŻ, MONTAŻ:
BRAM-FUT
Łowicz, ul. Włókiennicza 1
tel. (0~6) 837 35 71, O606 941 304

OFERUJEMY:

wyprowadt się I..• zostaw stare graty!
Weź kredyt mieszkaniowy Lokomotywa, przeznaczony
• budowę domu lub mieszkania • wykup lub zamianę

na:
lokalu • adaptację strychu i innych pomieszczeń • modernizację lub remont lokalu
(domu) • kupno mieszkania, domu lub działki • przekształc_enie
spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe • finansowanie
zobowiązań z tytułu zakupu domu lub mieszkania • spłatę kredytu
udzielonego przez inny bank na indywidualne budownictwo
mieszkaniowe, zakup budynku lub lokalu mieszkalnego
Złap Lokomotywę! Dzięki niej możesz sfinansować aż 75% planowanej
inwestycji!
• okres kredytowania do 25 lat • do 2 lat karencji • kredyt udzielany jest
w PLN, USD, EUR lub CHF

BGl

s.a.

ZARZĄD

GMINY DOMANIEWICE

informuje, że w dniu 29 lipca 2002 r.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
został wywieszony na okres 21 dni

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

.

Oddział w Łowlc:Zu

położonych W· miejscowościach

ul. Starościńska 1,
teł.

·e~

.
.:.~"'
Ob ramy garazowe
,,.flil'~
o bramy przemysłowe .~a\'ł o napędy, sterowania
o drzwi p. pożarowe i wielofunkcyjne
o okna firmy ASTRA
R-880

837-56-18, fax 837-53-65

Domaniewice i Lisiewice

R-582

R

W żadnym banku tyle nie zaoszczędzisz.

55°/o w skali roku!
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ
w Lowiczu, ul. Stary Rynek 18

~ttw@o~ s 6Qby,
na pro łemy,· ~w~··
• kredyty z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
już od 2,50% w skali roku
• atrakcyjne kredyty komercyjne na działalność rolniczą i gospodarczą
•kredyty w rachunkach bieżących
.
• tani kredyt okolicznościowy „_
LE NI" już od 13.5%
• kredyty inwestycyjne dla kredylo 1orców korzystających z dotacji
ze środków SAPARD z terminem spłaty od 3 łat do 8 lat
· • sprawną i tanią obsługę kont osobistych
• prowadzenie Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (ROR)
• korzystne oprocentowanie lokat terminowych:
np. lokata - 3 m iesięczna
6,20% - 7,60%
lokata ·- 6 miesięczna
6,60% - 7,75%
lokata -12 miesięcy
7,10% - 8,00%
lokata - 24 miesięcy
8,40% - 9,30%

Carnival 2.5 V6 z instalacją gazową LPG. "
Dynamika I kofflfort Jazdy samochOdem t silnikiem benzynowym.
Koszt paliWa ni.tSZy nawet o 553•,

cena

_...ty,..l„k.-.o"'t''e.:;;:,a~ od 3 9. 900 PLN fnettoJ
1

Autoryzowany Dealer MGT Sp.J.
ŁowicZ,

NASI PRACOWNICY SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI W GODZINACH PRACY BANKU:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8.00-17.15, WKAŻDĄ SOBOTĘ OD 8.00-14.30.
Zapraszamy również do naszych Oddziałów w: Bielawach, Chąśnie,
Dmosinie, Domaniewicach, Godzianowie, Jeżowie, Kocierzewie,
Lipcach Reymontowskich, Nieborowie, Słupi, Sadkowicach, Zdunach.

!

AUTONAG
AZ
MONTAZ INSTALACJI GAZOWYCH
•

AUT01lYlOWANY PUNKT MONTAŻU LANO/ RENZO
SYnEMY GAŹNIKOWE I W11YSl(OWE
L.C.S. SAMOCHODY Z KATALIZAT01lEM
J.G.S. UKIADY W11YSKU GAZU OO SAMOCHODÓW
Z PLASTIKOWYM 1(0LEKT01lEM

mzEDAŻ GAZU Pl.YNNEGO l'ROPAN-BURAN
mzEDAŻ OLEJÓW (PETROL OIL FORGAS)
PHU MARPOL, 99-400 Łowicz, · ul. Płocka 1
tel. (0-46) 837 -84-40,~ warsztat tel. 0-608-570-694

od 68.9O.O PLN [netto]+ instalacja LPG gratis

ul. Bolimowska 75
kierunek Skierniewice ·
tel. (46) 830-34-25, 830-34--26
czynne 8:00-18:00sobota10:00-15:00
R~98

@>

~

KOLEKTORY SŁONECZNE

* Kolekto!)' słoneczne służą do ogrzewania
wody użytkowej w domkach jednorodzinnych,
hotelach, szkołach, basenach
*Zastosowanie kolektorów słonecznych
do podgrzewania wody w instalacjach
domowych w miesiącach od marca do
października pozwala zaoszczędzić
do 80% potrzebnej energii.
Uzysk energii z 1 kolektora 800 - 11 OO kWh/rok _,,__.............-.._......__.._..,,,._........._.._.._.,,....._~
* \Nysoka jakość i trwałość min . 25 lat
potwierdzona badaniami w Szwajcarii.
Absorber wykonany z miedzi jest niklowany
i pokryty wysoko selektywną warstwą
czarnego chromu pochłaniającą 96%
promieniowania słonecznego.
OSZCZĘDNIE

i EKOLOGICZNIE
R-835

~m

KIA MOTORS . .

Cena kolektora
już od 892 zł netto

....
~

OC

Metalowo - Elektryczny APAREL
Topola Królewska 46e, 99-1 OO Łęczyca
tel./fax (0-24) 722 34 53 - Dział Handlowy
http://www.apal'el.com.pl e-mail: aparel@aparel.com.pl
Zakład

15

8.08.2002 r.

Ford Sierra 1,6, sedan, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0502-571-035, 046/831-81-22.

SAMOCHODOWE
l<AŻDY POWYPADKOWY, PEtNOSPRAWNY, PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ
NAJKORZYSTNIEJSZE CENY.
TEL 046/837 46-96, 0609-576-949.
Kupię

powypadkowe: Uno, Punto, Seicento, CC - gotówka.
Tel. 0504-67~39.
Kupię

rozbite niemieckie, japońskie
i inne marki. Tel. 0606-854452.

Komis kupi samochody całe oraz powypadkowe, wszystkie marki -gotówka Tel. Q.600-871-223.
Absolutnie każde auto powypadkowe,
uszkodzone, zniszczone, ewentualnie
częściowo spalone pilnie kupię, płat
ne gotówką. transport gratis, 100%
satysfakcji sprzedającego.
Tel.0604412.a10.
Kupię każde

auto, cale lub uszkodzone również od wszystkich firm, płat
ne z góry gotówką. Tel. 0602-705.a76.
Toyota Carina Il, 1991 r. - sprzedam.
Tel. 0601-255410.
Star S200, dwa agregaty prądotwórcze 55 kW
- sprzedam. Tel. J461838-ó740.
Kupię
tówką.
Kupię

auta uszkodzone, rozbite.
Tel. 0604-557-182.

auta powypadkowe.
Tel. 0606-628-981.

Płatne

go-

Płatne gotówką.

Fiat I 26p 1994 rok - sprledam.
Tel. 046/838-83-54.

Seicento Fw1, 2000 r. - sprzedam.
Tel. 046/839-65-19 po 18.00, 0604-125-162.

Ford Transit 2,5d, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-27-27. ~
Cinquecento 700, 56 tys. km, cena .8500
Tel. 046/831-07-89.

zł.

Cinquecento 900, Vll.1996 rok, 67 tys. km
- sprzedam. Tel. 046183 7-24-12.
Cinq_uecento 700, i 993 rok - sprzedam pilnie. Tel. 046/839-68-71 po 16.00:
Seicento, 1999 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-00-84.
Żuk skrzyniowiec, 1988 rok - sprzedam.

Tel. 046/838-78-76.
Fiat 126p, 1994 rok- sprzedam.
Tel. 0461838-59-16 po 18.00.
Polonez 1.6, gaz, 2000 r., po W)1l3dku-sprzedam. Tel. 0600-369-746.
Reno 19, rok produkcji 1991 - sprzedam.
Tel. 046/838-74-04.

Matiz Joy, 2000 r., inaly przebieg, gwarancja
- sprzedam. Tel. 0608-574-118.

Fiat I26p na cz.ęści lub w calości - tanio sprzedam. Tel. 046/838-71-17 po 20.00
lub 0605-629-839.

Renault Clio 1.2, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 0461837-59-36.

Pilnie kupię Fiata el lub Cinquecento, zniszczony do remontu. Tel. 0608-714-428.
Trabant, 1990 rok, w dobrym stanic - sprzedam. Tel. 046/837-24-34.

Opel Omega 3.0kombi, 1997-199" -. -kupię.
Tel. 0602-294-150.
Żuk z silnikiem Multicara, I 988 r. oraz wóz
konny - sprzedam. Tel. 024.'277-72-03.

Opel Astra 1,6, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0604-562-005.

Silnik SW 400 Leyla!ld, złożony
z nowych części, z dokumentami,
5000 zł-sprzedam. Tel. 0606-227-146.

VW Passat 1,6 TD, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0501-331493.

części

Źuk Al3 - sprzedam. Tel. 0501~851-747.

Fiat I26p, I98ll rok - sprzedam.
Tel. 046/83840 I, 0692-719-330.
Mercedesa 41 O D, 29 cm3, 1989 r., sprowadzony, izoterma lub skrzyniowy - sprzedam.
Tel. 0505-039-888.
Sprzedam przyczepę_ samochodową.
Tel. 0421719-95-79 wieczorem.
Sprzedam 2 skrzynie biegu od Stara 28 + 4
koła kompletne 20/825 i kopaczkę gwiazdzistą. Tel. 838-ó5-37.
Fiat 126 p, 1985 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-95-54.
Polonez 1994 rok + gaz, 4800 zł.
Tel. 0602465-042.
Fiat 126 p, 1978 rok, zarejestrowany, karoseria do remontu, pierwszy właściciel - sprzedam. Tel. 042171942-51.
Opel Calibra, 1992 rok, poj. 2000, 16 V
-sprzedam.
Tel. 0502-816-913, 719-1342 iweczorem.
Fial 126 p, rok. prod. 1976-1994 - sprzedam.
Tel. 0601499-687.
Lada 2107 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0461839-66-05 po 17.00.
Ford Escort 1.4, 1991 rok, bogate wyposaże
nie - sprzedam. Tel. 0609-135-491.
Ford Mondeo Verona 1,8 kombi 1999
rok, ABS, klima + inne bogate wyposażenie, bezwypadkowy, serwisowany w ASO - sprzedam.
Tel. 0602-023-003.

Ford Sierra, 1991 r., silnik do remontu lub na
- sprzedam tanio. Tel. 0461874-75-1 O.

Sprzedam samochód osobowy Fiat Panda 900.
stan dobry, cena do uzgodnienia, glebogryzarkę, stan bardzo dobry, cena I. 700 zł, obsypnik 3-rzędowy, cena 700 zi.
Tel. 0421719-3742.
Polonez 1.5 GLE, 1993 r., cena 2.800
- sprzedam. Tel. 0421719-ó 1-28 po 15.00.

zł

Syrena 105, w pełni sprawna, zarejestrowana
- tanio sprzedam. Tel. 0504-184-457.

Cinquecento 900, 1993 r., bogate wyposaże
nie - sprzedam. Tel. 0461838-90-43 po 20.00.
Sprzedam naczepę-plandekę, 13,60 na poduszkach, 1990 rok, tył drzwi, nie eksploatowana
w kraju. Tel. 024/235-53-31 po 20.00.
Sprzedam ciągnik siodlowy MAN )9-322 na
poduszkach, 1991 rok, 600 tys. km, nie eksploatowany w kraju, stan bdb.
Tel. 0604482-130.

Przyczepka samochodowa Niewiadów, oryginalna, oplandeczona, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 046/837-15-35 wieczorem,
0603-610-989.

Brava 1996 rok- sprzedam. Tel. 046/12-97.

VW Gołflll, 1,9, TOI - 110 KM, 1997 rok,
srebrny metalik, 5D, 135 tys. km, bogate
wyposażenie, średnie zużycie ON4,5UIOO
km, cena ok. 29800 zł, stan idealny.
Tel. 0606-709-906 po 19.00.

Fiat I26p 199 1 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-44-56 wie<.'ZOrem,
0604-892-231.

Golf I ,8b, 1988/96, wspomaganie kierownicy, szyberdach, blokaila skrzyni, 3-<lrzwiowy - sprzedam. Tel. 046/837-95-53 .

Star 200 - sprzedam. Tel. 046/838-63-59.

I26p 1986 rok - tanio sprzedam.
Karsznice Male 24.

Fial 126p 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-84-63, 0505-939-735.

Fiat 126p, 1995 r. - sprzedam.
Tel. 0609"506-539.
Fiat I26p el, 1994 rok, czerwony, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia, 70 tys. km, Ło
wicz. Tel. 0603-256-581.
Fiat I26p, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0605-553-621.
Renault 19, 1,4, sedan, 1996 rok, przebieg 80
tys. km, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0607-932-999, 0461831-81-22.

NECO DAILY 35, IOTOI, 1993 rok, kontener, biały- sprzedam. Tel. 0606-148-016.
Lublin Izoterma 1996 rok, 32 tys. km - sprzedam. Tel. 0694-144-308.

Sprzedam mieszkanie 75 m2, I piętro, Łowicz.
Tel. 0605-828-ó43.

I26p el, 1995 r. - sprzedam.
Tel. 0600-263-185.

Sprzedam mieszkanie 50 m' (3 pokoje, parter,
wysoki standard). Tel. 0461837-54-97.

Fiat I26p, 1995 r. - sprzedam.
Tel. 0461838-ó3-26 po I8.00.

Sprzedam działkę rekreacyjną.
Tel. 046/837-54-97.

Fiat 126p, 1987 r., silnik Leyłand, stan dobry,
Star 200 - wywrotka, sknyniowy, złożony
1992 r., wspomaganie kierownicy- sprzedam
niedrogo. Tel. 046/837-76-79.

Sprzedam M-3, I piętro. Tel. 0692-722-045.

Polonez I500, 1986 r, beż - sprzedam.
Tel. 0502-583-979.

Dwa mieszkania własnościowe w blokach,
po 39 m2 - sprzedam lub wymienię na domek
w Łowiczu. Tel. 046/877-ól46 po 18.00.
Honda Civic 1,4, 1997 rok, 5d - sprzedam.
Tel. 0603-881-912.
VW Goim, 1,6, 1987 rok, stan idealny- sprzedam. Tel. 046/838-66-86, 0503407-736.
Kupię

powypadkowe.
Tel. 0609-101-904 po 17.00.

Dąbrow

Sprzedam dom na wsi. Tel. 0501-647-984.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, o powierzchni 4985 m'. przy ul. Chełmońskiego.
Tel. 0607-065-134.
Sprzedam M4, 48 m'. II piętro,
os. Kopernika. Tel. 0609-591-704.

Głowno,

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

Fiat Uno I.O, 1999 r. - sprzedam.
Tel. 0606-958497.
Ford Fiesta l.6D, 1986 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-76-92.
126p, grudzień 1991 r. - sprzedam.
Tel. 046/839-10-36, 0691-ół6-078.

Przyczepkę nierejestrowaną pilnie sprzedam.

Tel. 046/838-5Q-73.
Aktualnie kupię samochody całe i powypadkowe.
Tel. 0601-359419, 831-96-22.

Sprzedam dom piętrowy w Gdyni - atrakcyjna, cicha dzielnica. Tel. 046/837-67-18 po
I 8.00. lub 058/625-07-80.
Sprzedam domek jednorodzinny z
w Chąśnie. Tel. 046/838-11-74.

garażem

Mercedes 123, 2.4<1 w całości lub na części
- sprzedam. Tel. 046/835-23-24 po 20.00.
Cinquecento 700, 1994 r. - sprzedam.
Tel. 0604-391-711, 0421719-18-23.
Punto I. I, 1995 r. - sprzedam.
Tel. 0604-391-711, 0421719-18-23.
Fiat I 26p, 1982 r., stan dobry - sprzedam.
Tel. 0503-113-327.
Opel Kadett (leska), 1986 r. - sprzedam.
Tel. 0421719-47-98.
Polonez Caro, 1993 r., instalacja gazowa
- sprzedam niedrogo.
Tel. 0421710-86-50, 0505-903..846.

MOTOROWE
Yamaha FZR-600, I994 rok - sprzedam.
Tel. 0504-602-119.
Junak M10, silnik po kapitalnym remoncie, zarejestrowany, stan techniczny bardzo dobry - sprzedam.
Tei.0601-396-014.
Sprzedam tanio motorower Komar.
Tel. 0461838-90-26 po 19.00.
Ogar 200 - sprzedam. Tel. 0606-997-763.

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

Sprzedam garaż na Bratkowicach.
Tel. 0461837-72-64.

Sprzedam 7 ha w okolicach Rybna.
Tel. 046/861-90-26, 0691-863-261 po 20.00.

Atrakcyjne działki, zalesione, w
sprzedam. Tel. 046/838-ó7-09.

Bełchowie

M-5, 72 m', IU piętro+ garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0602-182-107.
Sprzedam od zaraz mieszkanie, 39 m'. 2 pokoje, kuchnia, balkon, il piętro, komfortowe,
ul. Starzyliskiego. Tel. 837-24-77 po 17.00.

Sprzedam działkę z zabudowaniami na
ul. Armii Krajowej. Tel. 046/83749-20.
Sprzedam 2 działki.

Mysłaków

Sprzedam mieszkanie, 48 m2 na os. Starzyń
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 46 m'. · skiego. Tel. 46/837-39-14.
ul. Armii Krajowej 43c/3, tel. 837-25-58.
Sprzedam sad, pow. I ha. Kozłów Nowy A,
Sprzedam mieszkanie 43 m2, w blokach, tel. 046/837-78-95.
ul. Powstańców. Tel. 0600-231-294.
Sprzedam mieszkanie M4, 58,7 m' +garaż,
Sprzedam działkę rekreacyjno-rolną 2 ha.
os. Szarych Szeregów.
Tel. 046/838-87-89.
Tel. 046/837-38-26 po 20.00.
Sprzedam M-5, os. Konopnickiej.
Tel. 046/83746-94, 0606402-177.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Bednarach, pow. 0,37 ha. Tel. 046/838-60-06.

Sprzedam działkę o pow. 0,54 ha
z magazynem (460 m') w Sobocie.
Tel. 046/837-'65-63 (7.30-15.30.).

Sprzedam 58 m', os. Starzyńskiego, po remcincie. Tel. 046/837-81-84, 0604-212-720.

Sprzedam działkę o pow. 1,04 ha
z magazynem (530 m') w Jackowicach.
Tel.046/837-05-03(7.30.-1~.30.).

Sprzedam dom, nowo wybudowany, gotowy
do zamieszkania, w Łowiczu.
Tel. 046/837-64-82, 0608-198-087.

garaż 80 m',

Sprzedam lub zamienię na mniejsze M4,
72 m'. I piętro, środkowe, os. Bratkowice.
Tel. 0461837-74-35, 837-ó4-92 .

Sprzedam dom w centrum Łowicza, z lokalem
handlowym. Tel. 0604-460-230.

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 45 m',
os. Noakowskiego. Tel. 0461837-20-20.

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

Sprzedam dom, pow. użytkowa I 88 m', na
ogrodzonej działce 506 m', w Łowiczu, garaż, stan zamknięty, wykończenie gipsowe.
Tel. 046/837-31-04 po 19.00.

Sprzedam działkę w Otolicach.
Tel. 046/837-15-67.
Sprzedam d ziałkę przy ul. Poznańskiej,
pow. 2100 m2• Tel. 0504-169-261.
Sprzedam działkę budowlaną, ul. Klimeckiego. Tel. 0461837-75-18, 0603-885-ó03.
Sprzedam działkę budowlaną w Mysłakowie.
Tel. 0221618-31-28.
Sprzedam działkę, Łowicz. Tel. 0691-730-156.
Sprzedam działkę budowlaną pow. 342 m
w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej.
Tel. 0600-062-569.
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Sprzedam kawalerkę. Tel. 0504-011-038 . .
Sprzedam dom. Tel. 0608491-623.

Sprzedam M-3. I piętro, 48
skiego. Tel. 046/837-24-16.

m2,

os. dąbrow

Sprzedam działkę podbudowę, pow. 0,75 ha.
Jesienna Łowicka, lei. 0609-506-584.
Sprzedam 83 m', parter, w nowych blokach
przy ul. Bolimowskiej. Tel. 046/837-84-22.
Sprzedam dom 150 m' na dzialkce 8400 m'.
z budynkami gospodarczymi przy trasie z Ło
wicza do Warswwy.
Tel. 046/837-36-67 lub 83740-78 po 19.

Zamien iędomnawsi(wrozliczeniu)namiesz

kanie do 50 m', do n piętra w Łowiczu .
Tel. 0501-851-747.
Sprzedam mieszkanie w blokach, 75 m1.
Tel. 0501-680-658.
Sprzedam dom do wyko1iczenia z budynkiem
gospodarczym i dziaiką, os. Mysłaków.
Tel. 0505-962-906.
Mieszkanie 31 m'. ul. Armii Krajowej.
Tel. 0606-200-202.

Sprzedam dom, z lokalem sklepowym w Ło
wiczu. Tel. 0602-611-023.

149.

Sprzedam działki budowlane przy ul. Poznań
skiej w Łowiczu (okolice POM-u).
Tel. 046183748-06, 837-ó 1-51.

Sprzedam działkę budowlaną I.I OO m'.
Głowno, ul. Zabrzeźniańska.
Tel. 0609-976-818.

Sprzedam ziemię 2 ha. Tel. 0691-884-649.

Sprzedam dzia łkę w Budach Grabskich
-3800 m2• Tel. 046/837-19-31, 0602-189-202.

Sprzedam działkę o pow. 2,5 ha, Błędów.
Tel. 046/83846-56.

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

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Sprzedam M4 w Głownie.
Tel. 0421710-70-92.

Sprzedam mieszkanie 48 m' na Bratkowicach.
Tel. 061/823-62-17.

Dąbrowskiego.

Zamienię mieszkanie spółdzielcze w Łowi
czu, 48 m' na podobne w Skierniewicach.
Tel. 046/830-30-26, 832-19-93.

Sprzedam garaż, Bratkowice przy Pętli MZK.
Tel. 046/837-77-56, 0602-232- 156.

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

Sprzedam dwie działki w Bełchowie (z zabudowaniami - 0,8 ha, bez - 3,9 ha).
Tel. 046/837-19-31, 0602-189-202.

M-3, 48 m2, IV piętro, os.
Tel. 046/837-50-32.

Do wynajęcia garaż, os. Konopnickiej .
Tel. 046/83746-19.

Wynajmę lub sprzedam garaż na os. Bratkowice. Tel. 046/83 7-73-97 po 20.00,
0601-699-237.

Sprzedam działkę 1,68 ha w gminie Kiernozia. Tel. 046/838-14-94.

Sprzedam dom parterowy w Łowiczu IOO m2,
budynek gospodarczy 40 m', na
działce 5000 m'. Tel. 0600-276-603.

Sprzedam M4 z garażem, kupię domek.
Tel. 0691-730-180.

Sprzedam plac pod garaż na ul. Tuszewskiej.
Tel. 0600-972-666.

Sprzedam działkę budowlaną
16 tys. m' +handel, usługi przy trasie
poznańskiej . Dogodny dojazd.
Tel. 0502421-226.

Zdecydowanie sprzedam M4, 75 m2, l piętro,
środkowe, cegła, ul. Bolimowska, cena do
negocjacji. Tel. 0461837-63-29 po 18.00.

Garaż

do wynajęcia.
Topolowa 12, tel. 0461837-07-90.

Sprzedam dom parterowy, 160 m', drewniany,
murowane 2 garaże i zabudowania gospodarcze, na działce 920 m'. Atrakcyjne położenie.
tel. 046/837-62,-68, 0600-387483.

60 m', os. Konopnickiej - sprzedam.
Tel. 046/837-22-73.

Zamienię lub sprzedam własnościowe 62 m2
na mniejsze. Tel. 046183 744-83.

GARAżE

Sprzedam gospodarstwo rolne 14,5 ha z zabudowaniami lub tylko zabudowania (szerokie zasiedlisko).
Tel. 046/838-77-65 (19.00-21.00.).

Sprzedam mieszkanie 48 m2, 3 pokoje, na
os. Starzyńskiego. Tel. 046/83 7-04-75.

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

Fiat Uno 1.4, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 046/838-88-05.

I26p, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0604-165-194.
Fial I26p, 1988 rok, czerwony, stan dobry
-sprzedam.
Tel. 0504-993-599, po 20.00 046/838-13-55.

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

Sprzedam gospodarstwo sadownicze IO ha,
budynek mieszkalny i gospodarczy.
Tel. 042171948-82 po 18.00.

Fiat I26p, I984 r., stan dobry, po remoncie
- sprzedam. Okazja! Tel. 046/837-73-ó8.
CC 700 1996 rok, stan dobry.
Tel. 046/838-59-03 po 16.00.

M-3, 48 m'. cegia, I piętro, ul. Armii Krajowej,
cena 1250 zVI m'. Tel. 046/837-66-84.

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

1989 rok, stan bdb-sprzedam. Tel. 046/838-65-31 po 20.00.,

Aktualnie kupię Cinquecento, 126p,
Polonez Caro i inne, także powypadkowe. Tel.0601-359419,831-96-22.

Opel Corsa I .4i, 1997 r., bogate wyposażenie
-·sprzedam. Tel. 0602-294-150.

Dom w Zielkowicach z ziemią, I,7 ha - zdecydowanie sprzedam. Tel. 0605-143436.

Źuk, skrzyniowiec,

1995r.-sprzedam. Tel. 0505-8%429,837-l l-12po 18.00.

Fiat Uno IOOO, grudzień 1998 r., 5 drzwi
- sprzedam. Tel. 046/838-34-78.

Fiat Brava 1.6, I6V SX, 1996 r. - sprzedam.
Tel. 046/837-78-51, 0600-859496.

Cinquecento 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-00-84.

Volvo4401.6,ziełonymetalik,

Toyota Corolla 1 .8 diesel, 1991 r.,
143 tys. km, centralny zamek, multilock, stan techniczny bardzo dobry sprzedam. Tel. 0601-396-014.

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

Peugeot 106 1998 rok. 40 tys.km, 5-drzwiowy. Tel. 0602-558-873.

Peugeot 1991 rok, garażowany, grafit, w dobrym stanie- sprzedam.
Tel. 046/83845-37, 0510-220-878.

Zamienię mieszkanie 51,3 m2, w Dąbrowie
Górniczej na podobne w Łowiczu lub okolicy. Tel. 032/260-22-78.

Sprzedam dom w Łowiczu, os. Korabka,
I IO m1. Tel. 046/83745-ó6.
Sprzedam M4, os. Bratkowice, lub zamienię
na kawalerkę.
Tel. 046/83 7-72-59, 0606-213-551.
Sprzedam działkę 3 tys. m'. przy drodze na
Pilaszków, łączącą drogę na Łęczycę.
Tel. 0603-ó53-020.
Sprzedam mieszkanie, 63 m2, 2 pokoje z kuchnią, os. Kostka. Tel. 046/837-04-34.
37,8 m', os. Noakowskiego, parter sprzedam. Tel. 837-22-06, 837-72-72.
Sprzedam M4, M-2. Tel. 0606-188-895.
Sprzedam M-3, 48 m~ Bratkowice, II piętro.
Tel. 0461837-72-56 po 18.00.
Sprzedam mieszkanie M-5, 58 m' na osiedlu
Starzyńskiego, parter. Tel. 0221817-34-86.
Sprzedam mies?.kanie42 m'.
Tel. 0502-751-052.
Sprzedam M-4, Bratkowice, I piętro.
Tel. 0421213-80-38.
Sprzedam mieszkanie wiasnościowe, 52 m2
w Głownie przy ul. Dąbrowskiego.
Wiadomość: tel. 0421716-52-95.
Sprzedam dom o pow. IOO m' z działką - 0,26,
w tym ogród, ogrodzona, z budynkami gospodarczymi, 86 tys. zł, Dobrzelin, Wł. Jagiełly
67 (oglądać - niedziela).
Sprzedam działkę rekreacyjną, 3 tys. m', blisko las i woda. Tel. 046/838-92-90.
Sprzedam działkę budowlaną wraz z ziemią,
koło Łowicza. Tel. 0602-122-281.
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną
1,2 ha w Otolicach. Tel. 046/838-98-ó6.
Sprzedam mieszkanie. Łowitz, os. Bratkowice 413 (48, 16m'), tel.046/837-11-02.
Sprzedam mieszkanie w blokach, 60 m2 na
os. Konopnickiej, I piętro + garaż.
Tel. 046/837-31-71, 0608-314-ó70.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. 3,75 ha
wraz z budynk;uni. woda, sila, cena około
27000 zi. Tel. 0605-262-184.

Sprzedam działkę 26 arów z zabudowaniami
do remontu, siła, woda. Bobrowniki 261,
tel. 0321275-8744 po 15.00.
Sprzedam lub zamienię własnościowe 48 m'
na większe. Tel. 0604-101-034.
Sprzedam dom z dziaiką, Łowicz, ul. Jana
Pawła 11 167. Tel. 0601-157-602.
M-2, 33 m'. IV piętro, Starzyńskiego.
Tel. 0608-0 19-724.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze 48 m'.
os. Starzyńskiego. Tel. 0461837-8ł.{)9.
Sprzedam gón; domu pow. IOO m' z oddzielnym wejściem, wjazdem oraz 700 m' działki
z pięknym ogrodem w Głownie.
Tel. 0603-091-713.
Sprzedam działkę 4.100 m', Osiny 117.
Tel. 0421710-89-85.
Sprzedam w Giownie działkę budowlaną
i rolno-budowlaną, hektar lub więcej.
Tel. 0421719-35-79.
Sprzedam działkę o pow. 46 arów z możliwo
zabudowy, położoną we wsi Nieborów.
Tel. 046/838-0249.
ścią

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
Kupię sklep na Zduńskiej.

Tel. 0502-304-224.

Kupię M-2

(Kostka, Tkaczew, Reymonta).
Tel. 046/830-31-57.
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, 06()('-755-034.
Kupię domek może być

de remontu, okolice
Zakopane lub mieszkanie w blokach na Zabrzeźni. Tel. 0421719-25-19.
Zabrzeźnia

Kupię

M-3. Tel. 046/837-73-60.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM
Do wynajęcia cztery pomieszczenia o łącznej
pow. 170 m2, I piętro (na usługi, biura. ze
wszystkimi mediami), plus hala 150 m'
w Łowiczu, ul. Nowy Rynek 31.
Przyjmę studentów na noclegi i stancję.
Tel. 0600-626-737.

Lokale do wynajęcia na biura, gabinety, sklepy, ul. Krakowska I. Tel. 0692-722-045.
Wynajmę pomieszczenia w domku jedn_orodzinnym w Zdunach. Tel. 046/838-78-24..

Do wynajęcia lokal 50 m'. na sklep
lub usługi, ul. Krakowska.
Tel. 0604--053.a60.
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 0691-730-156.
Poszukuję do wynajęcia kawalerki lub M-3.
Tel. 046/838- 15-37.

SPWU „Łowicz;;.nka" w Łowiczu, ul. Podrzeczna 2 wynajmie lokal o pow. 60 m' na
działalność biurowo-handlowo-usługową.

Tel. 046/83741-72.
Wynajmę lokal na działalność handlową
(2 pomieszczenia) w centrum Głowna.
Tel. 0502-816-913, 719-1342 wieczorem.

Do wynajęcia M4, os.
Tel. 0603-741-507.

Dąbrowskiego.

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i sklepowe. Tel. 046/837-32-06, 0602-504-924.
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Zarząd

OSP Łasieczniki wydzierżawi lokal
na działalność gospodarczą, tj. sklep spożyw
czo-przemysłowy. Tel. 046/8~8-06-73.

Do wynajęcia mieszkanie 38 m2 (2 pokoje,
kuchnia, łazienka, telefon), w centrum Łowi
e-La. Tel. grz.ecz. 046/837-34-20 wiecwrem.
Do wynajęcia lokale na ul. Krakowskiej 2.
Tel. 046/838-90-60.
Do wynajęcia mieszkanie.
Tel. 046/838-40-19 po 20.00.
Wynajmę

pokój.

Łowicz,

Bratkowice 1/26.

Wydzierżawię piekarnię.

Do wynajęcia lokal o pow. 50 m' na działalność gospodarczą,

Łowicz,

Tanio sprzedam używane meble kuchenne
i kuchnię gazową
Tel. 046/837-74-11 od 12.00.-15.00.
Tanio sprzedam małą zamrażarkę,
Tel. 046/837-62-91.
Sprzedam maszt flagowy, aluminiowy 10 m. Tel. 0602-370-470.
Sprzedam wózek głęboki ze spacerówką, spacerówkę, konia na biegunach oraz stemple
budowlane. Tel. 0608-065-664.
Sprzedam suknię ślubną
boliczna. Tel. 046/837-57-05.

11Ctno, cena sym-

Tel. 0421719-24-83.
'

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

niedrogo.
ul 1 Maja 15. Tel. 046/837-69-33.

Sprzedam koparko-spycharkę Białoruś, typ
budowlany. Tel. 0601-239-804.

Lokal 170 m2, przy ul. Zduńskiej
-wynajmę. Tel.0602-389-716.

Sprzedam silos na cement 25 t oraz przyczepkę kempingową Tel 046/838-95-74.

Mic'S7.kanie 3-pokojowe w bloku - do wynaji;cia. Tel. 0503-120-818.

Łowicz

Wynajmę

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

Tel.046/837~~1.

Do wynajęcia lokal w Skierniewicach,
w bardw dobrym punkcie na os. Widok.
Tel. 046/832-82-50, 0503-688-160.
Przyjmę

na pokój 1 studentkę ze studiów
dziennych i 2 z zaocznych.
Tel. 046/837-25-67.
Pokój do

wynajęcia.

Tel. 0604-455-822.

Wynajmę M-3, wnehlowane, os. Dąbrowskie
go. Tel. 046/837-53-08, dzwonić: sobota
- niedziela

Do wynajęcia lokal 56 ni'.
Tel. 0609-688-511 lub 046/837-52-11.
Do wynajęcia lokal handlowy, ok. 50 m', centrum Łowicza (telefon, 2llplecze socjalne), po
remoncie. Tel. 046/837-63-39.
Wynajmę częiciowo wneblowane mieszkanie
w Łowiczu na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-73~97 po 20.00, 0601-699-237.
Wynajmę

pokój studentce.
Tel. 0691-715-557 lub 838-44-56.
Do wynajęcia mieszkanie 60 ni' na Dąbrow
skiego. Tel. 046/837-63-60, 0601-306-566.

KUPNO - RÓŻNE
Skup metali kolorowych, wysokie ceny.
ul. Klickiego 66.

Łowicz,

Kupię stare meble, zegary, porcelanę, figurki,
narzuty, mundwy. Gotówka od zaraz.
Tel. 0421719-28-67.

Pawilon Handlowy Mysiaków, przy trasie
- Skierniewice, oferuje najtańsze w
rejonie Łowicza kotly c.o. na miał, węgie~
olej i gaz; grzejniki i bojlery, kominki, rury
miedziane, pompy wodne i wiele innych.

Pawilon Handlowy Mysiaków, przy trasie
- Skierniewice, oferuje kleje Atlas,
cekol, farby i lakiery, płyty gipsowe. Okna
PCV i drewniane, panele ścienne i podlogowe, akcesoria malan;k:ie i mularskie oraz wiele innych atrakcyjnych wyrobów.
Łowicz

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

m~liwość

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Spm:daż

krokwi. desek, Int
Id. 046/837-17-07, 0602-633-667.

Kupię

kranzyt, sprzedam odkurzacz, rower,
iawc;, stół, kosiarkę spalinową i elektryczną,
huśtawkę, regal, hamak, narożnik kuchenny,
komodę, łóżko, zestaw satelitarny.
Tel. 046/838-56-09.
oszczędne

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

Tanie,

Sprzedam lodówki,
Tel. 0606-977-258.
Sprzędam

wysoką

i niską

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

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

Sprzedam zbiornik metalowy na szambo,
wodę. Tel. 0601-286-499.
Sprzedam namiot 3-0SObowy, turystyczny, nie
używany. Tel. 046/838-63-04 wieczorem.
Sprzedam widlak akumulatorowy
z prostownikiem, udżwig 2 tony.
Tel. 046/838-91-28 po 20.00.

bułgarski

Sprzedam jeepa na akumulator Peg-Perego,
s~m idealny, 2-0SObowy. Tel. 0608-617-883.
Sprzedaż ~atów

- mieczyki, w cenach hurtowych. Łowicz, ul. Warszawska 5611. Tel. 046/837-48-15po15.00.
Spmxlam okna PCV, pustaki stropowe, drzwi
- ceny okazxjne. Łowicz, ul. Łęczycka 3.
Tanio sprzedam używany piec OC. Typ Zebiec. wydajność 1,2 m2 = 14kW.
Tel. 0607-512-074 po 19.00.

wiśnia,

Sprzedam betoniarki I I O, 150, 200 L, rusztowania warszawskie - nowe.
Tel. 046/837-38-81.
Sprzedam drewno kominkowe oraz kamień
łupany. Tel. 046/86-126-63 wieczorem.
Sprzedam nowe okna drewniane, stemple
budowlane, tokarkę i wyrównarkę do drew·na. Tel. 046/837-31-24.

Sprzedam suknię ślubną, włoska, skromna
- bardw elegancka
Tel. 046/837-25-48 po 20.00.
Sprzedam piec olejowy (Niemcy), Unical Eco
3R-U/D 21,3KW, 10001 zbiornik, pompy,

Ambitni, 3 osoby. Tel 0606-252-570.
Byłym

agentom ubezpieczeniowym i marketingowcom. Tel. 0606-252-570.

Półka z głośnikami do Fiata 126p.
Tel. ,0606-997-763.

Sprzedam kloce dębowe z możliwością pocięcia na deski. tel. 861-20-94.

czepkę samochodową

Tel. 046/861-24-61 po 16.00.

Sprzedam komputer Pentium ID.
Tel. 0604-127-959.

Sprzedam ladę chłodniczą za 100 zł.
Tel. 0604-502-855.

Sprzedam agregat prądotwórczy 4 kW.
Tel. 046/837-53-80 po 16.00.

Kupię telefon komórlmwy.
Tel. 0506-864-403.
.

Sprzedam kompresor

samoróbkę

oraz przy-

Regały

magazynowe, silniki elekttyczne,
motoreduktor, wentylatory sprzedam.
Tel. 0421719-59-36.

Rencistka w średnim wieku pr'Y_jmic kużdą
pracę. Tel. 046/837-77-72, 0692-495-544.

SprL.edam okna drewniane z demontażu, stan
bardzo dobry. Tel. 046/837-13-38.
Sprzedam Migomat 145A kpi.
Tel. 046/837-71-22.
Sprzedam Camping Kurier.
Tel. 046/837-71-22.
I O-kilogramową

beczki plastikowe 120 1- I Oszt.
Tel. 046/837-87-07.
Sprzedam grzejniki
Tel. 0600-012-363.

żeliwne

rza samochodowego.
Tel. 837-44-22, 0602-786-412.
Zlecę roboty wykończeniowe domu, ogrodze-

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

Sprzedam plandekę o rozmiarach 6,40x3,60,
wagę dziesiętną dużą, wagę

Zatrudnię natychmiast~elnego blacha-

nowe.

Sprzedam suknię ślubną, roz. 38.
Tel. 862-15-88, 0502-650-304.

Zabudnię kierowcę z

okolic

Głowna

kat C+E z Głowna lub
Tel. 0605-725-429.

Tel. 0692-916-516.
Zabudnię

do zbioru aronii. ·
Nagawki 18, tel. 046/874-71-85.

Zatrudnię

szwaczki - dzianina, w
Tel. 0692-427-195.

Głownie.

USŁUGI

WIDEO

Wideofilmowanie - profesjonalnie.
Tel. 046/837-11-75, 0501-836-550.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa - profesjonalnie, tanio.
Tel.0601-157-630.
Wideofilmowanie.'Tel. 046/837-40-1 I.
Fotografowanie profesjonalne.
Tel. 0604-181-239.

Sprzedam radioodtwarzacz mini disc Sony.
Tel. 0602-122-281.
Sprzedam Game Boy color, gwarancja, 170 zł,
gra-60 zł. Tel 0602-310-971.
Sprzedam ~ple budowlane.
Tel. 046/838-12-67.
Oddam ziemię. Jamno, tel. 0691-715-469.
Sprzedam ladę chlodnicz.ą, 3-fazową
Tel. 046/838-63-0 I.

doświad

Zaopiekuję się

dzieckiem w Głownie.
Tel. 0421719-26-83, 0607-992-179.
Zatrudnię

szwaczki. Tel. 0692-221-180.

Osoba do pracy w gospodarstwie rolnym,
może być małżeństwo.

Tel. 0606-303-246.

paneli podlogowych, ściennych, terakota, glazura, gładź, tynkowanie, inne remontowo-budowlane. Tel. 046/837-19- I 5,
837-10-33, 0609-541-373.
Montaż

Kominki nowoczesne i tradycyjne, ogrzewanie domów. Tel 046/837-84-92,
0607-090-243, 0602-282-415.

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

Wideofilmowanie - Studio Roma.
Tel. 046/837'-50-64, 0692-293-838.
Fotografia ślubna, fotografia użytkowa
Michał Sierszak, mobile: 0692-466-240,
e-mail: msierszak@poczta.onetpl
Realizacja filmów video. Śluby, wesela, chrzty,
przyjęcia okolicznościowe, konferencje,
szkolenia. Posiadam dyplom w zakresie sztuki operatorskiej na wydziale Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia
w WSSiP w Łodzi. Michał SienrLak, mobile:
0692-466-240, e-mail: msierszak@poczta.onet.pl
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-79-81, 0600-225-271.
Wideofilmowanie, bardw tanio.
Tel. 0501-624-41 I.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Układanie

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

Mechanik samochodowy, 3-letnie
czenie. Tel. 0504-301-015 ..

Montaż

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

Zaopiekuję się

Chcesz zostać konsultantką Avon - zadzwoń.
Tel. 862-15-88, 0502-650-304.

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

Ocieplanie domów granulatem styropianu
- tanio, solidnie.
Tel. 0692-137-042, 044nt4-27-94.

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

Potrzebna opiekunka do osoby starszej, caTel. 046/837-75-12.

Firma ,,Efekt" - usługi hydrauliczne, referencje. Tel. 0604-674-64 I.

Wideofilmowanie, fotografowanie,
pełna obróbka komputerowa, VCD.
Tel. 046/837-94-85,~79.

agentów ubezpieczeniowych.
Tel. 046/837-32-26.

łodobowa.

Siding, podbitki. Dachy, pokrycia dachowe,
tynki, docieplenia. Panele, boazeria, glazura,
terakota, podlogi, płyta K/G, ścianki, sufity,
gładź, malowanie.
'Tel. 046/838-98-40 po 19.00, 0609-910-776.

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

Zabudnię

Sprzedam kontener z możliwością usytulowania nad wodą o wym. 6x2,5 m.
·
Tel. 046/837-58-64 po 19.00.

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

boazerii, panele ścienne, podlogowe,
szafy, pawlacze, szafki, barki, łuki. Adaptacja
poddaszy, sufity podwieszarie, gładź, malowanie, glazura, terakota. Wymiana okien
i drzwi. Tel. 046/837-73-99, 0605-562-651.

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

Technik elektronik, komputer, angielski, sarilochód - każda praca Tel. 046/838-37-46.

Producent, okna PCV - pomiary, mon-

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

Firma w Domaniewicach zabudni kierowcę
na Jelcza z przyczepą. Tel 0607-067-798.

Sprzedam olchę na pniu. Tel. 046/874-75-10.

taż. Tel. 046/837-41-38.

Dachy. Konstrukcje i pokrycia. Naprawy
i konserwacje.
Tel. 046/839-18-37, 0505-227-348.

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

Sprzedam pustaki keramzytowe, pełne i połówki oraz krokwie I 7x8 - 6,25 m długie.
Tel. 0421719-46-76.

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

Dachy. Tel. 0502-478-440.

Hurtownia zabudni kierowcę z prawem jazdy kat A, B w charakterze sprzedawcy.
Tel. 046/837-67-45.

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

Wykonuję tynki, roboty remontowe.
Tel. 0609-879-143.

po stażu do pracy w aptece w Łowiczu.
Tel. 0602-631-020.

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

Sprwdam półkę nagłaśniającą do samochodu oraz cqu.uli1cr 4x40V (wnnacniacz).
Tel. 0606-164-958.

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

gładź.

Zatrudnię magistra finmacji i technika funnacji

Sprzedam bramę ogrodzeniową, dwu częicio
wą, cU. 7.8 m (staranne wykończenie).
Tel. 0603-653-020.

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

Malowanie, tapetowanie,
Tel. 046/838-67-11.

Ocieplanie budynków, glazura, terakota, panele, malowanie - tanio. Tel. 0692-717-207.

Chcesz nagrać swoją uroczystość rodzinną
profesjonalnie i za niską cenę - zadzwoń.
Tel. 0608-475-473, 0502-762-462,
046/837-35-62 do godz. 16.00.

Sprzedam trociny. niedrogo.
Tel. 0505-672-939.

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

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

Młody, wykształcenie średnie techniczne,
prawo jazdy kal. B, uregulowana służba wojskowa - podejmie pracę. Tel. 0609-810-831.

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

Usługi hydrauliczne oraz naprawy drobne.
Tel. 046/837-22-04, 0604-245-722.

Kosmetyczka poszukuję pracy.
Tel. 0604-415-237.

Sprzedam multiefek:t do gitary OOD TEC8.
Tel. 0600-378-832.

Sprzedam piec c.o. wwowy, 1,5 m'.
Tel. 046/839-63-24.

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

rosyjski -podejmie pracę. Tel. 0602-738-332.

Wideofilmowanie, cyfra, 2 kamery- ,,SuperVideo". Tel. 046/838-35-38.

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

Wypożyczalnia rusztowań.

Naciąganie gładzi, malowanie.
Tel. 046/837-01-54 po 21.00.

Nie masz pomysłu na remont domu czy miesz.
kania? My Tobie pomożemy. Gładzie gipsowe, malowanie, glazura. Tel. 0603-614-365.

PRACA

Sprzedam agregat sprężarlcowy, diesel.
Tel. 0604-277-273.

Wypożyczalnia rusztowań.

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

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

Fakturzystka, wykształcenie wyższe, język

pełen osprzęt

Tel. 0602-804-647, 046/837-54-95.

Sprzedam eternit Tel. 046/838-77-38.

Sprzedam okno plastikowe o wym 195xl65.
Tel. 0692-328-323.

Praca - pobyt w USA. Weź udział w
loteńi wizowej!ll. Z nadesłanych aplikacji w 2001 r. Rząd USA wylosował
50000 ,,zielonych Kart''. Informacje:
0461832-ó1-4i9(11.00-15.00).

mysłowe, również duże ilości.

lfa L 60, 1989 r. -spri:edam.
Tel. 0241277-17-39.

Sprzedam maszyny do szycia wieloczynnościowe, walizkowe. Tel. 0503-555-135.

Wykwalifikowana, samodzielna księgowa, z
poprowadzi księgowość w
fumie. Rozliczanie US, ZUS.
Tel. 046/837-33-96.
doświadczeniem

Przyjmę chałupniczo szycie na maszyny prze-

Sprzedam stemple budowlane.
Tel. 046/837-48-37 po 18.00.

Sprzedam rowery niemieckie w idealnym stanie, 160 zł sztuka. Tel. 0504-370-821.

Sprzedam kominek gazowy, tanio.
Tel. 0600-613-823.

Sprzedam tanio 2 pierzyny.
Tel. 0421'719-47-34.

Sprzedam komplet wypoczynkowy,
Swarzędz, stan bardzo dobry.
Tel. 0601-276-317.

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

małą - 2 szt,

wewnętrzne.

Tanio spmxlam kredens i wersalkę w bardw
dobrym stanie. Tel. 046/837-43-18.

Sprzedam ławostół, dywan 3x4 i 0,95x2, rower górski, drukarkę Epson LX-300.
Tel. 046/837-74-34, 0601-508-927.

Sprzedam różne meble i zamrażarki.
Tel. 046/837-63-50.

Kupię 35 m używanej siatki ogrodzeniowej.
Tel. 0421719-27-37.

Sprzedam kiosk 3x6, konstrukcja metalowa,
obity drewnem.
Tel. 046/837-86-95, 0606-145-668.

Sprzedam tregry 12, 8 sztuk.
Tel. 024127-79-643.

Kupię płyty

Jomby.
Tel. 046/838-89-76 po 17.00.

Sprzedam stół, kredens kuchenny, po 50 zł,
6 krzeseł - różne, 4 poduszki po 20 zł, kołdra
40 zł. Tel. 046/837-63-25.

Usługi

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

tralki toczowe, poręcze - wykonuję.
Tel. 0421719-27-45, 0600-376-825.
Profesjonalny montaż paneli podlogowych,
ściennych, schody w panelach, malowanie,
tapetowanie.
Tel. 046/837-10-33, 0609-541-373.

Moskitiery, osłony przeciw owadom w okna
i drzwi. Tel. 046/837-44-35, 0600-294-318.
Ocieplanie budynków, tynki wewnętrzne
i zewnętrzne. Tel. 1l607-244-358.
Kompleksowe usługi brukarskie.
Tel 0606-102-973, 046/839-60-52 po 16.00.

Dachy - konstrukcje, krycie. Elbo s.c„
tel. 0461863-31-74, 0604-&ł5-981.
Ocieplanie - tynk strukturalny, siding.
Elbo s.c„ tel. 0461863-31-74,
0502-228-972.
Gipsy, sufity podwieszane. Elbo s.c„
tel. 046/863-31-74, 0604-645-981.
Pokrycia dachowe, montaż podbitki okapowej, wykończenia wnętrz - solidnie, tanio.
Tel. 046/837-46-06 po 19.00,
0607-328-025.
Cięcie

betonu,

ścian.

Tel. 0606-192-951.

Usługi wykończeniowe: malowanie, tapetowanie, glndż, montaż płyt GIK, sufity podwieszane, ~lazura, terakota, panele.
Tel. 0600472-461.

Instalacje elekttyczoe. Tel.046/835-20-64
wieczorem, 0600-874-689.
Glazurnictwo, montaż paneli, budowa kominków. Tel. 042/710-81-61.

INNE

USŁUGI

Zespół

muzyczny - profesjonalizm
i doświadczenie. Tel. 0608-433-199,
04&838-11-74.

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

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

Układanie

kostki brukowej.
Tel. 0608-372-254.

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

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

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

Projektowanie budynków mieszkalnych,
gospodarczych. Rozbudowy, nadzór, wyceny, kosztorysy.
Tel. 046/837-78-38, 0504-597-117.

Zespól muzy=y - wesela
Tel. 046/838-66-46.

El-Tom Bobrowniki 248 - Instalacje
elektryczne w pełnym zakresie, projektowanie i wykonawstwo.
Tel.lfax. 046/838~--08, 0602-461-341,
0602-461-342.
Malowanie mieszkań,
Tel. 046/839-60-12.

glndź

gipsowa

Usługi

blacharsko-dekarskie.
Tel. 0606-663-868.
Świadczę usługi w zakresie murowania, tyn-

kowania, docieplania Tel. 0501-735-564.
Tanie remontowanie - gładź, glazura, terakota, panele, sufity podwieszane, docieplenie
budynków - projekty, kosztorysy.
Tel. 0606-999-451.
Usługi hydrauliczne - tanio i fachowo.
Tel. 0609-158-772.

Murowanie cegłą klinkierową
Tel. 046/837-01-54 wieczorem.
Budynki od podstaw, tynki zewnętrzne, wewnętrzne, docieplenia, montaż okien u PCV.
Tel. 0502-637-042, 0505-217-559.
Remonty - kompleksowo, glazura
20zUm'. Tel. 0691"774-281,
OOMMi14-490.
Profesjonalnie instalacje wodno-kanalizacyjne - c.o„ miedź, plastik, kotły miałowe
i olejowe. Tel. 0504-221-358.
Cyklinowanie, układanie parkietu, mozaiki,
paneli. Tel. 046/837-07-90.

Glazura, terakota, boazeria, glndzie gipsowe,
panele - tanio i solidnie. Tel. 0501-707-657.

Vertal - żaluzje alwniniowe, drewniane. Verticale - materiałowe, antystatyczne, PCV oraz
do pracowni komputerowych. Rolety tekstylne, zaciemniające oraz antywłamaniowe. Produkcja, montaż.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.

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

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

Tiwnaczenia - niemiecki, włoski.
Tel. 0691-083-339.
Bramy, balustrady, ogrodzenia.
Arkadia 2, tel. 046/838-59-63.
Dekoracje balonami wesel, balów, imprez
Tanio, solidnie.
Tel. 046/832-78-52, 0501-015-880.
okolicznościowych.

Przewóz 9 osób lub 1,5 t towarów.
Tel. 0604-978-264.
Naprawa sprzętu AGD w domu u klienta:
lodówki, pralki (zwykle, automatyczne), zamrażarki, 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 mehlowo-samochodowej. Tel. 0602-715-896.
Remonty, naprawy przyczep, naczep,
samochodów ciężarowych, dostawczych i innych - krótkie terminy.
Łowicz, ul. Armii Krajowej 59,
tel. 837-sa1 (7 .00-15.00), 0608--024-650.
Regeneracja tonerów (drukarki laserowe, kserokopiarki), tonery i proszki. Odbiór i dostawa do klienta gratis.
Tel. 046/835-02-2 I, 0609-243-856
Pożyczki gotówkowe bez poręczycieli.
Tel. 0600-892-383.

Biuro Rachunko" e oddział Bratoszewice,
ul. Nowości 34 opracowuje wnioski kredytowe oraz wnioski programu Sapard wspierające modernizację i restruktuty7ację prndukcji rolnej. Tel. 0421719-01-19, 0501-521-226.

•

Instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., Slfilllba
i przyłącza.
•'
Tel. 0421719-01-19, 0502-209-622 . .:
Kredyty hipoteczne. Tel. 0421719-80-15.
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Kredyty inwestycyjne i konsumpcyjne.
Tel. 0421719-80-15.
Twoje oczy, twój optyk. Realizacja wszystkich recept na okulary. Zniżki, rabaty. Łowicz,
os. Dąbrowskiego 24. Zaprasz.amy.
Tel. 046/837-57-93.
Twoje oczy. Twój okulista. Komputerowe
badanie wzroku - niezrównana dokladność.
Łowicz, os. Dąbrowskiego 24.
Tel. 046/837-57-93.
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.
Usługi

Najtańsze okna I drzwi z PCV i aluminium do końca sierpnia promocja.
Łowicz, ul. Klickiego 70, tel. 837-36-19,

0608-268-330.
Docieplanie domów granulatem styropianu, m2tylko 7 zł, docieplanie stropodachów.
Tel. 044/714-27-94, wieczorem.
Zaginął

indeks o numerach 19579/Z.
Tel. 0692-702-236.

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

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

transportowe, piasek, żwir, samochód Kamaz. Józef Majer,
tel. 046183Hi6-72, 0606-227-146.

Komputeropisanie.
Tel. 046/838-64-09, 0605-144-864.

Architekt - projekty, optymalne rozwiązania. Tel. OSOJ-555.386.

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

Zespół-

Przepisywanie prac. Tel. 0503-601-732.

bale, wesela Tel. 0607-706-252.

Kelnerki - bale, wesela, profesjonalna obsłu
ga. Tel. 0607-706-252.

Angielski. Tel. 0421719-25-49.

Schudniesz drogo ale skutecznie.
Tel. 0604-065-357.
Wypożyczam

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

Profesjonalne przepisywanie prac. Korekta
i redaktja tekstów. Tworzenie wykresów i skanowanie. Gwarancja jakości objęta umową,
Pracownia K.alcląik, tel. 046/837-61-61,
837-86-31.
Matematyka Tel 837-51-94, 0609-506-573.
Sprzedam książki do 6 i 1 klasy gimnazjum.
Tel. 046/837-61-09.

Programowanie Cyfia + Wizja, Play Station.
Tel. 046/830-22-76.

Prace magisterskie - opracowanie
Tel. 0605-553-62 ł.

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

Francuski. Tel. 0603-257-290.

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

Zatrudnię

badań.

Tel. 046/838-11-61.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy i przels2ąsacz do siana karuzelowy.
Tel. 046/838-17-19.
Sprzedam nasiona „perko" na poplony.
Tel. 046/838-48-86.

Sprzedam Essa. Tel. 0605-726-822.
Sprzedam C-328, stan dobry, cena 4.000.
Tel. 0421719-56-28.

do przepisywania wypracowań
szkolnych. Tel. 0505-297-446.

?-tygodniowe szczenial<ljarnnika:- sprzedam.
Tel. 0608-770-970.

Sprzedam sieczkarnie do kukurydzy samobieżne, jedno- i dwurzędowe, śrutownik bijakowy, siewnik, pług 4-slobowy, przycząię
samozbierającą do siano-kiszonek i wycinaTel. 0691-715-482.

Sprzedam słomę po kombajnie, z pola
Tel 046/838-98-48.

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

Mikrociągnik Forshnit +
dam. Tel. 046/838-60-06.

Sprzedam szczeniaki cockerspanier.
Tel. 0504-169-278.

=·

Sprzedam

zboże

tanio. Tel. 046/837-75-17.

Sprzedam ziemię 7 ha. Chruślin 40.

Dealer schładzalników za gotówkę i na raty,
krótkie terminy realizacji zamówień, serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny. Łowicz, ul. 3
Maja 3. Tel. 046/837-35-94, 0603-531-989.

-\e

~a

- sprze-

Sprzedam tura na tył ciągnika, kultywator
13-zębowy. Tel. 046/838-79-96.
Sprzedam C-360. Tel. 046/838-16-21.

Sprzedam ciągnik C-330. Tel. 0604-580-470.
Sprzedam ciągnik C360-3P, rok produkcji
1989. Skowroda Płn. 34.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
Tel. 046/838-12-22.

Sprzedam mlynlo do czyszczenia ziarna
- 3 szt. Tel. 046/838-31-15.

Sprzedam jednorzędową sieczkarnię do kukurydzy do ciągnika C-360.
Tel. 046/838-73-13.

Siewnik zbożowy zawieszany sprzedam.
Tel. 046/838-31-39.

Sprzedam słomę po żniwach, 1OO belek.
Tel. 046/838-63-26.

rotacyjną Bąk,

silniki elektryczne,

Sprzedam sieczkarnię samobieżną do zielonek i wagę inwentarską 1500 kg.
Tel. 046/838-88-52 .
Sprzedam ciągnik C-360.
Tel. 046/838-86-56 po 21.00.

Sprzedam ciągnik C-28, przyc=pkę samochodową, pług 2-skibowy, kultywator, wóz,
opryskiwacz ciągnikowy, brony.
Tel. 046/838-67-59. Bobrowniki 149.

Sprzedam Zetor K-25 +siewnik 15, wóz jednoosiowy, kultywator, pług 2-slobowy, brony, wagę 150 kg.
Strzelcew, tel. 046/838-40-52.

szczenięta, ukątowane

Sprzedam owczarkłniernieeloe, pieska i suczkę, 2-rniesięczne.

Tel. 046/838-60-21.
Oddam kotki w dobre ręce.
Tel. 046/837-63-72.
Sprzedam

szczenięta

- niemiecki yagkterier

myśliwski.

Tel. 0241277-91-36.
Wyrzucony miody, mały piesek i mały czarny
kotek do oddania w dobre ręce.
Tel. 046/837-31-88.
Seter irlandzki, 6-tygodniowe szczenięta
sprzedam.
Tel. 046/838-95-43, 0608-087-106.

Sprzedam jałówkę cielną,
Tel. 046/839-13-13.

Dealer dojarki rurociągowe hale udojowe, wygrodzenia do obór wiązanych
i wolnostanowiskowych, zgarniacze
obornika.
Tel. 046/838-17-19, 0609-788-373.

Owczarki niemieckie,
-sprzedam.
Tel 0692-708-491.

Sprzedam szczenięta rottweilera.
Tel. 046/837-93-34.

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

Sprzedam owczarki niemieckie, 2-letnią sukę
i 1-rocznego psa
Tel. 046/837-31-24.

Sprzedam dojarlcl( dwukonwiową,
Tel. 046/839-13-17.
Sprzedaż otrąb pszennych,
belowane.
Tel. 046/838-91-57.

żytnich,

siano

Oddam 6-tygodniową suczkę w dobre
Tel. 0606-112-193.

Sprzedam pszenżyto.
Tel. 046/838-74-29 po 21.00.

Sprzedam dobermana sukę lub
owczarka niemieckiego.
Tel. 0607-065-167.

Sprzedam kombajn ziemniaczany.
Tel. 046/874-73-81.

Strusie 1-!0C211e sprzedam.
Tel. 0606-303-246.

Spm:dam ziemię w Kamkowie koło Głowna
i siano belowane. Tel. 0421710-87-03.

4-rniesięczną sukę.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna, stan
dobry. Tel. 0421719-56-04 po 20.00.

Tel. 046/838-40-95.
Sprzedam owczarki niemieckie 5 tygodni oraz

Sprzedam ziemię_ 4,30 ha, Rozdzielna, gm.
Dmosin Tel. 0421710-86-50, 0505-903-846.

2,5-roczną sukę z metryką,

Tel 0603-800-732.

Sprzedam ciągnik C-330.
-Głowno, ul. Dworska 3 1.

T-25A, mały przebieg - sprzedam.
Tel. 046/837-38-01 wiecwrem.

tel. 046/838-16-45.

Sprzedamjalówkęwysokocielną, ul. Malszy-

Sprzedam śrutownik Bąk.
Tel. 0605-659-599 .

Bernardyny szczenięta sprzedam.
Tel. 0241277-94-85.
.

Spm:dam bincjry, 3 szt.
024127748 9
Tel.
-6 .

Oddam piesio (z dużych ps0w).
Tel. 046/838-99-93.

Mieszalnia pasz Jamno 16 i M1yn Sobocka
Wieś prowadzi sprzedaż koncentratów, superkoncentratów, pasz, otrąb pszennych
i żytnich, również wymiana na zboża.
Tel. 838-90-12, 0603-061-839.

Plug 3-slobowy „Grudziądz",
ny- kupię.
Tel. 046/86-290-94.

mało używa-

ZWIERZĘTA

Zamienię rozrzutnik jednoosiowy na dwuosiowy, z dopłatą.
Tel. 046/838-98-24.

na

Sprzedam owczarka niemieckiego 1 rol< oraz

Sprzedam krowę na ocieleniu z drugim cielaklem. Skowroda Poludniowa 10,

ce 6, tel. 046/837-96-02

fl(GI'.

zamienię

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

Sprzedam obcinarkę do cebuli, transporter.
Tel. 046/838-12-97.

ROLNICZE

Sprzedam rottweilera, 3-rniesięczna
Tanio. Tel. 0421719-41-50.

su~

Sprzedam owczarki niemieckie po rodzicach
Sprzedam bernardyny szczenięta.
Tel. 0421719-47-34, 0606-663-868.

z rodowodem.
Tel. 0692-701-550.

PRzEdsi ĘbioRsTwo BudowN ic1wA

tel./fax (O

~

Sprzedam słomę Bobrowniki 92.
Tel. 046/838-66-72.

piskląt, młodych.

Sprzedam tanio sznaucera i bernardyna.
Tel. 046/838-85-18 po 20.00.

ENERCOBUJl80QJ'oA
0 żurawiami samochodowymi do 35
0 podnośnikami samochodowymi

ton

Stacja Obsługi Samochodów
o diagnostyka i naprawa
0 transport
o roboty budowlane
i instalacyjne w pełnym zakresie
0

PRODUCENT OKIEN LOWICZ 99-400, ul. Seminaryjna 6

e\e'A

Sprzedam dwie jałówki wysokocielne.
Tel. 046/838-13-81.

Sprzedam siewnik Poznaniak, Kos, Lej, talerzówkę, obsypnik fabryczny, wiertarkę stołową, sprężarkę profesjonalną, Star 200
- w całości lub na części.
Tel. 046/838-36-04.

Sprzedam ciągnikT-25A 1992 r.
Tel. 838-77-26, 0604-802-046.

Meble kuchenne
Szafy wnękowe
Sprzęt AGD
Garderoby

Okna gospodarcze
od 79 zł za okno

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

Sprzedam ciągnik C-360.
Tel. 046/837-45-21, 0604-186-659.

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

•

Sprzedam ziemię 2,82 ha w Goleńsku.
Tel. 046/837-66-52 po 20.00.

Sprzedam

1hS

I\~·

Sprzedam żyto i slomę. Tel. 0605-659-599.

wałek przekaźnika.

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

Nauczyciel angielskiego - korepetycje. Solidnie. Tel. 0421719-26-90.

Pożyczki

9

Koz.ę z dwiema kózkami - sprzedam.
Tel. 046/838-47-44.

Hodowco - masz kłopoty z komórlrami naSprzedam dojarlcę Alfa dwustanowiskową,
karm krowy biogenami. Biopreparat Biogen
nową oraz maszynę M4, mało używaną.
B wyj\tkowo skuteczny w profilaktyce by. Tel. 046/874-73-99.
dla. Sprzedaż: Jamno 21, tel. 838-90-03.

pług

kładzin,

Piec c.o. na zamówienie wykonam.
Tel. 046/838-50-79_.

dojarlcę.

Teł.

Auto-kredyt, 4% rocznie, Dolnośląska

hipoteczne na splatę zadłużeń
i wysokooprocentowaoych kredytów od
6,7%. Kredyt dla firm pod zastaw nieruchomości. Tel. 044/T.32-66-24 lub 732-66-2~.

Spm:dam

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy.
046/839-63-36.

Język

Grupa Finansowa.
Tel. 046/837-62-83, 060Nl2lh950.

Podciśnieniowe

Sprzedam pług 5- skibowy, brona talerzowa
4m, ciągnik MF-5314, 1997 rok, dmuchawę
do siana, ~orną - stan bardzo dobry.
Tel. 861-17-13, 0600-320-180 wiecwrem.

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

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

rusztowania Tel. 837-89-48.

Śrutownik walcowy, prasę zwijającą, auto
karmniki dla tri.ody, talerzówkę, kojce porodowe - sprzedam.
Tel. 046/838-7644 po 20.00.

Cięcie kukurydzy i zielonek.
Tel. 046/838-98-24.

Tel. 046/838-05-04 po 21.00.

Kawiarenka internetowa - 2 zl/l godz. (trzecia godz. - gratis). Targowica Miejska

...

rozrzutnik Tantem do 6 I, może być
do remontu. Tel. 046/838-40-02.

Sprzedam 1 ha łąki w Łaźnikach.
Tel. 0601-575-298.

Matematyka Tel. 046/837-85-96.
Chemia, biologia - korepetycje.
Tel 0609-541-308.

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

paszowe: pszenica, psrenżyto,
Tel. 046/838-88-79 po 19.00.

żyto, pszenżyto, mieszanka - sprzedam.
Tel. 046/837-66-86.

NAUKA

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

Reoowatja starych mebli, tapicerstwo.
Tel. 046/837-53-76 po 20.00.

Kupię zboża

jęczmień.

Spm:dam krowę na wycieleniu.
Grudz.e Stare 36, tel. 046/838-91-73.

Usługi

kucharskie na wesela, bale i inne imprezy. Tel 0691-615-290.

Ziemia czarna w ciągltj sprz.edaży.
Tel. 046/837-68-42 (10.00-17.00),
046/~7-54-98 po 20.00.

Kupię

transportowe - Kamaz - pizewóz piasku, żw.iru - wykopy.
Tel 046/837-15-76, 0604-285-326.

Zespół

Sieczkarnie do kukurydzy jednorz'ldowe
- w ciąglej sprzedaży.
Tel. 046/837-15-35, 0603-610-989.

c7.ĆŚciowo

Usługi

stolarskie. Tel. 046/837-15-74.

Sprzedaż schładzalników do mleka, różne
typy i pojemności, gwarancja, kredyt, atest.
Tel. 0!!6/838-79-42, 0606-984-095.

prefix

46) 837 88 58, 837 47 68
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PROFESJONALNY MONTAŻ, TRANSPORT GRATIS

GWARANCJA

Tel. 0461838-05-86, fax 838-05-87
Tel. 0501-568-009 - Kierownik Stacji Obsługi Samochodów i Bazy Sprzętu2
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AUTORYZOWANY I
MONTAZI

C::ENIE„TU
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CEMENT PORTLANDZKI CEM 11/ . . . 32.9 .2.....&
~lt
CEMENT PORTLANDZKI CM I '2..S 2 7 9 ~I t
Dojazd: 1 km za Łowiczem przy trasie Łowicz Bielawy, koło Otolic
tel.: ( 0•.. 46) 837-15-89, tel.: (0 ...46) 837-14-10 e- mail: agrol_hn@w.pl~

NIE PRZEPl:.ACAJ

I
ZANIM KUPISZ SPRAWDŹ NASZE CENY I
•ROLETY • tALUZIE • VER11CALE • SIATKI•
I POMIARY- TRANSPORT -DORADZTWO- GRATIS/ I
r

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

WSPOMNIENIA Z WAKACJI,
WYCIECZKI, URLOPU
ZACHOWAJ PIE...GNUJ
1 ODBITKA ZDl~CIA 9x1)
W CENIE l9GROSZY ~~
Zapraszamy do sklepów:
Eko ul. Księżacka 5
Grosik, ul. Stanisławskiego 20
R-780

18

8.08.2002 r.
Policja 997

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Ppwiatowy {!rząd 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 dobę;
(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"
Łowicz, 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", Łowicz,
ul. Stanisławskiego 31), czynny: pn„ czw„ pl
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 ch6robarni nowotworowymi narządu rodnego i $Utka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
Informacja PKP · 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O
Tdegramy (nadawanie} 905
Zegarynka 9226
Rozmowy mię~i~towe 900
Naprawa telefonów ·9224
Bezpłatna informacja gospodarcza o handlu, usługach,
produkcji i wyższej użyteczności publicznej,
tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998

t

INFORMATOR

ł

GŁOWIEŃSKI

r

I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego
Urząd

Dyżury

Urzędu

Pracy w Zgierzu
7 ł-0_;:84-22

Miejski 71.9-80-02

· Ceny

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej , ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- AQ:!bulatorium Pomocy Doraźnej czynne:
w dni robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele
i święta od 8 (przez 24 h}
Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Ułańska 2; czynne: przyjęcia dzieci do 3 r.ż .
-·w dni powszednie w godz. 16-8; przyjęcia dzieci
do 16 r.ż. - w soboty, niedziele i Ś\Vięta przez 24
godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
- przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych
zakładów.

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

Msze święte
w niedziele i świętił:·
• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, I O.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościól Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

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

•Kościół św.

Apteki:
l.owjg-dyżurv

nocne:

czw.

8.08. 3Majal5
' tel.0-601-781-708
pl
9.08. Sikorskiego la
tel. 837-42-64
!b.
10.08. Bonifraterska2
tel. 837-45-55
ndz. 11.08. Stary Rynek 17
tel. 837-42-93
pon. 12.08, Nowy Rynek36
tel. 837-45-36
lrt.
13.08, Sikorskiego la
tel. 837-42-64
ir.
14.08. Kostka I
tel. 837-51-32
Apteka „Słoneczko" ul. Stanisławskiego 27,
tel. 830-22-02
stały dyżur: od pon. do sb. w godz. 8.00-22.00
w niedziele w godz. 9.00-15.00
Stary Rynek 14 czynna w każdą
sobotę w godz. 9.00-15.00,
niedzielę w godz. 8.00-i4.00
Sikorskiego I czynna od pon. do piątku 8.00-20.00,
soboty 8.00-16.00
Apteka „Bratek"', os. Bratkowice , tel. 837-09-20
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00,
sobota 8.00-14.00
Apteka Tylmana czynna: od poniedziałku do soboty
w godz.8.00 do 20.00
Apteka „Malwa", ul. Nowy Rynek 36, czynna w sobole;, 8.00-20.00, niedzielę 8.00-14.00
Apteka „Bonifraterska", ul. Bonifraterska 2
czynna codziennie od godz. 8.00 do 20.00
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki
pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.00, 16.00-18.00, sb. 8.00-12.00
Domaniewice: prt. 10-17, wt - pl 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt. 9.00-16.00, sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn. - pt. 8.00-16.00 sb. 8.00-13.00
Sobota: pn. - pt 8.30-15.00
Nieborów: pn.pt. 7.30-15.30, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Imprezy sportowe
Wszelkie informacje sportowe zamieszczamy
w Informatorze Sportowym na str 24

Pogotowia w GJownie:
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. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

.

9 sierpnia;
• goilz. 17.00 i 19.00 - ,.Spider Man'" - film prod. USA;
Pod pseudonimem Spider Man ukrywa się Peter
Parker, przeciętny nastolatek, który po śmierci rodziców zamieszkał z ciotką i wujem w nowojorskim
Queens. Ukąszony przez genetycznie zmodyfikowanego pająka zyskuje nadludzką siłę i pajęcze
zdolności m.in. wyjątkową umiejętność przywierania do dowolnych powierzchni. Początkowo Peter
wykorzystuje swoje umiejętności do wzbogacenia
sic;, ale kiedy jego wuj zostaje zamordowany postanawia walczyć z przestępcami.
Soboli. JO sjeronia:
e godz. 17.00 „Spider Mail" - film prod. USA;
Niedziela - środa. I I - 14 sięnmja:
e godz. 1:/.00 i 19.00 - Spider Man" - film prod. USA;

Wakacje w

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- lekarz internista: 8.00-12.00
-J>Cdiatra 8.00 - 12.00 po 12.00 - izba przyjęć w szpitalu
- niedziela i święta- izba przyjęć czynna przez całą dobę,
ul. Wojka PolskiegÓ 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
Dyżury przychodni

w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lkarz ogólny sobota 8.00-12.00 po 12.00 - izba
przyjc;,ć w szitalu w Głownie

(dane z 6 sierpnia) w

mieście

mąka szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)
!opatka
szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela wędzona
mleko tłuste w folii
masło extra
masło roślinne

-

Piatek. 9 sierpnia:
• godz. 19.30, k11tedra, - XIV Międzynarodowy
Festiwal Organowy ,,J.S.Bach" - wystąpi Marco
Limone - Włochy;
Wtorek. 13 sieronia:
• godz. 19.30, katedra, - XIV Międzynarodowy
Festiwal Organowy „J.S.Bach"' wystąpi Mats Ericson - Szwecja;

-

8.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719- 10-28
pt
9.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719- 10-28
sob. 10.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719- 10-28
ndz. 11.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719- 10-28
pn. 12.08. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719- 10-28
"1.
13.08. ul. Zgierska 27
tel. 719- 24-84
śr.
14.08. ul. Zgierska 27
tel. 719- 24-84
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteki pełnią dyżury:
w dni powszechne od godz. 19.00 do 8.00 dnia
następnego; w soboty od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego; w niedziele;, od godz. 8.00 do 8.00 dnia
następnego

Apteka w Bratoszewicach:
czynna: od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-14.00
Apteki w Strykowie czynne:
ul. Kolejowa 11: pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

Dyżury· aptek

w Strykowie:

ndz. 11.08. ul. Kolejowa 33

tel. 719-81-48

w Głownie
w Strykowie

Łowiczu

Kosiorkom ze Sromowa
państwu Szymelfeningom z Łowicza
państwu Woźniakom z Ławica
państwu Maciągowskim z Boczek
państwu Podkońskim z Syrok
państwu Wołkom z Kocierzewa
państwu„Widowskim z Brzozowa
państwu Woźiliakom z Łowicza

państwu

Ambroziakom z

Łowicza

śfuóowafi soóie:
-

-

aptek w Głownie:

państwu

SYNKOWIE
-

Koncerty:

Dyżury

•

~

.CÓRECZKI

-

Inne:
Sobota. I O sierpnia:
•godz. 21.00 - K.JNO LETNJE- muszla koncertowa
na Błoniach - „Gulczas, a jak myślisz",
„YYYREK, kosmiczna nominacja". Wstęp
wolny.

[.Qwiczlf

Małgorzata

Teresa Łuckiewicz z Lowicza
i Jerzy Władysław Czubik z Łowicza
Anna Pełka z Łow.kza
11"
i Marcin Ryszard Śliwiński z Łowicza '
Paulina Jagoda z Łowicza
i Sławomir Motyl z Łowicza
Iwona Gajek z Czatolina
i Paweł Bakalarz z Kolonii Łyszkowice
Agnieszka Orzechowska z Łowicza
i Krzysztof Jabłoński z Łowicza
Małgorzata Stefańska z Seligowa
i Kazimierz Wójcik z Serog

• SKARB ROLNIKA •
REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY Z WOJEWÓDZKIM
ODR BRATOSZEWICE - REJON ŁOWICZ

NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 2.08.2002 r.
jęczmień

q
q
q
q

seler

szl

śliwki
włoszczyzna

kg
szt.

50.00
50,00
40,00
50,00
0,30
30,00
4,00
4.50
3,00
1,00
1.00
0,50
5,00
1,50
3,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
4,50
3,50
4.50
5,00
1,00
1.00
0,50
1,00
1,20
1,00

miód:
wielokwiatoY(Y

0,901

22,00

kukurydza
owies
pszenica
ziemniaki młode
żyto

jaja fermowe
jaja wiejskie
brzoslcwinie
buraki

kg
q
15szl
15szt

kg
kg

cebl'a

kg

czosnek

szt

fasola Jaś
fasolka
gruszki

kg
kg
kg
kg
szt.
kg

jabłka

kalafior
kapusta czerwona

kapusta gł. młoda
koper .
marchew

ogórki
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pomidory
por
rzodkiewka

szt.

szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.

szt.

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

• Domaniewice (5.08); 3,70 zł/kg + VAT;
• Ziewanice (5.08); 3,70 zł/kg +VAT;

OFERTY PRACY

1,99
2.00
1,30
1,20

11,50
7 80
420
2,80
4,29
14.70

2,00

masło śmietankowe

oleJ
jaja
twaróg

urotkili ~ w
i Ul (jłownie:

-

ASORTYMENT

cukier

WYPADKÓW
MILrnNYCH

-

Piatek, 9 siemnia:
• godz. I I.OO - wyjście na basen;
Wtorek. 13 sierpnia:
• godz. 16.00 - zajęcia plastyczne.

a.w.

Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożaina 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O

KQONIKA

Wystawy:
•Muzeum w Łowiczu
Wystawa rzeźby Małgorzaty Kosińskiej i Zygmunta Majewskiego. ·
•Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach
Wystawa kilkunastu prac autorstwa mald.\ącej
od 1973 roku, mającej na swoim koncie już 19
wystaw indywidualnych i 11 zbiorowych, mieszkanki Skierniewic Joanny Skrobacz, pt. „P'ejzaże
i kwiaty".
• Galeria Browarna
Wystawa prac pędzla Janusza Kronowskiego.
Otwarcie wystawy 8 sierpnia o godz. 18.00.
Wystawc;, można oglądać do końca sierpnia.

Pogotowia w Strykowie:

przychodni ZOZ
w Głownie:

Naprawa telefonów 924

Piątek

Leonarda: niedziele IO.OO„ 11.30, 17.00

Dyżury

Informacje w Strykowie:

żywności:

Kino.Bzura

Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30,
16.00
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00;
w soboty godz. 18.00 msza z liturgią niedzjelną,
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
•Parafia pw. ~atki Bożej Nieustającej Pomocy: 8.00,
I O.OO, 18.00

•

' (dla osób mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz.1 6-22,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie '!:'..~no-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 837-36-05
Gaz butlowy 837-16-16, 837-26-74, 837-66-08, 83741-02, 837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-20-37, 837-47-77, 837-44-44
Warsztat konserwa!. LSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85,
837-20-22, 837-07-10
Lecznica dla zwierząt:
ul. Starościńska 5, tel. 837-5i-48
ul. Chełmońskiego 31, tel. 837-35-24

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
v"ząd Skarbowy 719-19-01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

,

T~lefon informacyjno-p°foblemowy
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Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
(stan na 6.08.2002 r.)
• nauczyciel fizyki
• osoba z wykształceniem wyższym hotelarstwo
lub ekonomia
• handlowiec
• fryzjer damski
• sprzedawca - fakturzysta
• kierowca kat. C+E sam. pow. 12 ton,
świadectwo kwalifikacji + paszport
• kierownik clzialu marketingu
po studiach rolniczych
• nauczyciel języka angieiskiego
• sprzedawca
• monter szyldów i reklamy
• krawcowa - szwaczka szycie
sukien komunijnych
• kierowca kat. C+ E
• blacharz samochodowy
• lakiernik samochodowy
• diagnosta do SKP
•kierowca kat. C+E, mile widziane D
• elektryk, elektromechanik, mechanik,
budowlaniec wykształcenie średnie lub wyższe
•technik fannacji
• sprzedawca
• pracownicy ogólnobudowlani
• bibliotekarz
• przedstawiciel handlowy
• elektryk - automatyk przeniysłowy
• monter stolarki okiennej
• handlowiec
• brygadzista ze znajomością technologii
obróbki drewna
• palacz - rencista z uprawnieniami
• operator wózka widiowego
Odnośnie ww. ofert PUP nie uckiela telefonicznie żadnych
infonnacj. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty.

nowy

ŁOWICZANIN

19 ·

,

8.08.2002 r.

FONTANNA ,PHY KOSCIELE
ztery dni trwały prace obok,.-kościoła
Matki Boż.ej Nieustającej Pomocy na
Korabcew Łowiczu,których celem było wykonanie... oczka wodnego z fontanną i kaskadą, Pomysłodawcą i projektantem tych
prac, które zakończono 27 lipca, był ksiądz
proboszcz Wiesław Frelek Jak zawsze na
Korabce znależli się chętni do pomocy-czterech parafian, którzy mieli już doświadcze
nie w robieniu oczek wodnych na §woich
działkach. - Wszystko robimy po to, aby parafia była rodziną - móWi ks. Wiesław Frelek na temat genezy tego pomysłu - Spotkania przy stole eucharystycznym w niedziele
pokazują, że parafianie się tu zadomowili,
gdyż licznie przychodzą na nabożeństwa.
Wszystko co robimy, bierze swój początek
w ewangelii i do niej prowadzi. Jednak popebne jest miejsce do spotkań, rozmów,
refleksji. Mam nadzieję, że właśnie tutaj
stworzy się klimat wzajemnej akceptacji,
tolerancji.
Oczko wodne przy kościele nie jest przeznaczone do kąpieli, ale i tak jest sporą
atrakcją, Sama niecka została wytyczona
szpadlem, ale wykopana „Ostrówkie1I1".
Dno wyścielono folią koloru niebieskiego. W najgłębszym miejscu głębokość
zbiornika wynosi około 1,60 m, szerokość
to 7 m, a długość - 10 m W oczku, fontannie i kaskadzie woda krąży w obiegu za-

C

Rzeźby Małgorzaty Kosińskiej są głównie

w kolorze drewna, niektóre

jednak artystka maluje kolorowo.

ludzie
Rzeźby

dłuta

łowickich

dwojga

twórców w muzeum w

d 3 sierpnia do końca miesiąca można
oglądać w muzeum w Łowiczu wystawę prez.entującą aż 59 rzeźb dłuta Małgo
rzaty Kosińskiej i 1OZygmunta Majewskiego - ludzi, dla których rzeźbienie jest pasją
i sposobem na życie. Oboje artyści pochodzą z regionu łowickiego.
Małgorzata Kosińska ur. w 1958 roku
w ZabostowieMałym koło Łowicza zajmuje
się rzeźbą niemal od dziecka Jej pierwsza
wystawa indywiduąl.na miała miejsce na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
w 1977 roku. Swoje prace prezentowała
w kraju i za granicą (m. in. we Francji).
W pracach Małgorzaty Kosińskiaj przeważa tematyka sakralna. Najcz.ęstszym motywem jej prac, do których wykorzystuje naturalne formydrewna,jestChrystus nakrzy-

O

~a

Łowiczu

żu, a wyłącznym tworzywem - drewno. Obszerny artykuł o artystce drukowaliśmy już

na łamach NL.
Zygmunt Majewski ur. w 1957 roku
w Łowiczu rzeźbieniem zajmuje się stosunkowo od niedawna To forma terapii po tragicznym wypadku w 1982 roku - od kiedy
moż.e pracować tylko lewą ręką, Od 2002
roku jest uczestnikiem Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Parmie pod kierunkiem Jerzego Dołhania. W 2001 roku jego rzeźby
w drewnie były prezentowane w Galerii
,,Browarna". Dorobekartystyczny Zygmunta Majewskiego jest skromniejszy niż Mał
gorzaty Kosińskiej. Jego prace to głównie
duże formaty- postacie o zachwianych proporcjach, ale posiadające silny ładunek emo(mko)
cjonalny.

koniec wakacii

widzianego dla całych rodzin. Szczegóło
wy plan imprezy jest w trakcie opracowywania, jednak już dziś organizatorzy zapowiadają, że konkursy będą różne od ubiegłorocznych. Turniej odbędzie się na placu
przed Domem Ludowym lub na boisku
odbywasięcoroku.Konkursysprawnościo- szkolnym. Zwycięzcy konkursów zostaną
weodbędąsięzpodziałemnakategoriewie- nagrodzeni.
(mko)
kowe. Nie zabraknie również konkursu prze-

eśli pogoda dopisze, 29 sierpnia w godzinach popołudniowych Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolimowie zorganizuje turniej zabawowo - sportowy, w którym będą mogły wziąć udział całe
rodziny. Podobne podsumowanie wakacji

J

W:

zwartek, 15 sierpnia w parku
w Kiernozi odbędzie się coroczQY festyn kulturalno-rekreacyjny.
Przed główną częścią imprezy, która rozpocznie się w parlcu o godz. 15.00, na boisku sportowym w Kiernozi rozegrany bę
dzie finał Grninnaj Ligi Szóstek Mecze będą
rozegrane w godzinach 10.00-14.00.
W głównej części festynu planowany jest
kiermasz łowickiej sztuki ludowej, kiermasz
książek, a także podręczników i przyborów
szkolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych
przygotowana będzie loteria fantowa, a także loteria książkowa Po raz pierwszy zostanie zorganizowana licytacja prac niepełno-

Pracuj z Gazetą Prawną

NAGROBKI
GRANITOWE

ORAZ INNE WYROBY
ZKAMIENIA NATURALNEGO

~

Zadzwoń (0-22)

oferuje Zakład Kamieniarski
Łęczyca, ul. Lotnicza 20
(obok nowej straży)
~- - --:cR·~.

761 31 27

[fłfkmgg~J~~~IA
OFERUJE PAŃSTWU

+Na terenie zakładu wzorcownia,
do obejrzenia ponad 50 wzorów
nagrobków w różnych kolorach.
+Kompletny nagrobek z tablicą
już

•

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

kostkę brukową

•nadproża
galanterię betonową

•

Zapraszamy

"'t godz.

7.00„17„00

sprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie. Na pałacowym
tarasie jak co roku odbędą się koncerty zespołu pieśni ludowej ,,Kiemozianie", kapeli
ludowej z Kiernozi, miejscowego zespołu
muzycznego „Select". Oprócz nich w parku
w Kiernozi wyst.ąpi dziecięcy zespół wokalny ze Zdun oraz kabaret ,,Pod miotełką'
z Sompolna z okolic Konina.
Niewątpliwąatrakcją tegorocznego festynu będzie 40-minutowy koncert ,,Muzyki
lekkiej, łatwej i przxjemnej" w wykonaniu
artystów scen warszawskich - m. in. chóru
kameralnego Teatru Muzycznego Roma,
który w ubiegłym roku występował już

~

(mwk)

•n

· Centrum Techniki Rolniczej
PRZEZ 365 DNI W ROKU KUTNO AGROMA - CENTRUM TECHNIKI ROLNICZEJ
QFERUJE SWOIM KLIENTOM m.in;:
KOMBAJNY, CIĄGNIKI, MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE,
CZĘŚCI ZAMIENNE, PASZE, NAWOZY, OGUMIENIE, AKUMULATORY,
ŁOŻYSKA, SMARY, OLEJE, SPRZĘT OGRODNICZY,
NARZĘDZIA, ELEKTRONARZĘDZIA I. .. 20 TYSIĘCY INNYCH PRODUKTÓW.

ZAPRASZAMY

SKORZYSTAJ Z NASZVCH ATUTÓW:

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

KOLEJNA PROMOCJA

·VEIA·

OKIEN I DRZWI PCV

~ PR'!F~..~. ~. VEKA

~
~~~~~~

Dealer:

R-853

/„··\·..... · ·.-. \~()

'

(. ....... ...··<:....,
865

Łowicz,
.t najnowocześniejsze wznry wiązanek ślubnych
.t dekoracje pojazdów, sali weselnej I stołów

w kościele.w Kiernozi z koncertem kolęd.
Podczas trwania festynu rozegranych też
będzie szereg sportowych konkurentji dla
dzieci i młodzieży, np. slalomy na rowerach,
wyścigi w workach, rzuty do celu, hulahoop. Konkurencje będą rozgrywane
w 5 kategoriach wiekowych, dla najlepszych
przewidziano nagrody. Najstarsza młodzież
będzie brała udział w konkurencjach, z których punktacja będzie zaliczona do klasyfikacji na Najwszechstronniejszego Sportowca Gminy Kiernozia w 2002 roku. Zwycię-z
ca tej klasyfikacji już 15 sierpnia otrzyma
puchar wójta gminy Kiernozia

z KUTNO

~\)·~ ,~~

• bloczki betonowe
• pustaki zasypowe

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

kościoła

· Agroma.•UA

i transport gratis.

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
Y:.dł!~~

(mwk)

Tak prezentuje się zagospodarowany ostatnio zakątek na terenie
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Korabce w Łowiczu.

SEZON 2002

od 1.800 zł.

+Montaż

wą karmą.

Wkrótce fes tyn w parku Łączyńskich

TANIE

Informacje o prenumeracie:
www.gazetaorawna.ol

łość bardzo ładnie udało się wkomponować tuż obok drewnianej szopki, w której w okresie bożonarodzeniowym przebywały żywe zwierzęta. W oczku pływa
20 kolorowych rybek, karmionych goto-

Kiernozia

Gazeta Prawna
DZIENNIK PRAWNO·OOSPODARCZV

mkniętym, w sumie jest jej około 1OO m3• .
Zagospodarowańo też teren wokół wody brzegi wyłożone zostały kamieniami, powstały kwietniki zabezpieczone drewnianymi palisadami, alejki prowadzące do
wody wyłożono kamiennym żwirem,
ustawiono solidne, drewniane ławki . Ca-

~55,-

-

WINK~:u.s

w·-..,..>-+~
)}o
;:,
~592,-

1465

ul. Zgoda 28, tel.lfax (046) 837-37-87

lJB.!J ao \!A :iw.a &11 #I CUJl,...,..-4-4··&:-:J-

, 20

REKLAMA

nowy

8:08.2002 r.

AUTORYZOWANA

ŁOWICZANIN

~r·I·I·I

STACJA OBSŁUGI .SAMOCHODÓW

na zakup
samochodu?·

Naprawy gwarancyjne FIAT
Detaliczna i hurtowa sprzedaż oryginalnych
części zamiennych. UP.USTY DO 50°/o
* Blacharstwo i lakier~ictwo
* Naprawy bezgotówkowe, samochód zastępczy
* Przyjmujemy zgłoszenia szkód komunikacyjnych
* Montaj,inst lacji gazowyc'!1311otówkę NA RATY
* Diagn · . alnaprawyelelttronicznych
układ
gs OVIJCh KTS500·BOSCH
* Badania rejest1:acyjne pojazdów.

-Tyl; do~tanie;z na-zakupno;e-g~ \
Fiata Seicento w zamian za stary
lub złomowany samochód.

* Wszystkie marki
Sprawdź również

CODZIENNIE 7.00-19.:00, SOBOTY 7.00-14.00

Szczegóły w

POLMOBLICH

POLMOBLICH
;>J

~

Łowicz,

Łowicz,

ul. Blich 34
tel. (0-46) 837-37-10

ul. Blich 34

tel. (0 ...46) 837-61-70, 837-69-97

R-861

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości do 30 tys. EURO (tryb uproszczony)
na wykonanie chodników na os. Marii Walewskiej w Kiernozi.
Urząd

ogłasza

Gminy w Kiernozi

.lfA)1rA'Nll]

./ Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy
w Kiernozi pok. nr 11
./ Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kiernozi do dnia 19 sierpnia 2002 roku
do godz.9.35.
./Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2002 r. o godz. 10.00.
./ Uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest p. Lachowicz Mieczysław, tel. (024) 277-90-87
./ Przetarg zostanie przeprowadzony z zachowaniem preferencji krajowych.

R-881

./ CEGŁA KLINKIEROWA

HANDLGWl80

WIELU PRODUCENTÓW

- duży wybór wzorów

./ MATERIAŁY
BUDOWLANE
- szeroki asortyment
./WYROBY HUTNICZE
Dowóz i rozładunek „HDS"
BĄKÓW GÓRNY 33
tel.lfax (0-46) 838-79-12
tel. kom. 0-604-284-079

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

NARESZCIE! Włoskie farby,
stiuki, szpachle dekoracyjne
WENECJA· RZYM
ST AROŻTTNA POMPEJA
W TWOlll DOMU· OOBODZJE
P.P.H.U. PRIMI Łowicz, ul. Nowy Rynek 31
Poleca: I stiuk wenecki - marmur, travertyn
I tynki dekoracyjne zewnętrzne i wewnętrzne,
1 impregnaty do drewna i lakiery, farby antykorozyjne

PELNA EKOLOGIA Hl
R-841
STAĆ CIĘ NA TO Hl

R-754

ZARZĄD GMINY W ŁOWICZU
ul. Długa 12, 99-400 Łowicz

niespodzianki!

przetarg nieograniczony
wg procedury uproszczonej na:

ogłasza

Zapraszamy

KoNiECZNiE odwiEdź NASZE plAcówki:
EKO "Łowicz, ul. KsiĘiAckA 5
Gilosik " Łowicz, ul. SrANisłAwskiEqo 20

-

R-894

PRACA • POBYT WUSA
WEŹ UDZIAŁ W LOTERII WIZOWEJ!!!

Zielona karta - to legalny pobyt, praca, opieka
medyczna i socjalna

QPRACOWANIE DOKUMENTACJI
DO UCHWALENIA Ml~COWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, WGRANICACH
ADMINISTRACYJNYCH
GMINY lOWICZ

Termin składania oferl upływa w dniu 31 sierpnia 2002 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1O.
Tel. (046) 837-68-04.
R-883

Praca naszego Biura polega na
przygotowaniu, wypełnieniu, wysłaniu
za Państwa aplikacji do USA.
Z nadesłanych aplikacji w 2001 r. Rząd USA
wyl osował 50 OOO „Zielonych kart".

ARTYKUl:Y

DAJ SOBIE SZANSĘ!

CAŁĄ DOBĘ

Informacje o: Diversity Visa Lottery
O46 832 51 69 w godz. ll.oo-15.oo

R-884

ZATRUDNI
Pl.ZIDIT AWICllLA

ZAczyNAMY Nowy Rok szkolNy 2002/200} z fiRMĄ EKO!

dom i firmę w tanie artykuły biurowe

FIRMA HANDLOWA BRANŻV BUDOWLANEJ

WIĄKOWll ·

przetarg nieograniczony

NA WYKONANIE Z MATERIAŁÓW POWIERZONYCH
CHODNIKÓW NA OS. MARII WALEWSKIEJ W KIERNOZI

~zaopatrzyć

inne bardzo atra.kcyjne oferty rabatowe i kredytowe.
naszym salonie.
I

MONOPOLOWE

Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia minimum średniego
- doświadczenia w handlu materiałami
budowlanymi
- znajomości handlowych/negocjacyjnych
- zaangażowania i dyspozycyjności
- posiadanie własnego samochodu
będzie dodatkowym atutem
. Oferujemy:
- interesującą pracę na samodzielnym
stanowisku
- możliwość doskonalenia zawodowego
- atrakcyjne, uzależnione od wyników
• wynagrodzenie

Prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających:
CV, list motywacyjny na adres:
Składy budowlane VOX, spółka z o.o.
Janikowo k/Poznania, ul. Gnieźnieńska 28,
R-a99
62-006 Kobylica

~®

OKNA

DREWNIANE
ALUMINIUM

PCV

QGEAlAN

=

=

2365 X 1435 960 zł 1465 X 1435 625 zł
1765X1435 =670 zł 865 X2095 =460 zł

Nie

przepłacaj. Zgłoś się

Łowicz, STANISŁAWSKIEGO

RATY

tel.ltax (0-46) 837-91-81

~

a:

22

RATY

PROJEKTY BUDOWLANE
• powtarzalne - INWESTPROJEKT;
ARCHETON; AGROBISP; ATRIUM (1000 poz.)
• indywidualne
~ kompleksowe opracowanie dokumentacji
projektowej
• kosztorysy, nadzory, wycena nieru ch o mości
•AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel.046183747·42
e-mail: piorun@pro.onet.pf
~

nowy

ŁOWICZANIN

Piłka nożna

SPORT

8.08.2002 r.

- 8., 9. 10. i 11. kolejka

•

SPORT

Chąśnieńskiej Ligi Piłkarskich Piątek

.TASOWANIE NA SZCZYCIE TABELI
Chąśno, 24, 27 i 31 lipca, 3 sierpnia. Dominik Błażejewski i Michał Uczciwek.
Coraz bliżej zakończenia w Chąśnieńskiej
• KS Goleńsko - CZERWONE DIALidze Piłkarskich Piątek (do lat piętnastu), a BŁY Wyborów 0:0
• DREAMTEAM Goleńsko-ORLY
na szczycie tabeli kolejne przetasowania. Na
trzy kolejki przed końcem na pierwszym Mastki 3:0 (2:0); br.: Przemysław Zabost
miejscu znalazł się Dream Team, a za nim 2 i Adam Charążka
Orły i Złota Piątka
• SOKOLY Chąśno - POTĘŻNE
KACWRYMastki 0:0
7.aleg/y mecz 4. lwlqki ChLPP:
10. kolejka ChLPP:
· • SOK OL Y Chąśno - DREAM
•ZŁOTA PIĄTKA Chąśno- SOKOTEAM Goleńsko 0:2 (0:1); br.: Adam ChaŁY Chąśno 5:0 (w.o.)
rążka i Przemysław Zabost
8. lwlejka ChLPP:
• POTĘŻNE KACZORY Mastki •ZŁOTA PIĄTKA Chąśno-POTĘŻ DREAM TEAM Goleńsko 0:9 (0:6); br.:
NE KACWRYMastki 1:0 (I :O); br.: Bar- Krzysztof Ścibor 2, Przemysław Zabost 2,
Adam Charążka 2, Michał Brzozowski 2 i
tek Bogusz.
• ORLY Mastki - SOKOLY Chąśno Jakub Milczarek.
• ORLY Mastki - KS Goleńsko 3:1
8:0 (5:0); br.: Mariusz Bogucki 3, Aleksan(I :O); br.: Mariusz Bogucki 3 - Przemysław
der Bogucki.3 i Witold Miksa 2.
•CZERWONE DIABLYWyborów- Bończak.
•CZERWONE DIABLYWyborówDREAM TEAM Goleńsko 0:1 (0:1); br.:
Adam Charążka. ·
REAL Mastki 11 :O (6:0); br.: Przemysław
• REAL Mastki - KS Goleńsko 2:2 Bury IOi Łukasz Wiśnrewski.
11. kolejka ChLPP:
(1:1); br.: Andrzej Maciejewski i Bogwnił
•CZERWONE DIABLYWyborówRybus - Daniel Wojda 2.
ZŁOTA PIĄTKA Chąśno 5:0 (w.o.)
9. kolejka ChLPP:
• REAL Mastki - ORLY Mastki 0:5
• REAL Mastki - ZŁOTA PIĄTKA
Chąśno 0:4 (0:1); br.: Bartek Bogusz 2, (0:1); br.: Mariusz Bogucki 5.

Piłka nożna

•KS Goleńsko- POTĘŻNE KACWRY Mastki 2: I (1 :O); br.: Dariusz Charążka
i Hubert Bończak- Sabina Bogucka.
• DREAM TEAM Goleńsko - SOKOLY Chąśno 8:0(4:0); br.: Michał Brzozowski 4, Adam Charążka 3 i Cezary Ża
mojtuk.
11 28 34:2
I. Dream Team Goleńsko (3)
Il 27 44: 12
2. Orły Mastki (l)
11 25 29:8
3. Złota Piątka Chąśno (2)
·n 18 27:12
4 . CzeiwoneDiabły(4)
li 14 I l:l8
5. KS Goleńsko (S.)
l I 5 7:38
6. Real Mastki (6)
11 5 2:35
7. Sokoły Chąśno (7)
11 3 7:36
8. Potężne Kaczory (8)
Na czele klasyfikacji strzelców jest wciąż
Mariusz Bogucki (Orły), który strzelił jak
dotąd dwadzieścia trzy gole, a po dziesięć
trafień mają na koncie Przemysław Bury
i Łukasz Wiśniewski (obaj Czerwone
Diabły).

12. kolejka rozgrywana była w środę 7
sierpnia, a w sobotę IOsierpnia odbędzie się
13. kolejka: godz. IO.OO: Czerwone Diabły
Potężne Kaczory, godz. I 0.40: Real - Sokoły, godz. 11 .20: Orły - Złota Piątka i godz.
12.00: KS Goleńskcr- Dream Team. (pad)

KS Chqśno iui z tytułem
nice 5:4 (3:2); br.: Marcin Grzelak 2,
Krzysztof Wolski 2 i Jacek Brzozowski Jan Majchrzak i Miłosz Szegda
•SAMI SWOIMastki-RELAXSieciniki 0:0
li. kolejka ChLPS:
• SAMI SWOI Mastki - OPOJE Błę
dów 4:0 (0:0); br.: Sebastian Malinowski 3 i
Grzegorz Żaczek.
• RELAX Sierżniki - FC Karnków
1:4 (1:2); br.: Marcin Mika 2, Andrzej Durka i Marcin Grzelak.
• WEST SOUTH Chąśno - KS Chą
śno 0:3 (0:1); br. : Daniel Stępniewski 2 i
Radosław Woźniak.

• I.S. OLIMPIA Karsznice- GWIAZDY NiespUS7,3 0:5 (w.o.)
12. kolejka Chi.PS:
• KS Chąśno - I.S. OLIMPIA Karsznice 5:0 (w.o.)
• OPOJE Błędów - WEST SOUTH
Chąśno 6:1 (4:1); br.: WaldemarSzufliński
5 i Cezary Szufliński - Sebastian Dęgus.
• FC Karnków - SAMI. SWOI Mastki 2:1 (0:1); br.: Andrzej Durka i Krzysztof
Wolski - Sebastian Malinowski.
• GWIAZDY Niespusza - RELAX

Łódź,.

INNE~

I NAWOZV OGRODNICZE
I PODŁOŻA OGRODNICZE

©&WW lfJllł@@(Jf}@§fll'itt.1

R-95

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

PRZYGOTOWANIASOJAXU
Do nowego sezonu przygotowuje się takczu kontrolnym zespół trenera Marka Borkowskiego zremisował ze Zrywem Wygoda (trener Bernard Wudkiewicz) I : l
(O: I), a gola zdobył Piotr Bartłoszewski.
Później Sojax przegrał w Sierakowicach z
Sierakowianką I :3 ( l :O), a jedynego gola w
pierwszej połowie strzeliłwłaśnie Borkowski. W kolejnym meczu sparingowym Sojax
uległ A-klasowej Astrze Zduny2:4 (I :2) po
golach Bartłosrewskiego i Adama Stawickiego.
W zespole z Boczek sporo zmian. Odeszli Tomasz Nowogórski i Waldemar
Szaleniec (obaj do Orła Nieborów), ale na
pewno wzmocnieniem będzie wracający z•
Błonianki Błonie Bogdan Plichta. Ponadto w ekipie z Boczek grali będą bracia Cezary i Radosław Śmiałkowie (obaj Olimpia Niedżwiada), wspominany Bartłoszew
ski (RTS Gągolin), wychowanek Pelikana
Piotr Szkup, a wznowił także treningi
Jarosław Koncewicz.
. Kolejnxmecz kontrolny Sojax rozegra w
sobotę l Osierpnia 2002 roku o godz. 18.00
w Jamnie z miejscowym beniaminkiem klasy okręgowej - Naprzodem (prezes Grzegorz Kapusta).

• NAwozy • Skup złoMu

CZĘŚCI VW BUS y„4
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Przygotowująca się do inaugmacji rozgrywek skierniewickiej klasy okręgowej zespół nieborowskiego Orła rozegrał kolejny
mecz sparingowy pokonując benaminka
płockiej „okręgówki" Bakomę Bielice 6: I
(2:0). Bramki strzelili: Dawid Ługowski 2
(47 i 77), Piotr Paliwoda (28), samobójcza (40), Marcin Borcuch (56), Andrzej
Durka (62). W zespole trenera Henryka
Plichty zadebiutował wychowanek Pelikana - Dawid Ługowski, grający ostatnio w
N-ligowej Błoniance Błonie.
W kolejnym meczu Orzeł spotkał się z
Naprzodem Jamno remisując I: I {0:0), a
bramkę strzelił Krzysztof Ambroziak.
Przypomnijmy, że wcześniej Orzeł przegrał Pelikanem II Łowicz I:4 (br.:Paliwoda),
pokonał Astrę Zduny 4: I (br.: Paliwoda 3 i
Borcuch) i wygrał w dwóch meczach Pucharu Wójta Gminy Nieborów. Ekipa trenera Plichty w kolejnych teśt-meczach spotka
się z juniorami Pelikana w sobotę 1Osierpnia o godz. 18.00 w Łowiczu oraz we wtorek 13 sierpnia z Orkanem o godz. 18.00 w
Sochaczewie.

zł/1

ul. Inflancka 32, tel. 659-88-66 ·
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MŁODZIEŻ PELIKANA
NA OBOZACH
Najmłodsi piłkarze łowickiego Pelikana przygotowują się do nowego sezonu
na obozach sportowych. w dniach 5-16
sierpnia młodzicy z zespołu ,,Michało
wicza" (rocznik 1988) jadą do nadmorskiego Mrzeżyna Trener Henryk Plichta zabiera piętnastu zawodników. W tym
samym czasie w pobliskiej Pogorzelicy
(20 km) pod okiem Mirosława Fiutkowskiego trenowali będą juniorzy
młodsi . W tym samym ośrodku od 15 do
25 lipca pod okiem trenera Fiutkowskiego szkolili się młodzi gracze z rocznika
1990, a na przełomie lipca i sierpnia trenowali tam wychowankowie trenera Artura Balika z rocznika 1991.

JUDOCY POWOŁANI
Trójka zawodników sekcji judo MKS
Łowicz wyjeżdża na obóz kadry
wojewódzkiej młodzików. Małgorzata
Kacprzak, Klaudia Kubuj i Maciej Łap
ski w dniach 14-28 sierpnia 2002 roku trenowali będą w Cetniewie.
,;Ixyw"

(p)

ul. Armii Krajowej 61 (za

Czerwoną Górą)

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

WYROBY HUTNICZE
MATERIAl.Y
BUDOWIANE
GAZY TECHNICZNE
OPAi., NAWOZI' ~

AT1lAl(CYJNE CENY
Łyszkowice,

2

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

ARKADIA 2,

i :Ji {tj

tel. (0-46) 838-59-63
tel. kom. 0-603-053-231
R-855

~

W meczu kontrolnym pomiędzy juniorami starszymi i młodszymi Pelikana zgodnie z planem lepsi okanili się p00opieczni
trenera Leszka Sowińskiego, którzy
wygrali 5:2(1:1),abramkistrzelili: Norbert
Zwierz 2, Paweł Kutkowski, Tomasz
Kacprowski i Błażej Golis oraz w ekipie
trenera Mirosława Fiutkowskiego: Maciej Wyszogrodzki i Jakub Papuga.
W sobotę o 18.00 w Łowiczu kolejny mecz
juniorów starszych - tym razem z seniorami
Orła Nieborów.
Remisem zakończył się natomiast pojedynek ekipy Pelikana z rocznika 1988 (Michałowicz) zJuvenią Wysokienice 2:2 (2:0),
a bramki zdobyli: Paweł Dziedziela i
Kacper Woliński.

do wszystkich samochodów

INSTALACJI GAZOWYCH

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

„PELIKANIĄTKA"

Łowicz, ul. Poznańska 128, tel. 837-36-92 ~

USLUGI MONTAZ• SAMOCHOOOWYCH
~~
PRZECISKI POD JEZDNIAMI
~

Łowicz

neczny, Łukasz Zawadzki i Dariusz
Rosa. W kolejnym meczu kontrolnym w
Wygodzie ekipa prezesa Grzegorza Kapusty zremisowała z Sojaxem Boczki I : I
(0:0), a gola zdobył Robert Chojnowski.
Przy wyniku O:1 Pawlata nie wykorzystał
rzutu karnego.
Z zespołu nikt nie odszedł, a do drużyny
dołączył Łukasz Kowalik. W trakcie załatwiania jest także 19-letni Łukasz Strugiński (ostatnio Stal Głowno), bramkarz
Piotr Ruciński z Vagatu Domaniewice,
powrócił do gry po ·1,5-rocznej przerwie
Artur Lesiak oraz pod uwagę brany jest
wychowanek Pelikana - Sylwester Pła
cheta.

NISKIE CENY, TRANSPORT GRATIS

WYKONU~

~
DLA PRZYŁĄCZV ELEKTRYCZNYCH:
• telefonicznych • wodociągowych $
'<"'
• kanalizacyjnych
• oraz całe przyłącza wodno-kanalizacyjne
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Na skróty ... Na skróty ...

Sierżniki 1:3 (1:0); br.: Paweł Kutkowski
- Marek Białek 2 i Daniel Ftdrych.
12 31 37:5
I. KS Chąśno (I)
12 24 33:22
2. FC Karnków (4)
12 21 30:24
3. Gwiazdy Niespusza (3}
4. l.S. Olimpia Karsznice (2) 12 18 31 :34
12 13 23:34
5. Sami Swoi Mastki (7)
12 12 12:24
6. Relax Sierżniki (8)
12 12 24:32
7. Opoje Błę_dów (5)
12 10 15 :29
8. West South Chąśno (6)
Zmiana także w klasyfikacji strzelców.
Najlepszym snajperem jest Sebastian
Malinowski (Sarni Swoi), który zdobył pięt
naście goli, jedną bramkę mniej strzelił Dominik Czeczko (l.S. Olimpia), a po 12:
Marcin Mika (FC Karuków) i Waldemar
Szufliński (Opoje).
Ostatnie mecze w najbliższy weekend.
W sobotę IO lipca odbędzie się 13. kolejka:
godz. 16.00: Relax-KS Chąśno, godz. 16.50:
Sarni Swoi- Gwiazdy, godz. 17.40: FC Kamków - Opoje i godz. 18.30: West South- I.S.
INAPRZODU ...
Olimpia. W niedzielę rozgrywana będzi e
sparingu beniaminek skierpierwszym
W
ostatnia - 14. kolejka: godz. IO.OO: Gwiazdy
- FC Karuków, godz. I 0.50: West South - niewickiej „okręgówki" - Naprzód Jamno
Relax, gQdz. 11.40: KS Chąśno - Sami Swoi wygrał z GKS II Łyszkowice 4:1 (1:1), a
i godz. 12.30: I.S. Olimpia- Opoje. (pad) bramki strzelili: Jan Pawlata, Piotr Sko-

AUTO-SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

SPORT

•

SPORT

że ekipa Sojaxu Boczki. W pierwszym me-

- 9., 10., 11. i 12. kolejka Chąśnieńskiej Ligi Piłkarskich Szóstek

Chąśno, 27-28 lipca, 3-4 sierpnia. Na
dwie kolejki przed zakończeniem Chąśnień
skiej Ligi Piłkarskich Szóstek wiadomo już,
że puchar wójta gminy Chąśno - Romana
Łazińskiego trafi do ekipy KS Chą,5no.
Siedem punktów przewagi nad FC Karuków gwarantuje mistrzowski tytuł.
9. kolejka Chi.PS:
• RELAX Sierżniki - OPOJE Błę
dów 2:0 (I :O); br.: Radosław Słomiany i Seweiy.i Siejka.
• SAMI SWOI Mastki - I.S. OLIMPIA Karsznice 3:2 (2:1); br.: Michał Karasek, Łukasz Gajda i Marcin Kazimierczak Łukasz Kowalik i Dominik Czeczko.
•FC Karnków - WEST SOUTH
Chąśno 3:0 (1:0); br.: Andrzej Durk~ 2 i
Krzysztof Grzelak.
• KS Chąśno - GWIAZDY Niespusz.a 5:0 (w.o.)
JO. kolejka ChLPS:
• GWIAZDY Niespusza - WEST
SOUTH Chąśno 1:3 (0:1); br.: Jan Pawlata- Arkadiusz Staszewski-3.
• OPOJE Błędów - KS Chąśno 0:5
(w.o.)
•FC Karnków- I.S. OLIMPIA Karst-

•

wz11awla.dzlalalMośó
JUŻ W SIEUNIU

zakład

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
tel. 0-602-654-184, 221667-42-83 .....
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Łowicza przyjechała

e
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•

rekordowa liczba jedenastu ekip, ale

Piłka nożna

•

najlepszą okazała się

SPORT

8.08.2002 r.

nowy WWICZANIN

drutyna miejscowego Pasiaczka.

- 5. Abstynencki Turniej o Puchar Burmistrza

Łowicza

PASIACZEK NAJLEPSIY PO RAZ TRZECI

Łowicz, 4 sierpnia. ~uż po raz piąty na
stadionie łowickiego OSiR rozgrywany był
Abstynencki Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistu.a Łowicza - Ryszarda Budzał
ka. W tym roku do rywalizacji przystąpiła
rekordowa liczba jedenastu ekip, które najpierw rozegrały eliminacje w czterech grupach, a do ćwierćfinałów awansowały po
dwie drużyny. W dalszej fazie turniej toczył
się już systemem pucharowym.
Łowiczanie w swoim pierwszym meczu
odnieśli pewne zwycięstwo nad Krokusem
Moszczenica (wszystkie trzy bramki zdobył Tomasz Kępka), ale później było nieco gorzej. Gospodarze w spotkaniu z ekipą
,,Pod Wielbłądem" niestety nie wykorzystali nutu karnego (niefortunnym strzelcem
„ był Witold Kunikowsl<i) i po chwili stracili gola po skutecznym kontrataku łodzian.
W ćwierćfinale z Trzeźwością Kutno żad
nej z drużyn nie udało się strzelić gola, ale
miejscowi lepiej wykonywali rzuty karne.
W półfinale Pasiaczek ograł tomaszowski
Azyl 2:0 (gole strzelili Ryszard Krawiń
ski z 25 m i Szymon Wiliński) i w spotkaniu o pierwszemiejscepodopieczni Jana
Orla ograli Metę Łódź znowu po serii rzutów 2:0. W nominalnym czasie gry był remis I: I.
W ten sposób ekipa Pasiaczka zdobyła
po raz trzeci zwycięstwo w piątej edycji
Turnieju o Puchar Bunnistua Łowicza (zwycięstwa w latach 1998, 1999 i 2002. Po jednym zwycięstwie mają także na koncie zespoły Ametystu Skierniewice (2000) i Łódź
(2001).

Piłka nożna

nych 4:5; br.: Sewel)'l1 Tomczyk-Grzegorz
Chryniewicz.
MECZ O 1. MIEJSCE:
• PASIACZEK Łowicz - META
Łódź 1:1 (1:1), w rzutach karnych 2:0;
br.: Witold Kunikowski - Paweł Wolski.
5 8 6:3
t.Pasiaczeklowicz
5 IO 6:5
2. Meta Łódź
4 5 3:4
3. Rodzina Łódź
4 3 4:6
4. Azyl Tomaszów Maz.
3 7 8:2
5. Przyjaciel Bełchatów
3 7 4:1
Trzeźwość Kutno
3 6 2:1
Pod Wielbłądem Łódź
Nowa Droga Piotrków Tryb. 3 3 3:3
2 O l :4
9. Krokus Moszczenica
2 O 0:4
Ametyst Skierniewice
O 0:4
2
Opoczno
Opoka
rzuserii
po
dopiero
sobie
zapewnili
Gospodarze zw.ycięstwo w turnieju
Najlepszym bramkarzem w turnieju
tów karnych.
abstynenckim został wybrany Grzegorz
2 6 6:0
•PRZYJACIEL Bełchatów -AZYL Kowalewski (Pasieczek), puchar fairI. Przyjaciel Bełchatów
2. Meta Łódź ·
2 3 2:4
Tomaszów Mazowiecki 2:2 (2:1), w play otrzymała ekipa Przyjaciela Bełcha
2 o 0:4
rzutach karnych 0:2; br.: Tomasz Kotow- tów, a królem strzelców został Tomasz
3. Opoka Opoczno
Kotowski '(Przyjaciel Bełchatów), któski 2 - Seweryn Tomczyk 2.
GRUPAD:
ż.a.
• RODZ1NA Łódź - NOWA DRQ.. ry zdobył siedem goli. Po cztery bramki
•RODZINAŁódź-AZYL Tomaszów
1. Pod Wielbłądem Łódź
2 6 2:0
Mazowiecki 1:1 (0:0), w karnych 3:1; br.: GA Piotrków Trybunalski 1:O (0:0); br.: zdobyli Zdzisław Kapica (Meta Łódź)
2. Pasiaczck Łowicz
2 3 3:2
i Seweryn Tomczyk (Azyl Tomaszów
Rafał Krysztofiak.
Rafał Krysztofiak - Seweryn Tomczyk.
3. Krokus Ml>szczenica
2 o 1:4
I 1 I: l
Maz.), 3 - Tomasz Kępka (Pasiaczek
-I. Rodzina Łódź
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
GRUPAC:
l I l :1
• PASIACZEK Łowicz - AZYL To- Łowicz), po 2: Artur Andrzejczak
• META Łódź - OPOKA Opoczno 2. Azyl Tomaszów Maz.
maszów Mazowiecki 2:0 (0:0); br.: Ry- (Trzeźwość Kutno), Rafał Krysztofiak
MECZE ĆWIERĆFINAŁOWE:
2:0 (0:0); br.: 2'.dzisław Kapica 2.
(Rodzina Łódź) i Cezary Palus (Nowa
• TRZEŹWOŚĆ Kutno - PASIA- szard Krawiński i Szymon Wiliński.
• PRZYJACIEL Bełchatów· - META
•META Łódź - RODZINA Łódź 2:0 Droga Piotrków), a po 1: Ryszard KraŁódź 4:0 (2:0); br.: Tomasz Kotowski 3 i CZEK Łowicz 0:0, w rzutach karnych
(1:0); br.: 2'.dzisław Kapica i Łukasz Słota wiński, Szymon Wiliński i Witold
1:2.
Mirosław Grzybowski.
Kunikowski (wszyscy Pasiaczek Ło
MECZ O 3. MIEJSCE:
• POD WIELBLĄDEM Lódź •OPOKA Opoczno - PRZYJACIEL
• AZYL Tomaszów Mazowiecki - wicz), Łukasz Słota i Paweł Wolski
Bełchatów 0:2 (0:2); br.: Tomasz Kotow- META Łódź 0:1 (0:0); br.: Zdzisław
RODZINA Łódź 1:1 (0:1), w IZUtach kar- (obaj Meta Łódź), Artur Szymczak i
Kapica.
ski 2.
Józef Kałuża.(obaj Pod Wielbłądem
Łódź), Romuald Kaczmarek i
.
- 12. i 13. kolejka oraz finał Bielawskiej Ligi PN Sześcioosobowej
Krzysztof Pietrzak (obaj Trzeźwość
Kutno), Paweł Miśkiewicz (Nowa
Droga Piotrków), Mirosław Grzybowski (Przyjaciel Bełchatów) i Andrzej
Wojtas (Krdkus Moszczenica).
Rafał Chudy (Super Oldboy). Liderem klaTabela po rundzie zasadniczej:
• SUPER OLDBOY Bielawy - SKR
W ekipie łowickiego Pasiaczka grali:
I. Brooklyn Walewice (2) 12 31 76:JO syfikacji strzelców został Jacek Buko- Grzegorz Kowalewski - Tomasz Kępka
Leśniczówka 2:1 (1:0); br.: Rafał Chudy 2
2. Pieczarka Waliszew (3) 12 31 59:9 wicz (Brooklyn), który strzelił aż dwadzie- (3. gole), Ryszard Krawiński (1), Witold
(18 i 38)- Szymon Wiliński (39).
12 30 49: IO ścia trzy gole. Po 20 bramek strzelili: Rado- Kunikowski (1), Marek Feliga, Krzysz•BROOKLYN Walewice - JEŻ\'NA 3. Speed Walewice (4)
12 27 46:16 sław Leśniak (Team)i Maciej Kurczak tof Kołodziejczyk, Paweł ,,Peny" Trałut,
Bielawska Wieś5:1 (3:1); br.: JacekBuko- 4. TeamBielawy(I)
i2 22 30: 16 (Pieczarlca), 18 -Arkadiusz Wódka (Spe- Robert Kuźma, Szymon Wiljński, Mawicz4(6, 8,21i27) i Robert Kornacki (3)- 5. Warriors Bielawy (6)
12 19 17:31 ed), 16 - Paweł Kaczorowski (Pieczar- rek Czarnocki, Mariusz Kucharski, Ze6. Mroga Waliszew (5)
Dariusz Wasiak (14).
12 16 24:49 ka), 14- Robert Kornacki (Brooklyn), po non Wojciechowski i Wiktor Muras - kie7.FCBielawy(8)
Pauza: CYGANY Bielawy.
8. Super Oldboy Bielawy (9) 12 13 20:54 13: Tomasz Dróżka (Team) i Cezary rownikiem drużyny jest Jan Orzeł.
13. kolejka:
•BROOKLYN Walewice- MROGA 9. Jeźyna Bielawska Wieś (7) 12 13 21:24 Tomctak (Brooklyn), 12 - Szymon WiW klasyfikacji generalnej Wojewódz12 7 13:44 liński (SKR), 11 - Maciej Rutkowski (FC kiej Ligi Abstynenckiej bez większych
Waliszew 5:0 (1:0); br.: Jacek Bukowicz 2 JO. Iskra Zgoda (JO)
(14 i 34), Paweł Werwiński (28), Cezary 11. SKR Leśniczówka (11) 12 5 18:47 Bielawy), po 10: Łukasz Szloser (obaj zmian. Najlepsze po trzech turniejach
12. Płomień Piotrowice (12) 12 5 12:44 Speed) i Rafał Chudy (Super Oldboy), 9- trzy druźyny tym razem nie zdobyły
Tomczak (32) i Robert Kornacki (38).
12 4 7:38 Adńan Legęncki (Warriors), 8- Marcin punktów (za I miejsce przyznawane jest
• PIECZARKA Waliszew - ISKRA 13. Cygany Bielawy (13)
Paraszkiewicz (Brooklyn), po 7: Ma- 10 punktów, II- 7, m - 5, N - 3, a V - 1)
·MECZ O 3. MIEJSCE:
Zgoda 6:0 (3:0); br.: Maciej Kurczak 3
• SPEED Walewice - TEAM Bielawy ńusz Popławski i Daniel Pietrzak (obaj
(2, 30 i 39), Paweł Kaczorowski (6), Zbi22
I. Pod Wielbłądem Łódź (I)
gniew Witczak (18) i Mariusz Popławski 2:0 (1:0); br.: Arlradiusz Wódka (13) i Łu Pieczarka), Zbigniew Pietrzak (Jeźyna) i 2. Krokus Moszczenica (2)
21
Michał Michalski (Brooklyn), po 6: Makasz Szloser (39).
(40).
20
3. Ametyst Skierniewice (3)
riusz Sibielak (Iskra), Jacek Rudzki 4. RodzinaŁódź(4)
MECZ O 1. MIEJSCE:
• JEŻ\'NA Bielawska Wieś- SPEED
19
•BROOKLYNWalewice-PIECZAR- (Mroga), Paweł Werwiński (Brooklyn), 5. Przyjaciel Bełchatów (5)
·
Walewice 0:5 (w.o.)
l5
• WARRIORS Bielawy - SKR Leśni KA Waliszew 2:3 (1:2);-br.: Arkadiusz Mieczysław Chamera (Super Oldboy) i 6. Nowa Droga Piotrków (6)
11
Wódka (13) i Łukasz Szloser (33) - Maciej Przemysław Grzegory (Warriors), po 5:
czówka 5:0 (w.o.)
JO
7. MetaŁódź(7)
Robert Redisz i Michał Kierzkowski
• FC Bielawy - CYGANY Bielawy Kurczak 2 (I i 4) i Daniel Pietrzak (22).
IO
Pasiaczek Łowicz (8)
(obaj Speed) Wojciech Michalak (Iskra), 9. Azyl Tomaszów Maz. (8)
Ostateczna kolejność:
2:2 (1:0); br.: Dariusz Wódka (6) i Mariusz
3
13 34 62: 11 Robert Leśniak (Mroga), Maciej Mar- JO. Opoka Opoczno (-)
I. Pieczarka Waliszew (2)
Olejniczak(24)-SławomirKrólak(3l)iRafuł
O
13 31 78:JO kowski (feam), Marcin Werwiński (Bro2. Brooklyn Walewice (1)
Kowalewski (36).
O
Trzeźwość Kutno(-)
13 33 51: JO oklyn), Dańusz Wódka (FC Bielawy) i
• SUPER OLDBOY Bielawy - PŁO 3. Speed Walewice (3)
Kolejne turnieje rozgrywane h<(dą 25
13 27 46:18 Zbigniew Witczak (Pieczarl<a), a po 4: sierpnia w Łodzi, a zakończenie tegorocz4. TeamBielawy(4)
MIEŃ Piotrowice2:2 (2:2); br.: Rafał ChuNajlepszym bramkarzem został uznany Konrad Dobrzyński (Płomień) i Marcel nej rywalizacji odbędzie się w Skierniedy 2 (6 i 8) - Konrad Dobrzyński (12) i
.
golkiper Cyganów - Łukasz Kubiak, a Gędek (Speed).
Damian Kołowacki (17).
wicach.
Paweł A. Doliński
najlepszym zawodnikiem turnieju został
Pauza: TEAM Bielawy.
Paweł A. Doi/ińsld

GRUPA A:
• TRZEŹWOŚĆ Kutno - NOWA
DROGA Piotrków Trybunalski 2: 1 (0:0);
br.: Romuald Kaczmarek i Krzysztof Pietrzak - Ceząry Palus.
•AMETYST Skierniewice-TRZEź
WOŚĆ Kutno 0:2 (0:1); br.: Artur Andrzejczak 2.
• NOWA DROGA Piotrków Trybunalski -.AMETYST Skierniewice 2:0
(1:0); br.: Cezary Palus i Paweł Miśkiewicz.
. 2 6 4:1
1. Trzeźwość Kutno
2. Nowa Droga Piotrków Tryb. 2 3 3:2
2 O 0:4
3. Ametyst Skierniewice
GRUPAB:
• KROKUS Moszczenica - PASIACZEKŁowicz 1:3 (0:2); br.: Andrzej Wojtas - Tomasz Kępka 3.
•POD WIELBŁĄDEMŁódź-KRO
KUS Moszczenica 1:0 (1:0); hr.: Artur
Szymczak.
• PASIACZEKŁowicz- POD WIEI.r
BŁĄDEM Łódź 0:1 (0:0); br.: Józef.Kału-

Finałowe zwycięstwo
Bielawy, 27-28 lipca. Zakończyła się
szósta edycja Bielawskiej Ligi Piłki
Nożnej Sześcioosobowej. Przypomnijmy, że w pierwszych trzech Jatach wygrywała drużyna Marko, później najlepsza okazała się Pieczarka, a rok temu w
wielkim finale. zmierzyły się zespoły broniącej tyfułu Pieczarki i Brooklynu. Lepsi
wówczas .okazali się piłkarze z Walewic,
którzy wygrali 2:0. Ekipa Brooklynu
wygrała z Pieczarką także i w tym sezonie - w 9. kolejce było 3:1. Ostatecznie
jednak ostateczny triumf zanotowała Pieczarka sięgając po raz drugi po tytuł mistrzów gminy Bielawy.
12. kolejka:
• FC Bielawy - ISKRA Zgoda 4:1
(3:0); br.: Maciej Rutkowski 2 (9 i 12), Dariusz Wódka(l4) i Jakub Rutkowski (37)Mariusz Sibielak (40).
• WARRIORS Bielawy-PWMIEŃ
Piotrowice 4:2 (2:2); br.: Adrian Legęncki
2 (3 i 8), Łukasz Zapisek (30) i Kamil Janikowski (33)-Damian Sobierajski (2) i Konrad Dobrzyński (6).
• MROGA Waliszew-PIECZARKA
Waliszew 0:5 (0:2); br.: Mariusz Popław
~ki 2 (2 i 23), Maciej Kurczak (14),
• TEAM Bielawy - SPEED WaJewice 1:2 (1:1); br.: Marcin Graszka (11) Łukasz Szloser (12) i Robert Redisz (32).

już

Pieczarki Waliszew

nowy
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Z TURKIEM NA.REMIS

Wciqi sprawdzamy, aliga tui-tui ...

Oczywiście każdy, nawet średnio z.orien-

towany kibic łowickiego teamu zna to nazwisko. Krystian to wychowanek Pelikana,
a obecnie piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego. ·Ponieważ nie ma s:zans na występy
w II lidze, włodarze ŁKS postanowili oddać
gracz.a do swego macierzystego klubu. Oczywiście nie na z.awsze. Bolimowski to wielki
talent i jeśli popraeaje, to III liga moż.e być
dla niego znakomitą odskocznią do wy:lszych klas rozgrywkowych. Nie było z
Pelikanem w Turku Jarosława Dziedzica. I w zasadzie wciąż nie wiadomo czy
tego piłkami z.obaczymy przy ulicy Starzyńskiego. Poza tym wszyscy ·nowi powinni znaleźć się w kadne ,,ptli:;iej" druży
ny na nowy sezon.
Ubiegłotygodniowy sparing miał być rozgrywany w Turku. Jednak mecz miał miejsce 15 kilometrów za miastem, wjakiejś niewielkiej miejscowości. I jak twierdzą łowic
cy gracz.e, murawa ruiszego treningowego
placu w Wygodzie w porównaniu do tej na
której grali w środę to prawdziwe Nou
Camp. Poza tym niestety sędziowanie,
dwóch tylko sprawiedliwych, też nie należało do najlepszych. Mimo wszystko pojedynek z beniaminkiem III ligi był bardzo
pożyteczny.

Inicjatywa przez 90. minut leżała po stronie Pelikana W 15. minucie powinien być
przyznany rzut kamy dla łowickiej jedenastki. Ewidentnie w ,,sz.esnastce" faulowa-

ny był Jakub Owczarek, ale jak wspominałem sędzia główny nie był w najlepszej
formie. Jednak goście i tak objęli prowadze-.
nie. W 31. minucie szybką akcję przeprowadził Austin Hamlet. Pociągnął prawą
stroną i dośrodkował w pole karne. Tam
świetnie znalazł się Ryszard Tomaczak
i dokładnym, plasowanym strzałem wyprowadził ,,Ptaki" na prowadzenie, Cieszyliśmy się nim jedynie 9 minut. Znany z występów w skierniewickiej Unii Grzegorz
Walczak najlepiej ustawił się w podbramkowym zamieszaniu i mieliśmy remis.
Po przerwie wciąż przeważającą stroną
był Pelikan. Dobrze grał JarosławTafliń
ski, który co raz lepiej radzi sobie z kierowaniem drużyną. W 60. minucie to właśnie
popularny „Lily" zapoczątkował akcję po
której łowiczanie objęli prowadzenie. Tafliń
ski zagrał do Bolimowskiego, a ten wycofał
futbolówkę na 20. metr gdzie był Dariusz
Nowacki. Nasz grająCy trener huknął nie
do obrony i mamy 1:2. W 78. minucie błąd
łowickich piłkarzy. Najpierw nie popisali
się Marcin Owczarek i Tomek Rembowski, którzy dopuścili do dośrodkowa
nia a potem z interwencją spóźnił się Jarosław „Jara" Walczak. 1 znów ,,równo".
Ale „biało-zieloni" nie rezygnowali ze zwycięstwa. Najlepszą okazję w 89. minucie
zniamował Krzysztof Skowroński.
Otrzymał celne podanie i wyszedł sam na
sam golkiperem miejscowych. Niestety za-

Ale

powróćmy

do sobotnich wyda-

rzeń ... Łowiczanie przystąpili do meczu Ż

czołową drużyną ubiegłego sez.onu w łódz
zimnej krwi i wynik już nie uległ kiej IV lidze - Włókniarzem Konstantynów
zmianie.
Łódzki bez należytej koncentracji. Zbyt czę
Mimo remisu nasi szkoleniowcy byli za- stQ - zwłaszcza w pierwszej połowie - nadowoleni z tego meezu. Twierdz.ą, ż.e gra szym piłkarzom zdarzały się niewymuszozaczyna się już układać. Poszczególne for- ne błędy. A to Bolimowski zagrał w pomacje współpracują co raz sprawniej i rozu- przek boiska prosto do rywala, a to Sowiń
mieją się co raz lepiej. Oczywiście do ideah1 ski wybił piłkę z piątego metra do napastniwciąż daleko, ale jesteśmy na dobrej drodze. ka z Konstantynowa. Całe szczęście, że
Oby się nie mylili ...
podopieczni trenera Marka Dziuby fatalBogusław Bończak nie pudłowali ...
W 25. minucie szarżującego Hamleta nieprawidłowo zablokował Krzysztof Adamowicz, którego wszyscy pamiętamy z
Trener
występów w Łowiczu. Piłkę na szesnastym
Dariusz.Nowacki:
metrze ustawił Dariusz Nowacki, ale jego
Nie wygraliśmy, aletechniczne uderzenie nie sprawiło większych
muszę przyznać, ż.e gra
kłopotów bramkarzowi Włókniarza Cztejuż zaczyna przypomiry minuty później przed szansą na strzelenać takąjaką bym sobie
nie gola stanął Hamlet. Po rzucie roźnym w
życzył. Dobrze zaprekonstantynowskim polu karnym miejsce na
zentował się Jarek Ta- .....__ _a _
fliński. Jeśli tak będzie grał dalej nie musi oddanie strzału znalazł czarnoskóry piłkarz,
martwić się o miejsce w składzie. Krystian który ma na swoim koncie m.in. tytuł miBolimowski jeśli wyzbędzie się takiej strza Polski z ŁKS, ale pika trafiła jedynie w
troszkę gierki na pokaz będzie pewnie du- poprzeczkę. Tuż przed końcem pierwszej
żym wzmocnieniem. Nie wiem jeszcze czy połowy powinna paść jednak bramka. Dobędę dysponował Jarkiem Dziedzcem skonałym zagraniem popisał się Nowacki,
czy moż.e innym stoperem. Nie wiadomo piłka trafiła wprost na nogę Tomczaka, który przytomnie minął bramkarza, ale jego
też czy zostaną bramkarze, bo trzeba
nich sporo zapłacić. Natomiast jest szansa, strzał był zbyt lekki i futbolówkę z linii bramż.e do Pelikana wróci Szymon Pińkow kowej wybił jeden z obrońców.
Jedyna bramka tego spotkania padła w
ski. Zabiegamy o to i nie muszę mówić jak
74.
minucie. Z kilkunastu kornerów Pelikadobrze byłoby go pozyskać.
BoB na nie wynikało zbyt wiele, aż w końcu
wrzutkę Roberta Stankiewicza wykorzystał najskuteczniejszy w sparingach

brakło

Po meczu po meczu:

za

Piłka nożna:. przygotowania KS „Pelikan"

O

lepsi „rezerwiści" z towicza
• PELIKAN n Łowicz - OKĘCIE II
Warszawa5:1 (2:1)
1:O - Michał Plichta (6), 1: 1- Kamil Górski (9, samobójcza), 2: \ - Tomasz Rembowski (25), 3: I - Krzysztof Skowroński (71 ),
4: I - Krzysztof Skowroński (80), 5: 1 Krzysztof Skowroński (89).
Pelikan: Gospoś - Górski (46 Panak),
Krzysztof Durka (55 Gąsecki), Majer, Olaczek - Skowroński, Cipiński, Chlebny (65
Górski), Michał Plichta - KrzysztofTafliń
ski, Rembowski.
Sędziowali: Witold Kunikowski i Sylwester Sokół (Łowicz).
Łowicz, 3 sierpnia. W drugim sobotnim
meczu podopieczni trenera Stanisława Nezdropy rozegrali mecz kontrolny z rezerwami stołecznego Okęcia. Pierwsza drużyna
,)otników" to finansowi potentaci w III lidze (rekordzista - Sebastian Orliński

odbierał miesięcznie 9 tys. zl +premie), a
druga drużyna składała się z bardz.o mło
dych graczy: Warszawianie w nowym sezonie grali bltdą w nowostworzonej mazowieckitj klasie międzyokręgowej fY liga), ale
na tle łowiczan wypadli nader „blado".
Już pierwsza akacja „biało-zielonych"
zakończyła się golem. Po dośrodkowaniu
z narożnika boiska Krzysztofa Tafliń
skiego obrońcy wybili piłkę pod nogi
Michała Plichty, który przytomnie skierował ją do bramki. Kilka minut później
było jednak już I: I, ale strzelcem gola
był ... ·Kamil Górski. Łowiczanin niezbyt udanie interweniował pokonując
swojego bramkarza.
Wszystkie następne bramki zdobyli także gracze Pelikana, ale w tych przypadkach
nasi piłkarze nie mieli już kłopotów z rozpoznaniem celu ... W pierwszej części do
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Pięć złotych
• Czyli nie był to przypadek,
przemyślana decyzja?

tylko

Tak. Wiedziałem, ż.e będę miał więcej sił
w eliminacjach. Wfinale popłynąłem już na
luzie i kontrolowałem przebieg wyścigu.
• Skąd tak dobra forma na zawodach w Poznaniu? Przygotowywałeś
się przecież nieco krócej niż Twoi
koledzy. Po drodze była jeszcze choroba.
Sam nie wiem skąd to się wzięło. Może
dlatego, iJ! byłem bardzo mocno zmobiliz.owany. Może ten odpoczynek spowodowany chorobą dobrze mi zrobił. Dobrze przepracowałem okres na miesiąc przed mistrzostwami, potem była regeneracja sił i start był
bardzo udan~
•O twoich wynikach już pisaliśmy.
Powiedz, czy te czasy, które uzyskałeś w Poznaniu dają Ci już start w Mistrzostwach Europy 17- latków, które odbędą się w przyszłym roku?

Już w tej chwili zrobiłem minimum. Uzy-

na 1OO metrów dowolnym ósmy
czas. Teraz wystarczy to p6wtórzyć w
przyszłym roku i pojadę na mistrzostwa
Europy. Tam mam nawet szansę powalczyć
o medal, a jeśli nie to na pewno o finał.
• Jak w Łowiczu Twoja rodzina i
Twoi koledzy odbierają te sukcesy?
Oczywiście wszyscy się bardzo cieszą.
Miłe jest to, iJ! każdy kogo spotkam gratuluje mi tych medali.
· • Za dwa lata będzie Olimpiada.
Czy masz szansę aby znależć się w
składzie kadry olimpijskiej, jeśli dalej
będziesz robił takie postępy. ?
To jest bardz.o realne. Jeśli dalej będę robił
takie postępy to w roku 2004 mam dll!Żą
szansę uzyskać minimum na olimpiadę.
• Byłbyś chyba wtedy najmłod- ·
szym polskim kadrowiezem?
się, że

Dariusz Baranowski, który z bliska skiedo siatki. Minutę później ten
sam młody napastnik mógł podwy:lszyć na
2:0,aw83. minucienaszzespółmiałnawet
,jedenastkę". Bolimowski „powiąz.ał" rywali
w polu karnym, aż w końcn trzeci kolejny
konstantowianin „wyciął" wychówanka
naszego klubu. Niestety ,,Felek" Stankiewicz
nie trafił w tej sytuacji do bramki przenosząc piłkę ponad poprzeczką. W końcówce
spotkania goście mogli wyrównać, ale Gospoś obronił najpierw strzał z bliska Marcina Młynarczyka, a ten ostatni nie trafił
do bramki dobijając piłkę z metra .. ,
Ostatni mecz kontrolny przed inauguracją rozgrywek III ligi łowic:zanie rozegrają w
Zgierzu z miejscowym MKP, a spotkanie
to odbędzie się w piątek 9 lipca 2002 roku o
godz. 17.30. A pierwszy mecz ligowy już
w czwartek 15 sierpnia o godz. 17.00 w
Grójcu z prowadz.onym przez byłego trenera Pelikana - Pawła Michalca teamem
Maz.owsza
P@el A. Doliński
rował piłkę

po meczu:

Trener

Robert Rzeczycki
(stoper):
.„ , J1
Nezdropa:
protokołu dopisał się Tomasz RembowNiestety nasi gracze
Dogadałem się w spraski, ale kolejnych sytuacji nie brakowało. nie podeszli na serio do
wach finansowych, ale
Cztery sytuacje zmarnował Krzysztof meczu ... Wakacyjna pił
kłopotem jest mieszkaSkowroński, kolejnąjego imiennik - Tanie. Trudno ż.ebym doka, dużo przestÓjów,
fliński, ale na bramki doczekaliśmy się w
mało zaangażowania.
jeżdżał z Wałbrzycha ...
końcu w ostatnich dwudziestu minutach.
Było kilka fajnych akcji,
Urodziłem się w 1969 w
Najpierw ,,Skowron" popisał się indywidu- ale to za mało, a do tego nie wykorzystuje- Głuszycach k/Wałbrzycha, ajestem wychoalną akcję, później dwukrotnie wykorzystał
wankiem Zagłębia Wałbrzych. Później gramy sytuacji podbramkoWych.
dogrania Rembowskiego i skończyło się aż
Teraz zarząd podejmie decyzje o tym kto łem w I lidze w Zagłębiu Lubin, później w
5: I.
z.ostanie. Na pewno swojąprzydatność udo- . Aluminium Konin, Stomilu Olsztyn, Tło
Mimo niezbyt dobrej skuteczności aż trzy wotlnili Hamlet, Owczarek, Tomczak, Stan- kach Gorzyce, Zagłębiu Sosnowiec i ostatgole strzelił Skowroński, raz po raz dobrze kiewicz, Bolimowski ijeśli się dogada z za- nio w Jagiellonii Białystok. Łącznie rozegrapokazywał się szybki Rembowski, spore
rządem Rzeczycki. Walczywciąż Baranow- łem około osiemdziesięciu spotkań w I lidze
możliwości pokazywałTafliński, „profesorski, ale być moiJ! wróci do nas Pińkowski. i dwustu w drugiej.
(p)
skie" zagrania ,,na nos" Krzysztofa „Katona" Durki. Ci zawodnicy niają na pewPiłka nożna - turniej o Puchar Wójta Gminy Łowicz
no największe szanse nawywalczenie miejsce w pierwszej drużynie, co uoowodnili
takż.e w spotkaniu z Okęciem II.
Paweł A. Doliński
Nieborów, 28 lipca Tylko trzy zespoły
• CZARNI Bednary - POGOŃ Beł
przystąpiły tym razem do rywaliza,cji w chów2:1 (1:0); br.: RafałGala(23) i Marcin
turnieju piłki noźnej o Puchar Wójta Gminy Urbański (52).
Nieborów: Przed kilkoma laty o. trofeum
• ORZEŁ Nieborów - PO<X ~ Beł
ufundowane przez wójta Andrzeja We- chów 2:0 (0:0); br.: Piotr Paliwoda 2 {53 i
Korc, która jest w moim wieku, a też już r1e grało znacmie więcej ekip, ale boom na 58).
pływa bardz.o szybko. Teraz niedawno star- futbol w tej gminie chyba powoli już mija ...
Orzeł: Nowogórski - Tomczak (53 Antowała w finale w Mistrzostwach Europy Nie istniejąjuż drużyny Huraganu Bobrow- · drzej Durka), Dyn1ek, Borys, Robert Soboseniorów.
niki i Błyskawica Mysłaków, nie przystąpił lewski {5 l Kutkowski) - Chojecki, Lesiak
•W przyszłości chciałbyś pływać także do gry tym razem zespół Błękitnych (38 Hubert Sobolewski), Gosławski, Koniecmy- Borcuch, Paliwoda.
w potskim klubie czy raczej za grani- Dzierzg6w.
Ostatecznie turniej rozegrano jednego dnia I. Orzeł Nieborów
2 6 3:O
cą, np. w Stanach?
2 3 2:2
Teraz jeszcze o tym tak poważnie nie systemem „każdy z każdym", czyli wszyst- 2. Czarni Bednary
kie
zespoły rozegrały po dwa mecz 2x30 3. Pogoń Bełchów
2
O I :4
myślę. Ale nie wiem czy chciałbym pływać
Wójt gminy Nieborów - Andrzej Wew Stanach. MoiJ! lepiej byłoby gdzieś bli- minut. W Nieborowie najlepiej tym razem
zaprezentowała się miejscowa drużyna, którą rle ufundowany przez siebie puchar wrę
żej. W Europie, np. w Szwecji tez są dobre
od
tego sezonu przejął doświadczony ło czył kapitanowi zespołu Orła. W zwycię
kluby i mocne ośrodki pływackie.
wicki szkoleniowiec- Henryk Plichta. Jego skim zespole z Nieborowa grali: Tomasz
• Co teraz? Pora na zasłużone podopieczni odnieśli dwa zwycięstwa. W Nowogórski - Piotr Paliwoda (2 bramki),
wakacje? ·
obu· przypadkach gracze Orła zdobywali Marcin Borcuch ( 1), KrzysztofBorys, Aleksander Chojecki, Andrzej Durka, Grzegorz
W tej chwili mam wolne. Potem wy- bramki w końcówkach spotkania.
jeżdżam na spływ kajakowy, gdzie przy
•ORZEŁ Nieborów -G_ZARNI Bed- Durka, Mariusz Dyrhek, Radosław Gosław
okazji wyrobię sobie trochę siłę, a 16 sierp- nary 1:0 (0:0); br.: Marcin Borcuch (58).
ski, Zbigniew Konieczny, Piotr Kutkowski,
nia jedziemy na taki obóz wprowadzający
Orzeł: Nowogórski - Tomczak, Dymek, Szymon Lesiak, Hubert Sobolewski, Robert
nad morze, gdzie praktycznie będziemy Robert Sobolewski (31 Borys), Gosławski - Sobolewski i Bogdan Tomczak - trenerem
odpoczywać, bo będzie tylko jeden trening Chojecki, Lesiak (38 Andrzej Durka), Bor- zespołu jest Henryk Plichta, a prezesem
cuch, Koniecmy - Hubert Sobolewski' (31 klubu - Józef Wilkoszewski.
dziennie.
·
Paweł A. Doliński
Grzegorz Durka), Paliwoda.
Stanisław

Orzeł triumfował w pucharze

medali Łukasza

skałem

Zdaje

męczu

Dariusz Baranowski

tak. Jest jeszcze Agata

•
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OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach. wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny.
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ŁOWICZANIN

Pływanie - rozmową zawodnikiem Po/oni Warszawa
- Łukaszem Gąsiorem

Pi,ęć Uotych

medali Łukasza
Łukasz Gąsior

w Letnich Mistrzostwttch Polski
16-latków w Poznaniu zdobył aż 5 złotych i 2 brązo
we medale. Po tych udanych zawodach rozmawiał
z nim Zbigniew Łaziński.

Nadzieją

•Gratuluję świetnego występu na
Mistrzostwach Polski i nowego rekordu Polski.
Dziękuje bardzo. Ten rekord, który pobiłem chciałem zadedykować mojemu pierwszemu trenerowi Ryszardowi Gardenerowi. To jemu zawdzięczam bardzo dobrą
technikępływania, która jest chwalona pnez
wszystkich trenerów, z którymi do tej pory

Pelikana jest nigeryjski napastnik - Austin Hamlet.

Piłka nożna

-przygotowania KS „Pelikan" do rozgrywek Ili ligi

pracowałem.

•

WCIĄZ SPRAWDZAMY,

•

•

ALIGA TUZ·TUZ•••
•

•PELIKAN Łowicz- WŁÓKNIARZ
Konstantynów Łódzki 1:0 (0:0)
1:O - Dariusz B3f\11lowski (74).
Pelikan: Sowiński (76 Gospoś) - Gawlik
(46 Walczak), Rzeczycki, Nowacki (56
·Gawlik)- Bolimowski, Styszko (65 Krzysztof Durka), Jarosław Talliński, Stankiewicz,
Jakub Owczarek (46 Skowroński)- Hamlet,
Tomczak (46 Baranowski).
Sędziowali: Marcin Majer jako główny
oraz Witold Kunikowski i Krzysztof Grzyb
(Łowicz).

Łowicz, 3 sierpnia. Inauguracja trzynastego w historii Pelikana sezonu w ID lidze
coraz bliżej, a w Łowiczu wciąż nie ma stabilizacji w składzie. Tym razem na boisku
pojawił się doświadczony stoper - Robert
Rzeczycki (rocznik 1969), który poprzedni sezon spędził w II ligowej Jagiellonii Biały.stok. Czy zagra jednak teraz w Pelikanie?

Trener Dariusz Nowacki wolałby widzieć
w swojej chużynie Jarosława Dziedzica, ale ten ostatni narzekał ostatnio na kontuzję odniesioną w spotkaniu z Ceramiką
Wydaje się także, że jednak więcej atutów
ma Rzeczycki.
W przedostatnim mecZu kontrolnym trenerzy „biało-zielonych" - Nowacki i Stanisław Nezdropa na niespełna dwa tygodnie przed pierwszym ligowym pojetlynkiem chcieli zagnić już optymalnym skła-
dem. Okazuje się jednak, że wciąż nie ma
pewności kto gdzie :zagra... Pelikan ma tak
naprawdę tylko jednego kandydata do bramki. Drugim obok Maćka Sowińskiego
golkiperem jest młody Rafał Gospoś, a
raczej trudno się spodziewać, żeby między
słupkami naszej bramki znalazł się Jakub
Siwierski. Okazuje się bowiem, że zmienił
się właścic~el jego karty, a wcześniej z ŁKS

Ł6dź „dogadane" było już bezpłatne wypożyczenie.

Trudno także na razie powiedzieć, na jakiej pozycji powinien zagrać Krystian Bolimowski, który po kilku latach znowu
występuje w barwach Pelikana Co prawda
w sobotę wystawiono go na prawej pomocy, ale było widać, że nie czuł się tu najlepiej.
Grając jeszcze w Pelikanie występował najczi;.ściej w linii ataku, później w ŁKS grywał
czasami w środku boiska, czasami nawet na
forstoperze, ale chyba jednak najbardziej
sprawdza się w ,,napadzie". Ale tu mają
występować Nigeryjczyk Austin Hamlet i Ryszard Tomczak, a kolejnym kandydatem do gry jest... Szymon Pińkow
ski. Okazuje się bowiem, że w Widzewie
działacze przestali już myśleć o awansie rezerw do ID ligi i stąd znowu ,,Piniek'' zgłosił
dok na str. 23
się do Pelikana

• Jakie to uczucie pobić rekordy
takich świetnych polskich pływa
ków? Pobiłeś przecież rekord 16latków, który należał do Bartosza
Kizierowskiego i jednocześnie rekord 17-latków, należący do Artura Wojdata.
Tak. Popłynąłem na 100 metrów z czasem 51,88 s. i jest to czas lepszy od rekordu
16- latków Kizierowskiego o 0,38 s oraz o
O, 13 s lepszy od rekordu 17-latków Wojdata. Jakie to uczucie? Sam nie wiem. To coś
niesamowitego. Bardzo chciałem pobić ten
rekord i stało się. Poczułem, że wresz.cie popłynąłem bardzo szybko. Pobić rekordy
dwóch gwiazd polskiego pływania to świet
na sprawa

• Czyli na dzień dzisiejszy w Polsce nawet rok starsi od Ciebie za.
wodnicy pływają wolniej?
Zgadza się. W swoim roczniku czuję się
na razie na 8Woich dystansach niezagrozony. Starsi o rok również pływają wolniej ode
mnie. Nawet pływacy starsi o dwa lata nie
robią tak dobrych czasów, ale rekord 18Iatków jest trochę lepszy od mojego, ale
wszystko przede mną.
• Jak to się stało, że ten rekordowy czas 51,88 s uzyskałeś nie w finale, ale w eliminacjach.
Drugiego dnia misttzostw bardzo chcieliśmy pobić rekord Polski w sztafecie 4xl00
metrów dowolnym. Ja płynąłem na pierwszej zmianie i też chciałem zrobić rekord
Tylko na pierwszej zmianie można zaliczyć
czas jako rekord. Nie udało się, zabrakło mi
chyba 0,2 s. W sztafecie kiedy przypłynął
ostatni :zawodnik okazało się, że zabrakło
nam 0,09 s. To mnie bardzo zdenerwowało.
Wszyscy trochę się podłamali. Ja powiedziałem sobie wtedy, że muszę pobić ten
rekord na 100 metrów i zaplanowałem sobie, że spróbuje to zrobić w eliminacjach,
dok na str: 23
przed południem.

Wakacyjna akcja
„Lato z OSiR 2002"

W

Łqwiczu

Ruchy kadrowe wKS „Pelikan":

znowu sporo zmian przed nowym sezonem.

Piłka nożna

„

- przygotowania KS „Pelikan"
do rozgrywek li/ ligi

Z Turkiem na remis
• 11JR Turek- PELIKAN Łowicz 2:2
(1:1)
1:0- Ryszard Tomczak (31), 1:1-Grzegorz Walczak (40), 2:1 - Dańusz Nowacki
(60).
Pelikan: Sowiński (46 Siwierski) - Gawlik (70 Marcin Owczarek), Durka, Walczak
- Hamlet (60 Rembowski), Nowacki, Jarosław Talliński, Stankiewicz (60 Skowroń
ski), Jakub Owczarek (60 Michał Plichta) ·_

Tomczak (46 Baranowski), Bolimowski (70
Czeczko).
Tuliszków, 31, lipca. Łowiczanie już
powoli myślą o lidze, ale wciąż nasza drużyna jest w fazie budowy. Do szeregów
„biało-zielonych" dokoptowywani są
nowi :zawodnicy. Tym ,,nowym" w testmeczu z Turkiem był Krystian Bolimowski.
dok. na str. 23

• 11.00 - boisko SP 7 Łowicz, os. Bratkowice lub w razie deszczu - hala sportowa
OSiR Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2;
wakacyjnaaktja,,LatozOSiR2002":otwartytumiej tenisa ziemnego dziewcząt i chłoi>"'

»w.

(p)

• Od~zli: 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, Marcin Janeczko (obaj powrót
do Widzewa), Arkadiusz Świętosław
ski (Tur Turek), Piotr Bazler (Stasiak.Ceramika Opoczno), Sławomir Świstek
(Unia Skierniewice), Arkadiusz Gandzia
(Stal Głowno), Sylwester Płacheta (Naprzód Jamno), Radosław Koźlik (wyjazd
do Austrii), Marcin Salamon (kontuzja),
Dawid Ługowski (Orzeł Nieborów) i
Bog~n Plichta (Sojax Boczki).
•Wrócili: Dawid Ługowski i Domi-

nik Czeczko (obaj z Błonianki), Michał
Plichta (z drużyny juniorów ŁKS Łódź),
Krzysztof Durka (z GKS Łyszkowice) i
Marcin Majer (z Mszczonovianki).
• W trakcie załatwiania: Robert
Stankiewicz (Świt Nowy Dwór Mazowiecki), Ryszard Tomczak (Obra Kościan), Austin Hamlet (Stomil Olsztyn via
Piotrcovia-Ptak), Jakub Owczarek (Stasiak. Gomunice) i Krystian Bolimowski
(ŁKS Łódź).

• W kregu zainteresowania: Robert
Rzeczycki (Jagiellonia Białystok), Dariusz
Baranowski (Bzura Ozorków), Szymon
Pińkowski(Widzew Łódź) i Jakub Siwierski (ŁKS Łódź).
(p)

regionu

kształtuje

obszar
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•PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
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kolejne litery z zaznaczonych Rozwiązanie krzyżówki z nr 30 brzmi:
osób, które nadeślą do redakcji NŁ w KULAWA I LENIWA JEST ZEMSTA
następnej środy, 14 sierpnia prawidłowe
ALE SIĘGA DALEKO
rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy
nagrodę ks iążkową.
Nagrodę wylosował: Daniel Pastenaci z
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CZAS

- Pogoda korzystnie wpływa na nasze
samopoczucie, dobra sprawność psychofizyczna,
ale wweekend pogorszenie.

I

CZWARTEK - NIEÓZIELA

Wciągu dnia zachmurzenie umiarkowane
do dużego, miejscami przelotne
'
opady deszczu oraz burze.
Wiatr z kierunków zachodnich,
slaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 24°C do + 25°C.
Temp. min w nocy: + 17°C do + 16°C.

•

będzie się chmurzyć

oraz ciepło, ale miejscami
oraz możliwy
przelotny opad deszczu lub burza.
Rano zamglenia, ale podczas
dnia widzialność dobra.
Wiatr południowo-wschodni,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 24°C do + 26°C.
Temp. min w nocy: + 1a·c do + 17°C.

Słonecznie

• SOBOTA - NIEDZIELA:

Słonecznie,

bez opadów oraz ciepło.
Widzialność dobra, w opadach słaba .
Wiatr z kierunków wschodnich,
słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 25°C do + 27°C.
Temp. min w nocy: + 18°C do + 17°C.

•CZWARTEK- PIĄTEK:

ale w weekend skraj zatoki niżowej.
W weekend napływać będzie ciepłe,
ale wilgotniejsze.powietrze.

podwyższonego ciśnienia,

Pogodę

13

(LID)

Z praktycznego punktu widzenia, na użytek urzędu skarbowego trzeba więc dysponować zarówno kompletem dowodów wpłat, jak i zaświad
czeniem spółdzielni (albo jakimkolwiek innym pismem)
specyfikującym poszczególne
składniki tak wpłacanej kwoty, z których wynika, jaka
część tej jednej wpłaty była w
rzeczywistości kwotą wnoszoną na wyodrębniony fimdusz remontowy spółdzielni.
Porady Prawne'
przygotowano na podstawie
materiałów Gazety Prawnej

na fundusz
remontowy

Wpłaty

dok. ze str. 15

większe upały.

.W ten sposób unikniemy
niepotrzebnego rozdrażnienia.
Po. prostu nie pozwólmy niczemu ani nikomu popsuć naszego urlopu. Zaakceptujmy
niedogodności i uciążliwości
· jako pewną cechę charakterystyczną wypoczynku poza
domem.
Do tej pory cały czas sku:
pialiśmy się na tym, że urlop
nie może szkodzić naszemu
zdrowiu psychicznemu, ale nie
może on także szkodzić naszemu zdrowiu fizycznemu. Wybierając miejsce wypoczynku,
należy brać pod uwagę swoje
choroby i dolegliwości . Urlop
nad morzem wskazany jest dla
osób zapadających często na
różne infekcje, zwłaszcza infekcje dróg oddechowych, chorych na alergie, a także dla osób
otyłych (jod przyspiesza przemianę materii). W góry winni
się wybrać chorzy na astmę i
inne schorzenia oskrzeli, a także skłonni do przeziębień.
Unikać wysokich gór powinni
chorzy na serce i nadciśnienie.
Klimat górski jest dobry dla
nerwicowców i rekonwalescentów. Niziny służą zarówno zdrowym, jak i chorym na
nadciśnienie, serce czy reumatyzm. Osobom starszym chorującym na choroby układu
krążenia nie zaleca się wyjazdów do tzw. „ciepłych krajów", chyba że dopiero późną
jesienią, kiedy zelżeją tam naj-

Udany urlop

aok. ze str.

8 sierpnia
·- ~

Mówimy nieraz machinalnie:
Twardowski, a myślimy:
poeta - ksiądz. W historii naszej
literatury, jeśli nie liczyć księdza
Baki, ~o jedyny tej rangi przypadek. Tak wielki, że wprawia w
osłupienie, budząc nas ze snu,
trąca z lekka mokrą gałązką
uśmiechu ...
Jest to przypadek szczególnie
szczęśliwy dla kościoła, jak myślę twierdzi prof. dr JózefFert z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To
kustosz wielkiego słowa poetyckiego,
który jest równocześnie kustoszem
słowa wierszy. I może nawet niekiedy szokując konfratrów bra~em entuzjazmu dla postępu czy nader śmia
łym skojarzeniem, służy im w pielę
gnacji sakramentu słowa ...
Pisanie wierszy jest sprawą wstydliwą, czasem słabością. Nieraz się w
ksiądz

przeżyliśmy

~

- rozbiory,
przegrane powstania, okupację nie. k . . .
. .k
.
m1ec ą, sw1ęteJ pam1ęc1 omumzm.
Przypominam sobie z czasów stanu
wojennego jeden z dyskretnych wieczorów poetyckich w Warszawie, kiedy mówiono wiersze patriotyczne. Ja
nie potrafię takich pisać, chociaż jeden napisałem. O wiele bardziej bliska
jest mi poezja religijna. Wiem, że pi· k"
· dz' · · ·
„ .
szę Języ iem me
1s1eJSZeJ poeZJI I
nie dzisiejszej krytyki literackiej .
Moje wiersze są niemodne, zapóźni one. Tęsknię za humorem, który uczy
ludzi ppkory oraz pozwala poznawać
. .
.
.
samego .s1eb1e. Człowiek starszy, p1szący wiersze, otwiera drogę młodytn.
Kiedy oni przyjdą, na pewno będą
pisać lepiej i mądrzej„.
dok. na str. 5

ciężkie doświadczenia

liryki religijnej.
Tak się złożyło , że

dużo

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

szkole palcami wytyka tych, którzy
A dlaczego piszą? Dlatego, że temu, co pisze, wydaje się, ze
ma coś bardzo wapiego, osobistego
do powiedzenia. Tak ważnego, ze trzeba to ocalić i zapisać.
- W tym najgorszym czasie stalinowskim uważałem, że trzeba być
księdzem, pisać wiersze o Bogu zwierza się ks. Jan Twardowski. - I
wbrew wszystkim zagrożeniom i pogróżkom już jestem ponad 50 lat księ
dzem, a chciałbym jeszcze trochę dłu
żej nim być ... Jestem księdzem szczę
śliwym. Ponieważ jestem już leciwy,
otoczony pleśnią, grzybami i ... honorami, zdradzę, co chcę w tych swoich
wierszach powiedzieć. Niektórzy widzą w nich biedronki, sikorki, motyle... Ale nie o to tu chodzi. Myślę, że
mamy w Polsce wielką: poezję religijno-patriot-zną, lecz nie mamy za
piszą wiersze.

Ksiądz Jan Twardowski .- Uśmiechnięty poeta

14 sierpnia, środa
godz. 20.10, TVP1
OKRUCHY ŻVCIA:
AŻ. PO GRÓB
Dan i Betty Broderickowie,
małżeństwo od 16 łat,
mie.szka!ą wSa.n Diego w
• Kalifornu. Dan iest znanym
i cenionym w mieście
adwokatem Bettyabsolwentka college'u,
z wykształcenia nauczyciel. ka~ poświęciła własną . .
kanerę zawodową, by zaiąc
się domefl\i czwórką dzieci.
Mają piękny dom, wspaniałe
. perspektywy przed sobą,
kochają się i są szczęśliwi.
Tak się przynajmniej wydaje.

EKSPRESOWA
Student college'u dowiaduje
się o zdradzie swojej
narzeczonej. Pisze do niej
list, w którym oświadcza,
że wszystko między nimi
skończone. Po wysłaniu
listu bohater przekonuje
się, że jego podejrzenia
były bezpodstawne.
Czy uda mu się wygrać
z czasem i dotrzeć
. . do
ntarzeczonei zanłk1m?ona
o rzyma przesy ę .

PRZESYŁKA

12 sierpnia, poniedziałek,
godz.20.00, TVN

12 sierpnia, poniedziałek
godz. 20.20; TV PULS;
Z MIŁOŚCI
DOBANJIEGO
Pies Benji wraz ze swoimi
opiekunami wyjeżdza
ao Grecji. W czasie
podróży pies wpada
w niemałe tarapaty.

10 sierpnia, sobota
godz. 20.45; TVN
DUCH
Młode małżeństwo, Steve
i Diana, przeprowadzają się
do wymarzonego domu.
Wkrótce okazuje się, że to
miejsce jest nawiedzone.
Dzieją się w nim straszne
rzeczy. Pewnego razu
Dianie ukazuje się duch
i informuje ją, że dom
został wzniesiony wsamym
sercu starego
cmentarzyska Indian.

~

'W~~

14 sierpnia 2002 roku

„Jej dwa światy" - film fab. prod. angielskiej, reż. David Richards, wyk. Alice Evans, Cal Macaninch,
Jo Stone-Fewings i inni. Emisja: niedziela, 11 sierpnia, TPV 1, godz. 20.40.
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11.40 Telezakupy
Andrzej Fidyk - jeden znajlepszych polskich dokumen12.00 WladomOści
talistów, reżyser i scenarzy·
12.1 Agrobiznes
·program informacyjny sta ponad 40 filmów zreali12.20 Kontrasty - świat, zowanych w telewizji polskiej
ludzie, pieniądze
i brytyjskiej. Wymyślił popu12.30 Zaginiony świat
larne cykle , Czas na doku- serial prod. USA
ment" i ,Miej oczy szeroko
13.15 Rewolwer
otwarte".
21.30 Sprawa
i melonik
dla reportera
-serial prod. angielskiej'
14.10 Klan -telendwela TVP 22.05 Z taborem
chciałbym iść ..
15.00 Wiadomości
22.30 Studio sport:
15.1 O Kontrowersje
kronika ME
-program publicystycmy
w lekkiej atletyce
15.35 Plebania -serial TVP
22.45 Monitor
16.30 Moda na sukces
Wiadomości
- seńal prod. USA
23.00 Shadrach
17 .OO Teleexpress
- film fabularny
17.20 Gość Jedynki
prod. USA
17 .30 Lokatorzy
Paul, wychowywany na
-serial TVP
dżentelmena jedyny syn za18.00 Studio sport: ME
możnych rodziców, przyjaż
w lekkiej atletyce
ni się serdecznie z rówieśni
19.00 Wieczorynka:
TV Łódź
kiem z rodziny byłych planPrzygody
6.55 Program dnia 7.00 Rytatorów, Dabneyów, żyjących
Szewczyka
teraz w ubóstwie z siedmior- 9.00 Wędkarskie przygody cerze królestwa owadów Grzesia
giem dzieci. Gdy państwo Rexa Hunta 9.25 Buena Vi- serial animowany 7.30 Kurier
19.30 Wiadomości
sta Fishing Club 9.55 Turbo 7.40 Prognoza pogody 1.45
19.51 Sport
Whtteh~rst muszą wyjechać,
10.20 Z kronik kasyna: Za- Kasztaniaki- serial animowazgadzają się zostawić jedy19.55 Pogoda
naka pod opieką Dabneyów. kład o wszystko 10.50 Lotni- ny 8.00 ŁWD 8.10 Co sly20.05 Studio sport: ME
cze szaleństwo 11.15 chać, doktorku? - magazyn
0.30 Życie jak muzyka
w lekkiej atletyce
Wszystko o „.: Wielkie koty zdrowia i urody 8.30 Kurier
- telenowela
21.20 Mój ślad
12.10 Mój Titanic: Zwykły 8.40 Prognoza pogody 8.45
prod. brazylijskiej
w Telewizji:
dzień 13.05 Gladiatorka
Andrzej Fidyk
1.20 Zakończenie
Gość dnia-bieżące informa14.00 Stygmaty 15.00 Zdecje komentują znane postarzenie 16.00 Nazizm cie życia politycznego i speOstrzeżenie z przeszłości
łecznego9.00 Klasyczne cię17 .OO Wędkarskie przygody
żarówki 9.30 Kurier 9.40 Ta13.10 Marzenia
21.50 Wakacyjna
Rexa Hunta 17.30 Buena Vijamnicze przygody Juliusza
Akademia
Marcina Dańca
sta Fishing Club 18.00.. \'.VYKońja i Skiby
Program rozrywkowo-kaba~
Verne'a 10.30 Kurier 10.45
prawy w czasie: Aston Eyre
retowy Marcina Dańca. Go- 22.00 Panorama
19.00 Śmierć bizona 20.00 Z Telekurier 11.15 Gość dnia
spodarz z pomocązaproszp 22.20 Sport - telegram
kron ik kasyna: Zakład 0 11.30Kurier11.45501ątlVP
nych gości spełnia swoje ar~ 22.28 Pogoda
wszystko 20.30.Lotnicze sza- -zarchlwum rozrywki 12.10
22.35 Wydział śledczy
tystyczne marzenia.
leństwo 21.00 Detektywi są- To jest temat 12.30 Kurier
14.05 Przygody
- serial prod. irlandzkiej dowi: Pozostawione na miej- 12,35 Jabłko Newtona 13.30
Chucka Flnn'a
scu zbrodni 22.00 z akt FBI : Kurier 13.45 Agrobiznes
- serial prod. lJSA
Porwanie Poiły Klaas 23.00 14.00 Stacja PRL 14.30 Ku14.30 Tata, a Marcin
Amerykańscy prawnicy: rier14.45Eurotel15.00 Przypowiedział
Chciwa wdowa O.OO Pola bi- ~ody szwajcarskiej rodziny
Satyryczna przypowiastka w
lew: Bitwa o Stalin.grad . Rbbinsonów 15.30 Kurie(
formie dialogu ojca z synem.
część 1 1.00 Wyprawy w 15.35 Pogoda 15.40 ŁWD
14.40 TaksóWka
czasie: Majorka 2.00 Wojna 16.00 Czarodziejska podróż
Jedynki ·
Nielegalni imigranci rumuń
i cywilizacja : Krew i żelazo 16.30 Kurier 16.40 Pogoda
scy, ukryci w tirach, dostają
14.50 Doktor
3.00 Zakończenie programu '16.45Maleojczyzny 17.15,To
z alpejskiej wioski się na terytorium Irlandii. Są
• jesttemat17.30 Kurier17.50
wśród nich Andrei i Cristina,
- serial przygodowy
„
ŁWD 17.55 Rozmowa dnia
prod. niemieckiej
młode małżeństwo z nie18.00 ŁWD 18.20 Wejhero·
11!If1J]SPORT
15.40 Program lokalny
mowlęciem. Zamiast za„,... „
wo 18.50 Telewizyjne podró., wieźć ich do miasta, jak byle
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
obiecane, kierowca tira naka- 8.30 Golf: Turniej z cyklu US że 19.211 Regiony kultury
zuje im i ich współtowarzy PGA International Castle 19.30 Niegrzeczne aniołki 16.25 Święta wojna
-serial TVP
szom opuścić ciężarówkę już Rock 9.30 Lekka atletyka: Mi- seńal fabularny 20.00 Teleku16.50 Złotopolscy
w porcie, gdzie policja urzą strzostwa Europy w Mona- rier 20.30 Kurier 20.50 Echa
dza właśnie obławę na ob- chium - dzies ięciobój 16.00 dnia 21.20 Rozmowa dnia
- telenowela 1VP
cych przybyszów.
17.50 Program lokalny
Lekka atletyka: Mistrzostwa 21.30 Kurier gpspodarczy
23.30 Praca
18.22 Pogoda
Europy w Monachium - dzie- 21.45 ŁWD 22.00 Eurotel
22.10.To jest tem'at ~.30
· dla każdego
18.30 Panorama
sięciobój 23.00 Boks O.OO
Kurier 22.45 Pogoda 22.50
19.00 Studio sport: ME
23.40 Nowojorscy
Wiadomości 0.15 Rajdowe
w lekkiej atletyce
gliniarze
Mistrzostwa Świata: Rajd ł{rólestwo - seria) fabularny
20.10 Mjalcmlłość
- serial prod. USA
Finlandii 0.45 Wyścigi Super- 0.1il Tele motor sport 0.35
0.25 Ardena - film tab.
- serial TVP
bików: Magazyn Mistrzostw Spotkanie w Melbourne- film
prod. włoskiej
21.00 Herbatka u Tadka
Świata 1.15 Wiadomości dokumentalny 2.15 Program
-talk show
2.15 Zakończenie
1.30 Zakończenie pr~amu na jutro

Czwartek
.

Zieloną Siódemką

7.00 Podróżemałelduże
7.15 Telezakupy
7.35 Górnicze
miasteczko - serial
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.11 Pogoda
8.15 Gawęda
muzyczna mistrza
8.40 Ranczo nad
- serial prod.
czechosłowackiej

9.05 Rower Błażeja
9.35 Dwa niedźwiadki
- serial animowany
10.00 Karlne i Arl
- serial prod. francuskiej
Nadchodzą wakacje. Mateusz i Cerise chcą je spędzić
w ośrodku wczasowym, którego glówną alrakcjąjest rozległy park wodny. Antoine
proponuje im jednak wę
drówkę z pleca~ami po Pirenejach, sypianie w namiocie
i gotowanie pod gołym niebem. Dzieci są zawiedzione,
narzekają, że dorośli zawsze
narzucają im swoje zdanie.
10.25 Sekrety Weroniki
- serial prod. USA
10.50 Babiniec
11.20 Lecznica pod
św. Franciszkiem
- serial dokumentalny

8
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela TVP
9.00 Studio Sport: ME
w lekkiej atletyce
9.10 Konin 2002
Światowy Konkurs
Dziecięcej

Piosenki

dźwięków

10.00 Abecadło
10.05 Studio sport: ME
w lekkiej atletyce
10.15 Modelki
- telenowela dok.
prod. TVP
10.40 Studio sport: ME
w lekkiej atletyce
10.50 Czas zmian
- film fab. prod. USA
Dobiega końca druga wojna
światowa . Do rodzinnego
domu w stanie Montana wraca z frontu Randy Parker,
długo oczekiwany przez najbliższych . Wszyscy liczą na
to, że teraz życie całej rodziny wróci do normy. Okazuje
się jednak, że Randy nie bardzo radzi sobie~ nowej sytuacji. Nie może znaleźć pracy i porozumieć się z Ż<(ną
12.25 Studio sport: ME
w lekkiej atletyce
13.00 Panorama

ił·

„._
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7.00 Rycerze królestwa owa·
H cjów - serial animowany 7.30
Kurier 7.45 Kasztan laki - se·
rial animowany 8.00 Kurier
Warązawski 8.1 OKurier Mazowiecki 8.25 Pogoda 8.30
Kurier 8.45 Gość dnia 9.00
Klasyczne ciężarówki - film
dokumentalny 9.30 Kurier
9.40 Tajemnicze przygody
Juliusza Verne' a - serial fabularny 10.30 Kurier 10.45
Telekurier 11.15 Gość dnia
11.30Kurier1.1.45 50 lat lVP
12.15 To jest temat 12.30
Kurier 12.35 Jabłko Newtona - serial popularnonauko·
wy 13.30 Kurier 13.45 Agrobiznes 14.00 Stacja PRL
14.30 Kurier' 14.45 Eurotel
15.00 Przygody szwajcar~kiej rodziny Robinsonów
15.30 Kurier 15.40 Kurier
Mazowiecki 16.00 Wiadomości Kuriera 16.05 Rozmowa
dnia 16.25 5 minut o„. 16.30
Kurier 16.45 Male ojczyzny
17.15 To jest temat 17.30
Kurier 17.50 Kurier Mazowiecki 18.00 Kurier Warszawski 18.20 Powstanie
warszawskie 18.30 Naszym
zdaniem 18.35 Album Mazowsza 18.55 Gość TVP3
19.05DokumentTVPJ19.30
Nie~rzeczne aniołki - serial
fabularny 20.00 Telekurier
20.30 Kurier 20.55 Echa dnia
21.15 Rozmowa dnia 21.30
Kurier gospodarczy' 21.45
Kurier Warszawski 21.55
Wiadomości sportowe 22.05
Ęuroteł 22.15 f o jest temat
22.30 Kuńer 22.50 Królestwo
- serial fabularny 0.'20 Tele
Motor Sport 0.40 Spotkanie
w Melbourne - film dokumentalny 0.45 Zakończenie

15
WtfoC"ś'ił

.

18.30 Cudowne lata
12.30 M Kwadrat
- serial komediowy
-talk show
19.00 Dotyk anioła
Manna i Materny
- serial obyczajowy
12.50 Telesklep
14.50 Moto max - magazyn 20.00 Serwis Pulsu,
Sport,
motoryzacyjny
prognoza pogody
15.15 Cudowne lata
20.20 Pan wzywał
·serial obyczajowy
milordzie?
15.45 Kacper
I przyjaciele
1
- serial komediowy
1
-serial animowany
1 21.10 Straż
16.35 Był sobie człowiek '
przybrzeżna
- serial sensacyjny
- serial animowany
17.00 Kobiety
22.00 Pan wyzwał
milordzie?
mojego życia

19.05 Prognoza pogody
12.45 Apetyt na miłość
6.00 Piosenka
19.10 Xena, wojownicza
na życzenie
13.15 Z afrykańskiego
księżniczka • serial
pamiętnika
7.00 Kosmiczne wojny
przygodowy
- serial przygodowy
·serial animowany
20.00 Rodzina zastępcza
14.15 Rozbij bank
7 .25 Raz, dwa, trzy •
-. serial obyczajowy
15,15 Kosmiczne wojny
śpiewaj Ty
20.30 Swlat według
- serial animowany
7.55 Jednostka Delta
I
Kiepskich
15.45 Informacje
- serial sensacyjny
-serial komediowy
8.50 Xena, wojownicza 16.05 Serca na rozdrożu j
- serial obyczajowy
księżniczka
' 21.00 Zia diagnoza
- film prod. USA
16.50 Crlme Story
- serial przygodowy
21.30 Losowanie LOTTO
- serial kryminalny
9.40 Graczykowie,
23.00 Informacje + sport
17.45 Różowa Pantera
czyli Bulą, I spóla
23.20 Prognoza pogody
17.50 Sabrina
- serial komediowy
23.25 Graffiti
nastoletnia
10.10 Podryw
23.35 Przyjaciele
czarownica
kontrolowany
il
- serial komediowy
- serial komediowy
10.40 Przyjaciele
0.05 Playboy
18.15 Adam i Ewa
- serial komediowy
1.25 Muzyka na bis
• serial obyczajowy
11.10 Idol
5.00 Pożegnanie
18.45 Informacje
12.00 Różowa pantera
z widzami
19.00 Sport+ Pogoda
12.15 Adam i Ewa

©

l'OLS

7.00 Jak się robi?
- reportaż
7.30 Telesklep
8.10 Ulica
zakochanych
- telenowela
9.~5 Kacper
i przyjaciele
- serial animowany
!t.30 Był sobie człowiek
- serial animowany
10.00 Dotyk anioła
• serial obyczajowy
11.00 Kobiety
mojego życia

~ 11it11r
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Porady prawne

21.50 Dziennik 22.05 lnformacje spQrtowe 22.12 Prognoza pajody 22. 15 Przygody Sindbada Żeglarza - serial przygodowy prod. USA
23.15 Kod Omega -film akcji prod. USA 1.05 X Laski magazyn muzyczny1.35 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 2.25 Strefa P - rifagazyn muzyczny 2.55 KINOmaniaK - odjazdowy maga- ·
zyn filmowy 3.25Tosięwgło
wie nie mieści 4.20 Zakoń
cze nie programu

nadyjsko-amerykańskiej

USA 20.00 Rodem z policji dramat kryminalny prod. ka-

Fu - serial przygodowy 15.30
Milionerzy- teleturniej 16.15
Brzydula -telenowela 17.10
Tajemnicti pocałunku -telenowela 18.00 Rozmowy w
toku - talk show 19.00 lVN
Fakty 19.30 Extra Wizjer magazyn 19.45 Sport 19.50
Prognoza pogody 20.00
Ostatni Don li - miniserial
sensacyjny prod. USA21.55
Klient - serial sensacyjny
prod. USA 22.55 Agent li
0.10 Na tropie agenta 0.40
Ananasy z mojej klasy 1.40
Nic straconego

towy. Nawet jeśli podatnik nie wnosi tej wpłaty odrębnie, ale reguluje
ją razem z innymi kosztami, to zaświadczenie o wysokości wpłat na
wyodrębniony fundusz wraz z dokumentem dowodzącym, że taka
kwota została wniesiona w roku podatkowym stanowić będzie, w parze,
ów dowód poniesienia wydatku.
Sarną specyfikację wpłat czy nawet
dodatkowe zaświadczenie ze spół
dzielni o wysokości wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy trudno
bowiem uznać za taki dowód Z zaświadczenia tego wynika tylko, ile
spółdzielca winien wnieść w danym
roku podatkowym do wyodrębnione
go funduszu remontowego. Nie ma
natomiast dowodu, że należne kwoty
zostały wpłacone. Dlatego w opisywanym przypadku faktycznym dowodem poniesienia wydatku są dowody
wpłaty (do kasy spółdzielni, za pośred
nictwem poczty, banku itp.). Nie ma
znaczenia przy tym fakt, że wnoszone
one były w jednej kwocie z pozostałymi należnościami z tytułu czynszu
(za ciepłą wodę, wywóz śmieci, korzystanie z windy itp.).
dok. na str. 16

Wplaty na fundusz remontowy

Nie korzystałam do tej pory z
ulgi remontowej, bo nie miałam
własnego lokalu. W tym rol<u kupiłam spółdzielcze mieszkanie
własnościowe. W ramach rozliczeń ze spółdzielnią wnoszę
wpłaty na wyodrębniony fundusz
remontowy. Czy, aby skorzystać
z ulgi, muszę mieć faktury VAT
wystawione przez spółdzielnię?

Nie. Jeśli chodzi o dokumentowanie wydatków uprawniających
do różnego rodzaju ulg, to przepisy
ustawy z dnia 26 lipca 199 l r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14,
poz. 176 z późn. zm.) wymagają
„dowodu poniesienia". W przypadku ulgi remontowej musi to być faktura VAT, al~ za wyjątkiem wpłat na
wyodrębniony fundusz remontowy
we wspólnocie mieszkaniowej lub
w spółdzielni. W tym przypadku
może to być dowolny dowód poniesienia. Zazwyczaj jest tak, że spół
dzielcy otrzymują specyfikas;ję
kosztów, które składają się na miesięczny czynsz wnoszony do spół
dzielni. W tej specyfikacji jest wyszczególniona także kwota wpłaty
na wyodrębniony fundusz remon-
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22.50 Pontyfikat
- serial obyczajowy
- serial obyczajowy
9.30
Łamislówka -teleturniej
Jana Pawia li
17.45 Pontyfikat
11.55 Jak się robi?
interaktywny na żywo 10.30
23.10 Zakończenie
Jana Pawia li
- reportaż
Telesklep 11 .35Tele Gra -te5.35 Extra wizjer - magazyn leturniej interaktywny na
Cl>
5.50 Tajemnice pocałunku - żywo 12.30 Na ratunek-setelenowela 6.35 Telesklep rial fabularno-dokumentalny
TV POLONIA
1
• • •dnoi
7.05 Brzydula - telenowela 13.00 Kapitan Planeta - se7.00 Animacje dla dorosłych 7.1 O Dragon Bali Z - serial 8.~0 Głęboko podwodą-film 7.50 Niezwykłe podróże rial animowany dla dzieci
7.15Abydo świtu 7.35 Wiel- animowany 8.00 Labirynt na- krołkomełrazowy 8.10 Żela- Sindbada żeglarza - serial 13.25SzczeniakzwanyScoka historia 8.00 Wiadomości miętności - telenowela 8.50 zną ręką - .rnm histo.ryczny animowany dla dzieci 8. 15 oby Do - serial animowany
8.20 Fitness Club 8.45 Pro- Nigdy cię nie zapomnę - te- prod. polskiej 9:55.Vi~cent, Kapitan Planeta· serial ani- dla dzieci 13.50 Przygody
gramy dla dzieci 9.55 Przy- lenowela 9.40 Melrose Pla- Franco.1s, Paul 1.„ ir\ni - filn~ mowa ny dla dzieci 8.40 Animków - serial animowarodnicy 10.10 Rozmowy na ce - serial obyezajowy 10.30 obyczajowy prod. francuskiej Szczeniak zwany Scooby Do ny dla dzieci 14.15 Niezwynowy wiek 10.45 Raj 11.10 Łamislówka 11.25 Big Bro- 11.55 Mężczyzna, który rozu- , ·_serial animowany dla dzie- kle podróże Sindbada żeglaKlokolwiek widział, ktokol- ther I 12.05 Porywy serca - m,ial kobiety - komediodra- ci 9.05 Przygody Animków - rza · serial animowany dla
wiek wie 12.00 Wiadomości telenowela 12.55. Telesklep mat prod. USA 13.40 Ro- serial animowarw dla dzieci dzieci 14.35 Legendy Kung
12.15Weryfikacja13.55 Ko- 15.05 Dragon Bali GT - se- mans mojej duszy - film krótlumbowie 15.00 WiadC1mości ńal animowany 15.30 Dragon kometrażowy 13.50 Magia
15.10Eurolel15.20 Przyrod- Bali Z - serial animowany kina - Filmowe strzelaniny prod. USA 12.05 Kaskadernicy 15.35 Rozmowy na 16. 15 Pełna chata - serial ko- film dokumentalny 14.20 Wiserial przygodowy 13.00 Munowy wiek 16.1 ODozwolone mediowy 16.45 Szkoła zła tajcie w Ciężk ich Czasach zyczny VIP 13.30 KINOmaod lał 40 16.30 Skarbiec manych serc - serial obycza- western prod. USA 16.00 6.00 Muzyczny VIP - maga- niak13.50Arthur-seńalani17 .OO Teleexpress 17. 15 jowy 17. 15 Władca zwierząt Zakochani w Molly- fil(ll oby- zyn muzyczny 6.30 KINOma- mowany 14.15 Wspaniała
- serial przygodowy 18.10 czajowy prod. USA 17.35 ! niaK - odjazdowy magazyn podróż Nilsa Holgersona Czekając na papieża 17 .40
Programy dla dzieci 18.50 Wzywam dr Brucknera - se- Pójść na całość - film krót- filmowy 7.00 Muzyczne listy serial animowany 14.35 BeFitness Club 19.15 Dobra- rial obyczajowy 19.05 Melro- kometrażowy 17.50 Magia - magazyn muzyczny 7.50 etleborgs - serial fanłas1ycznocka 19.30 Wiadomości se Place - serial obyczajowy kina - Obrazy cyfrowe - do- Arthur - serial animowany no-przygodowy prod. USA
20.05 Wieści polonijne 20.20 20.00 Jean de Florette - film kurnent.18.15 Czerń i biel-. 8.15 Kapitan Star - serial 15.00 Fiorella - telenowela
Weryfikacja 22.00 Panorama obyczajowy prod. francuskiej film krótkometrażowy 18.35 8.35 Beetleborgs -seńal fan- 16.00 Muzyczne listy- ma22.20 Sport - telegram 22.30 22.10 Władca zwierząt -se- Kartka z podróży - dramat tastyczno-przygodowy prod. gazyn muzyczny 17.00 Qni,
Ze sztuką na ty 23.30 Cze- rial przygodowy 23.15 Big 20.00 Koniec linii - film oby- USA 9.00 Fiorella-telenowe- ona i pizzeria - serial kornekając na papieża O.OO MoniBrother I O.OO Nastanie nocy czajowy 21 .50 Ballada o Ca- la 9.55 Życiowa szansa - te- diowy prod. USA 17 .30 Hot
tor wiadomości 0.15 Chico -film s-f prod. USA 1.40 Jean ble Hogue - western .23.50 leturniej 10.50 Przygody Cha<17.58 Prognoza pogode Florette - film obyczajowy Hanussen-dramat 1.45Tutu Sindbada Żeglarza - serial dy 18,00 Życiowa szansa Casłillo i Gipsy Soung - program rozrywkowy 0.45 Zna- prod. francuskiej 3.45 Zakoń - film krótkometrażowy 2.15 przygodowy 11.40 Oni, ońa i teleturniej 19.00 Baza PanZakończenie programu
ki orla 1.15 Powtórki
pizzeri<i - serial komediowy sacola - serial akcji prod.
czenie programu

Podróże małe

14.35 Taksówka Jedynki
14.50 Doktor
,
z alpejskiej wioski
· serial przygodowy
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.22 Pogoda
16.30 Zgadula - teleturniej

powiedział

· 12.30 Wielkie romanse
XX wieku
• serial dokumentalny
13.00 Panorama
13.10 To już 5 lat
• Jubileuszowy
koncert Szansy
na sukcęs
'
14.00 Przygody
Chucka Finn'a
-serial
prod. australijskiej
14.25 Tata, a Marcin

dżwięków

10.00 Modelki - telenowela
dokumentalna
10.30 Oczarowanie
Hortona - film fab.
prod. USA
11.55 Abecadło

Sempoliński

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela TVP
9.00 50 lat TVP:
Ludiwk

ll'VP8

owadów
11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
- rolniczy program
informacyjny
12.20 Zaginiony świat
'· serial prod. USA
13.15 Rewolwer
i melonik
-serial prod. angielskiej

świat

Fascynujący

9. fO Budujemy mosty
• - teleturniej
9.35 Jak Kozacy
- serial animowany
10.00 Pan złota rączka
·serial prod. USA
10.25 Sekrety Weroniki
- serial komediowy
10.50 Złote łany
11.15 Zwierzęta świata:

czechosłowackiej

- serial prod.

Zieloną Siódemką

7.15 Telezakupy
7.35 Górnicze
miasteczko - serial
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.11 Pogoda
8.15 Ela • encyklopedia
lata dla dzieci
8.40 Ranczo pod

~ i duże

7.OO

ITJVIPD

środa

Klan-telenowelaTVP

Wiadomości

stów. Tymczasem Dan poznaje Lindę Kolkenę. Ładna,
pelna wdzięku dwudziestoparolatka od razu wpada mu
w oko i wkrótce zostaje asystentką Dana. Betty jest
przekonana, że mąż ją zdradza. Kiedy Dan wraca wieczorem do domu, Betty urządza na trawniku ognisko, paląc wszystkie ubrania „wia·

16.55 Złotopolscy
- telenowela
17 .50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18:55 M jak miłość
- serial TVP
Po rozstaniu z Sadeckim
Małgosia wciąż jest załama
na. Co gorsza, zdemaskowany kochanek wcale nie zamierza zrezygnować z ingerowania w jej życie. Jako
znany architekt może zagrozić dziewczynie zarówno w
pracy, jak 1na uczelni. Niespodziewanie na horyzoncie
znowu pojawia się Michał.
Marta. czuje się w szpitalu
samotna. Pocieszenie znajduje jedynie w krótkich chwi·
lach wizyt Łukasza i Norberta. Wojciechowski okazuje
się dobrym ojcem. Czy wpły
nie to na związek Marty i Jacka?
19.50 Studio sport:
Eliminacje
do Ligi Mistrzów
22.00 Panorama
22.20 Sport ·telegram
22.35 Nieprawdo·
podobna historia
- film fab. prod. USA
Jest rok 194 7. 15-letnia Stel·
la (Georgina Gates) mieszka
u wujostwa w ich liverpool·
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7.OO Zuzia i jej przyjaciele •
serial animowany dla dzieci
7.30 Kurier 7.45 Dany oper
wiedz mi· serial animowany,
dla dzieci 8.00 Kurier Warszawski 8.10 Kurier Mazo-,
wiecki 8.25 Pogoda 8.30 Kurier 8.45 Gość dnia 9.00 Le·
gendy dalekich mórz • film
dokumentalny 9.30 Kurier
9.40 Tajemnicze przygody
Juliusza Verne'a ·serial fa·
bularny 10.30 Kurier 10.45
Telekurier 11.15 Gość dnia
11.30 Kurier11.4550 lat1VP
12.15 Grand Prix Szczecina
w jeździectwie i kolarstwie
12.30 Kurier 12.35 Na ratu·
nek - reportaż o pracy amerykańskich ekip strażackich
13.30 Kurier 13.45 AgrobiZ'
nes 14.00 Teleplotki 14.30
Kurier 14.45 Eurotet 15.QO
Przygody szwajcarskiej rodziny Robinsonów - serial
fabularny 1i.30 Kurier 15.40
Kurier Mazowiecki 16.05
Rozmowa dnia 16.25 5 mi·
nut o„. 16.30 Kurier 16.45
Psychiatria bez lęku 17.15To
jest temat 17.30 Kurier 17.50
Kurier Mazowiecki 18.20 Powstanie Warszawskie 18.30
Naszym zdaniem 18.35 Dt>;
kumen! 1VP3 18.55 Gość;
TVP3 19.1 O Architektura
Warszawy i Mazowsza 19.20
Regiony kultury 19.30 Niegrzeczne aniołki • serial fabularny 20.00 Telekurier
20.30 Kurier 20.55 Echa dnia
21.15 Rozmowa dnia 21.30,
ISurier gospodarczy 21.55
Sport 22.05 Eurotel 22.15 To
jest temai 22.30 Kurier 22.50,
Shadrah - film obyczajowy
prod. USA 0.20 Wianki D.45
Doktor Finlay ·serial fabular;; ,
ny 1.35 Zakor\.~enie

WOT

50 lat TVP- Telekino na medal: „Za ścianą" -Jfilm fab. prod.
polskiej- reż. KrzysztofZanussi, wyk. Maja Komorowska (na
zdjęciu), Zbigniew Zapasiewicz i inni. Emisja: środa, 14 sierpma, TVP 1, godz. 23. OO.

f

9.00 Wędkarskie przygody 6.55 Program dnia 7.00 ZuRexa Hunta 9.25 Buena Vi- zia i jej przyjaciele - serial
sta Fishing Club 9.55 Turbo animowany dla dzieci 7.30
10.20 Z kronik kasyna: Gra Kurier 7.45 Dany opowiedz
o życie 1O.SO Lotnicze sza- mi - serial animowany dla
dzieci 8.00 ŁWD 8.10 Filmo·
leństwo 11.15 Planeta oce·
anów: Wrota do ukrytych bo- wa encyklopedia Łodzi i oko·
gactw 12.1 OWysypisko: Sa- lic 8.30 Kurier 8.40 Progno·
mochód parowy 13.05 Niesa- za pogody 8.45 Gość dnia·
mowite maszyny 14.00 Ju- bieżące wydarzenia komenrassica: Początek 15.00 Spe- tują znane postacie życia politycznego i społecznego 9.00
cjaliści: Jeden za wszystkich
16.00 Czołgi: Stalowe tygry- Legendy dalekich mórz 9.30
skim domu. Wuj Vernon
sy 17 .OO Wędkarskie przygo- Kurier 9.40 Tajemnicze przy(Alun Armstrong) i jego żona
dy Rexa Hunta 17.30 Buena gody Juliusza Verne'a.· seLily (Rita Tushingham) przed
Vista Fishing Club 18.00 rial fabularny 10.30 Kórier
laty przygarnęli dziewczynę,
Wyprawy w czasie 19.00 10.45Telekurier11.15 Gość
by zapewnić jej rodzinne cieWszystko o„.: Ptaki drapież dnia 11.30Kurier11.45 501at
pło i staranne wychowanie.
ne 20.00 Z kronik kasyna: TVP 12.1 O Gr~nd Prix
Matka porzucila dziecko,
Gra o życie 20.30 Lotnicze Szczecina w jeździectwie i
ślad po niej zaginął, nikt nie
szaleństwo 21.00 Mój Titanic . kolarstwie 12.30Kurier12.35
wie, gdzie teraz przebywa.
22.00 Świadek nadziei O.OO Na ratunek· reportaż o praAby spełnić marzenia Stelli,
Wielka wojna 1914-1918: cy amerykańskich ekip strawujostwo załatwia uzdolnioWybuch 1.00 Wyprawy w żackich 13.30 Kurier 13.45
nej artystyczniel<rewniaczce
czasie 2.00 Zderzenie 3.00 Agrobiznes 14.00 Teleplotki
przesłuchanie w teatrze.
14.30 Kurier 14.45 Eurotel
Zakończenie programu
Dziewczyna nie dostaje roli,
15.00 Przygody szwajcarale reżyser, Meredith Potter
skiej rodziny Robinsonów •
,..
*
{Hugh Grant), doceniwszy jej
serial fabularny 15.30 Kurier
!1!J1Ij]SPORT
pasję przyjmuje ją na bez15.40ŁWD 16.00 Podaj ce. . . *"''
płatną praktykę.
głę 16.30Kurier16.45 Psy·
8.30 Lekka atletyka 10.30 chiatria bez lęku 17.15Tojest
Tenis 12.00 Rajdowe Mi- temat 17.30 Kurier 17.50
strzostwa Świata: Rajd Fin- ŁWD 100sekund 17.50 Rozlandii 13.00 Formula 113.30 mowa Dnia 18.00 ŁWD
Lekka atletyka 15.30 Skoki 18.20WideowTzyty18.55 Im·
narciarskie 19.00 Tenis: Tur- presjoniści 19.20 Regiony
niej WTA w Montrealu 22.00 kultury 19.30 Niegrzeczne
Golf: Turniej z cyklu US PGA aniołki • serial fabularny
23.00 Wiadomości 23.15 20.00Telekurier 20.30 Kurier
Żeglarstwo: Magazyn "Świat 20.50 Echo dnia 21.20 Roz0.30 Nowojorscy
żeglarstwa" 23.45 Sporty
mowa dnia 21.30 Kurier go·
gliniarze
motorowe: Magazyn "Series" spodarczy 21.45 ŁWD 22.00
- serial prod. USA
0.15 Wyścigi superbików: Eurotel 22.10 Tojest temat
1.15 Skaldowie plus
Magazyn Mistrzostw Świata 22.30 Kurier 22.50 Shadrah
przyjaciele
0.45 Łucznictwo: Mistrzo- - film obyczajowy prod. USA
- ·koncert
stwa Europy 1.15 Wiadomo- 0.20 Wianki 0.45 Doktor Fin·
2.10 Zakończenie
ści 1.30 Zakończenią progratay - serial fabularny 1.35
programu
mu
Prqgram na jutro

Plebania - serial TVP
Moda na sukces
• serial prod. USA
16.33 Teleexpress
16.55 Studio sport:
Letnie Grand
Prix w sko~ach
narciarskich
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
rołomcy".
19.56 Sport
21.50 Mój ślad
20.01 Pogoda
w Telewizji
20.10 Okruchy życia:
21.55 Kronika •
Aż po grób
kryminalna
- dramat prod. USA
Jedynki
Dan i Betty Broderickowie,
• poza prawem
malżeństwo od 1~tat, miesz- 22.35 5 minut
kają w San Diego.w (l:atifor- ,
o Unii Europejskiej
nii. Dan jest zna.nym i cenio- 22.45 Monitor
nym w mieście adwokatem
Wiadomości
Betty - absolwentka colle- 23.00 50 lat TVP •
ge·u, z wykształcenia naTelekino na medal:
uczycielka - poświęcita właza ścianą
sną karierę zawodową, by
• film fabularny
zająć się domem i czwórką
prod. polskiej
dzieci. Mają piękny dom.
O.OO SOC wg Szpota,
wspaniałe perspektywy
czyli wspomnienia
przed sobą, kochają się i są
Janusza
szczęśliwi. Tak się przynajSzpotańskiego
mniej wydaje. Betty coraz
lata 1~53·1989
częściej bowiem urządza
0.10 Życie jak muzyka
mężowi awantury bez powo- telenowela
du, krytykuje jego posunięprod. brazylijskiej
c1a, nie dostrzega miłych ge1.10 Zakończenie

14.05
15.00
15.10
16.05
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12.45 Twój lekarz
13.15 Z głową
w chmurach
• serial obyczajowy
14.15 Disco Polo Live
15.15 Kosmiczne wojny
- serial animowany
15.45 Informacje
16.05 Serca na rozdrożu
- serial obyczajowy
16.50 Jednostka Delta
• serial sensacyjny
17 .45 Różowa Pantera
17.50 Sabina,
nastoletnia
czarownica
• serial obyczajowy
18.15 Adam i Ewa
• serial obyczajowy
18.45 Informacje+ Sport
19.05 Prognoza pogody

SKONCENTRUJ

7.OO Animacje dla dorosłych
7.1SAbydo świtu 7.30 Wielka historia małych miast 8.00
Wiadomości 8.20 Spółka rodzinna 8.45 Blok programów
dla dzieci 1o.oo Szkoła bezpiecznego słońca 10.1 SKwadrans z medycyną 10.30 An·
tologia 10.50 Szansa na sukces 11.45 Szkoty języka i kultury 12.00 Wiadomości 12.15
Twórcy naszej tradycji 13.05
Benefis· 13.45 Władysław
Starewicz 14.10 Wieści polonijne 15.00 Wiadomości
15.15 Eurotel 15.2S Szkoła
bezpiecznego słońca 15.40
Kwadrans z medycyną 15.SS
Antologia 16.1 O Babiniec
16.40 Szkoty języka 17.00
Teleexpress 17.35 Blok programów dla dzieci 18.SO
Spółka rodzinna 19.1S Dobranocka 19.30 Wiadomości
20.05 Twórcy naszej tradycji
20.55 Benefis Beaty Rybotyckiej 21.35 Album 22.00
Panorama 23.30 Szkoty ję
zyka i kultury 0.30 Monitor

TV POLONIA

·reportaż

20.30

•le kino!

7.1 O Dragon Bali Z - serial 8.00 Na zawsze w mojej paanimowany 8.00 Labirynt mięci - film krótkometrażowy
8.15 Towarzysze broni - film
namiętności · t.elenowela
8.50 Nigdy Cię nie zapomnę wojenny 10.10 150 na godzi- telenowela 9.40 Melrose nę- komedia 11.40 Romans
Place - serial obyczajowy mojej duszy- film krótkometrażowy 11.50 Mall!a kina 10.30Łamislówka11.25 Big
Brother 112.05 Pory'/Jy ser- Filmowe strzelaniny - film
ca - telenowela 12.55 Tele- dokumentalny 12.20 Melo sklep 15.05 Dragon Bali GT film obyczajowy 14.10 Midas
- serial animowany 15.30 -film krótkometrażowy 14.20
Dragon Bali Z - serial animo- Mężczyzna, który rozumiał
wany 16.15 Pełna chata · kobiety • komediodramat
serial komediowy 16.45 16.05 Magia kina · Efekty pirotechniczne - film dokumenSzkoła złamanych serc· serial komediowy 17.15 Wład talny 16.35 Zakochani w
ca zwierząt - serial przygo- Molly· film obyczajowy prod.
dowy 18.1 O Wzywam dr USA 18.15 Kobieta z prowinBrucknera - serial obyczajo- cji - film obyczajowy prod.
wy 19.05 Melrose Place - polskiej 20.00 Na Dzikim Za·
serial obyczajowy 20.00 Re- chodzie: Witajcie w Ciężkich
akcja tańcuchowa - film sen- Czasach - western prod.
sacyjny prod. australijskiej USA 21.4S Most ·film oby21.50 Władca zwierząt ·se- czajowy 23.25 Kawalki morial przygodowy 22.45 Big jej żony - film krótkometrażo
Brother 123.30 Tenbit.pl o:3o wy 23.35 Pozdrowienia, koBela Dona - film kostiu,.1!1owy media 1.05 Czy człowiek jest
prod. brazylisjko-amerykań dobry?· film krótkometrażo
wy 1.15Zakończenie
skiej 2.30''Zakończenie

~1••···-~

SI~

6.00 Strefa P·magazyn muzyczny 6.30 Tilt TV - magazyn gier komputerowych i
konsolowych 7.00 Muzyczne
listy • magazyn muzyczny
7.50 Arthur- serial animowany 8.1 S Wspaniała pCldróż
Nilsa Holgersona ·serial animowany 8.35 Beetleborgs •
serial fantastyczno-przygodowy 9.00 Fiorelia - telenowela 9.55 Życiowa szansa tęleturniej 1O.SO Baza PanŚacola - serial akcji 11.40

a

nik 17.58 Prognoza pogody
18.00 Życiowa szansa - teleturniej 19.00 Przygody Sind·
bada Żeglarza - serial przygody 20.00 Zło czai się wszę
dzie ·film sensacyjny prod.
angielskiej 22.15 Dziennik
22.30 Informacje sportowe
22.37 Prognoza pogody
22.40 Baza Pensacola • serial akcji 23.40 Dziewczyna
imieniem Coyote - dramat
prod. franc1.1sko-kanadyjskiej
1.40 X Laski 2.1 OMuzyczne
listy 3.00 Muzyczny VIP 3.3S
A ku ku 4.05 To się w głowie
nie mieści 4.30 Zakończenie
Oni, ona i pizzeria - serial
. komediowy 12.05 Menażeria
·serial przygodowo-familijny
13.00 Strefa P - magazyn
muzyczny 13.30 Tilt TV magazyn gier komputerowych i konsolowych 13.50
Arthur • serial animowany
14.15 Kapitan Star - serial
14.35 Beetleborgs - serial
fantastyczno-przygodowy
prod. USA 1S.00 Fiorelia - telenowela 16.00 Muzyczne listy 17.00 Oni, ona i pizzeria
·serial komediowy ·j 7.30 Hot
Chat· interaktywny program
publicystyczny 17.45 Dzien-

chodzić sprawiedliwości.

21.5S Granice • serial fabularno-dokumentalny 22.25
TVN Fakty22.40 Brygada ratunkowa - serial obyczajowy
23.40 Mściciel - serial sensacyjny 0.3S Strong Man · Siłacze 1.30 Nic straconego

•

Telesklep 11.35 Tele Gra
12.30 Wybacz mi-talk show
13.40 Przygody Animków serial animowany dla dzieci
jemnice pocalunku · teleno- 14.15 Niezwykle podróże
wela 6.3S Telesklep 7.OS Sindbada żeglarza - serial
Brzydula - telenowela 7.50 • animowany dla dzieci 14.30
Łowcy skarbów • serial przyNiezwykłe podróże Sindbada
godowy 15.30 Milionerzy - teżeglarza - serial animowany
dla dzieci 8.15 Kapitan Pla- leturniej 16.1S Brzydula -teneta - serial animowany dla lenowela 17.10 Tajemnice
dzieci 8.40 Huckelberry Finn pocałunku -telenowela 18.00
- serial animowany dla dzie- Rozmowy w toku - talk show
ci 9.0S Przygody Animków· 19.00TVN Fakty 19.30 Extra
serial animowany dla dzieci Wizjer 19.4S Sport 19.SO
9.30 Łamisłówka - teleturniej Pogoda 20.00 Prawdziwe
interaktywny na żywo 10.30 historie: Obietnica - film

obyczajowy prod. USA.
Święta· Bożego Narodzenia .
są dla sióstr Debry i Kay
szczególnie trudnym okresem w roku. Poprzedza je
bowiem rocznica śmierci ich
siostry, Carolyn. Obydwie
były świadkami jej śmierci.
Po 40 latach postanowiły do-

Wchodzisz do sklepu i na- tuluję, Twój mózg pracuje znakogle ... zapominasz co miałaś micie. Najczęściej jednak, podkupić. Myślisz o niebieskich czas pięciominutowego ćwicze
21.00
migdałach, zamiast skupić nia, co parą sekund jak iskierki
21.30
22.00
się na jednej czynności. Na światła przebiegają przez nasze
szczęście istnieją łatwe ćwi myśli rzeczy nie związane z do23.00
czenia, które podreperują niczką.
23.25
naszą koncentrację. Warto
23.35
właśnie na wiosnę, gdy
Dzień
0.05
umysł budzi się do życia, po-.
uporządkowany
gimnastykować swoją konDoskonałym lekarstwem dla
centrację.
1.45
osób,
którym skupienie się na co5.00 Pożegnanie
Przyczyn trudności w skupieniu
dziennych obowiązkach sprawia
się może być kilka. Zaszkodzić
dużo problemów, jest wcześniej
może przede wszystkim :abyt szybsze dokładne zaplanowanie sobie
20.20 Matka
kie tempo życia, dokuczliwy hacałego dnia. Rozbiegane myśli
panny młodej
łas, złe warunki pracy, nieciekanajlepiej pozbierać na kartce pa- komedia prod. USA
we zadania, problemy rodzinne,
pieru. Nie żałujmy więc kilku miHiXowie są szczęśliwymi rozbyt mało tlenu w pomieszczeniu,
dzicami do czasu, kiedy donut w ciągu dnia na spisanie
w którym przebywamy. Aby
wiadują się, iż Ich młodsza
wszystkiego, c~ mamy zrobić .
córka zamierza wyjść za mąż sprawdzić w jakim stanie jest najednak weselne plany komp!~ sza koncentracja, wystarczy przez
Nie wstydź się notatek
kują się.
chwilę skupić uwagę np. na do21.55 Allo, allo
niczce. Jeśli przez kilka minut
Niezbędne rzeczy najlepiej za• serial komediowy
Twoje
myśli
ani
na
sekundkę
nie
pisać
w kalenqarzyku. ·
22.25 M Kwadrat
odbiegły od tego przedmiotu - gradok. na str. 7
- talk show

20.00

• serial przygodowy
Graczykowie,
czyli Buła I spóła
• serial komediowy
Samo życie
- serial obyczajowy
Idol
Losowanie LOITO
Boston Public
• serial obyczajowy
Informacje + sport
Graffiti
Przyjaciele
• serial komediowy
Klejnoty
z Damaszku
·film fabularny
Muzyka na bis

księżniczka

19.10 Xena, wojownicza

; WiC:::ŚCi z Głowna i Strykowa

ŁOWICZANIN

Roztargnionym pomoże trening zmysłów

12.50 Telesklep
14.50 Real autoklub.pl
7.30 Telesklep
15.15 Cudowne lata
8.1 O Ulica zakochanych
- serial obyczajowy
• telenowela
15.45 Kacper
9.05 Kacper
i przyjaciele
I przyjaciele
16.35 Był sobie człowiek
·serial animowany
• serial animowany
9.30 Było sobie życie
17 .05 Kobiety
• serial animowany
mojego życia
1O.OO Dotyk anioła
• serial obyczajowy
- serial obyczajowy
18.00 Real autoklub.pl
11.00 Kobiety
18.30 Cudowne lata
mojego życia
• serial obyczajowy
23.00 Matka
·serial obyczajowy
panny młodej
19.00 Dotyk anioła
11.55 Ulica
- serial obyczajowy
- komedia prod. USA
zakochanych
0.35 Zakończenie
20.00 Serwis Pulsu,
• telenowela
programu
Sport, Pogoda
_ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _....,_......_ _ 5.35 Extra Wizjer 5.50 Ta-

7.00 Jak to się robi. .. 7

6.00 Piosenka
na życzenie
.7.00 Kosmiczne wojny
• serial animowany
7.25 Psotny Biii
• serial animowany
7.50 Crlme Story
• serial prod. USA
8.45 Jezioro marzeń
• serial prod. USA
9.40 Świat według
Kiepskich
• serial komediowy
10.10 Rodzina zastępcza
·serial obyczajowy
10.40 Przyjaciele
• serial komediowy
11.1 O Słoneczny patrol
• serial przygodowy
12.00 Różowa pantera
12.15 Adam I Ewa

3

nowy

Piątek

TVP§

o
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11.20 Czas relaksu
6.55 Podróże
11.40 Telezakupy
małe i duże
12.00 Wiadomości
7.20 Telezakupy
12.1 Agrobiznes
7.35 Górnicze
- rolniczy program
miasteczko - seńal
informacyjny
prod. kanadyjskiej
12.20 Klan - telenowela TVP
8.00 Wiadomości
Akcja filmu - fikcyjna, choć
13.15 Rewolwer
8.11 Pogoda
osnuta wokół autentycznych
i melonik - seńal
8.15 Kuchnia wróżki
wyda17eń - rozgrywa się w
oraz Julek
prod. angielskiej
i zwierzęta
14.1 O Klan - telenowela TVP 1943 r. na wyspach greckich
leżących nieopodal wybrze8.40 Ranczo
15.00 Wiadomości
fy Turcji. Alianci zostali wypod Złelonę
15.1 O 50 lat TVP: Balet
parci z wysp na Morzu Egejdla wszystkich
Siódemką
skim, zajmują tylko Kretę I
9.05 Raj
15.40 Plebania
niedużą wysepkę Kheros le9.35 Tęczowe rybki
-serial TVP
żącą w odległości zal~dwie
- seńal animowany
16.30 Moda na sukces
kilku mil od Turcji. Zajęcie
- serial prod. USA
10.05 ·Karine i Ari - serial
Kheros przez Niemców ma
prod. francuskiej
17.00 Teleexpress
przyśpieszyć wciągnięcie do
Martin, szwagier Antoine'a, 17.20 Gość Jedynki
„Sekrety Weroniki" - serial prod. USA. reż. Paul Miller, wykowojny neutralnej dotąd Turcji.
zakłada w jego domu agen17 .30 Lokatorzy
nanie Kirstie Alley, Dan Cortese, Wallace Langham I inni.
22.50 Monitor
cję aktorską. Przez jego biu-serial TVP
Emisja: piątek, 9 sierpnia, TVP 1, godz. 10.25.
Wiadomości
ro przewijają się dziesiątki 18.00 Studio sport: ME
23.05 Kronika
ME
młodych, ładnych dziewcząt,
w lekkiej atletyce
w lekkiej atletyce
kandydatek na gwiazdy. Za- 19.05 Wieczorynka:
WOT
TV Łódź
23.20 Serial
niepokojona ich obecnością
Przygody
6.55 Program dnia 7.OO Zu- 7.00 Zuzia i jej przyjaciele z pieprzykiem:
sąsiadkaAntoine'a, pani RoRozbójnika
9.00 Wędkarskie przygody zia i jej przyjaciele · serial serial animowany 7.30 Kurier
Rekiny I płotki
land, składa doniesienie do
Rumcajsa
Rexa Hunta 9.25 Buena Vi- animowany 7.30 Kuńer 7.40 7.45 Dany opowiedz mi- se- serial prod. USA
urzędu inspekcji pracy. Do
19.30 Wiadomości
sta Fishing Club 9.55 Turbo Prognoza pogody 7.45 Dany rial przyrodniczy prod. fran0.55 Motown Live
domu Richterów przychodzi 19.51 Sport
10.20 Z kronik kasyna: poker opoWjedz mi· serial przyrod- cuskiej 8.00 Kurier Warszaw2.05 Randall i duch
na kontrolę Edwige Martinet, 19.56 Pogoda
10.50 Lotnicze szaleństwo niczy prod. francuskiej 8.00 ski 8.1 O Kurier Mazowiecki
Hopkirka
surowa 1bezwzględna urzęd 20.05 Studio sport: ME
- serial prod. angielskiej 11.15 Śmierć bizona 12.10 ŁWD 8.10 Małe conieco 8.30 8.30 Kurier 8.45 Gość dnia
w lekkiej atletyce
niczka.
Zaginione skarby starożytno Kurier 8.45 Gość dnia - bie- 9.00 Widziane z bliska 9.30
2.50 Torcik podano
21.25 Kino w mundurze:
10.25 Sekrety Weroniki
·serial prod. angielskiej ści: Starożytny Egipt 13.05 żące wydarzenia komentują Kurier 9.40 Tajemnicze przyDziała Navarony
- serial komediowy
Słoneczny Faraon 14.00 W
3.20 Zakończenie
znane postacie życia poli- gody Juliusza Verne'a - se- dramat wojenny
10.55 Przed Sopotem
poszukiwaniu zaginionych tycznego i społecznego 9.00 rial fabularny 10.30 Kurier
cywilizacji: Zapomniana wie- Widziane z bliska 9.30 Kurier 10.45 Telekurier11.15 Gość
dza 15.00 Wojna i cywiliza- 9.40 Tajemnicze przygody dnia 11.30Kurier11.45 50 lat
cja: Krew i żelazo 16.00 Pola Juliusza Verna'a - seńal fa- TVP 12.15 Co w lesie pisz11.00 Łowcydinozaurów 14.50 Doktor
7.50 Studio urody
bitew: Bitwa o Stalingrad - bularny 10.30 Kurier 10.40 cz:y 12.30Kurier12.35 Jazz
-film fabularny
8.00 Progrllm lokalny
z alpejskiej wioski
część 1 17.00 Wędkarskie
Prognoza pogody 10.45 Te- - film dokumentalny 13.30
prod. kanadyjskiej
8.30 Złotopolscy
- serial przygodowy
przygody Rexa Hunta 17.30 lekurier 11.45 Gość dnia Kurier 13.45 Agrobiznes
12.30 Abecadło
- telenowela TVP
prod. niemieckiej
Buena Vista Fishing Club 11.30 Kurier 11.45 50 lat TVP 14.00 Tele Motor Sport 14.30
dżwięków
9.00 50 lat TVP:
15.40 Program lokalny
.18.00 Wyprawy w czasie: 12.10 Co w lesie piszczy Kurier 14.45 Eurotel 15.00
12.35 To twoja droga:
Słodkie oczy
16.00 Panorama
Downpatrick 19.00 Podróże 12.30 Kurier 12.35 Jazz Przygody szwajcarskiej roZosia
- film fabularny
16.22 Pogoda
z gwiazdami 20.00 Z kronik 13:30 Kurier 13.45 Agrobiz- dziny Robinsonów - serial fa- reportaż
prod. polskiej
16.30 Ach, jak
kasyna: poker 20.30 Lotnicze nes 14.00 iele Motor Sport bularny 15.30 Kurier 15.40
Dokumentalny cykl filmowy
przyjemnie!
szaleństwo 21.00 W ukryciu:
14.30 Kurier 14.45 Eurotel Kurier Mazowiecki 16.00
dla młodzieży, przedstawia- teleńowela
Loch Ness 22.00 Farma 15.00 Przygody Szwajcar- Wiadomości Kuriera 16.05
jący losy interesujących mlodokumentalna
23.00 Urazówka: Życie i w skiej rodziny Robinsonów - Rozmowa dnia 16.25 5 minut
dych ludzi. Dziewcząt i chłop- 16.50 Złotopolscy
izbie przyjęć O.OO Niesamo- serial fabularny 15.30 Kurier o... 16.30 Kurier 16.45 Wyrow, którzy pomimo przeciw- telenowela TVP
wite maszyny: pojazdy z na- 15.35 Prognoza pogody prawa za jeden uśmiech •
ności świetnie dają sobie 17.50 Program lokalny
pędem na 4 kola 1.00 Wypra15.40 ŁWD 16.00 Przygody magazyn turystyczny 17.15
radę w fyciu. Choć podobni
18.22 Pogoda
wy w czasie: Aston Eyre 2.00 zwierząt - serial dokumental- Co w lesie piszczy 17.30 Ku·
do większości rówieśników, 18.30 Panorama
Narzędzia wojny 3.00 Zakoń
ny 16.30Kurier16.45 Maga- ńer 17.50 Kurier Mazowiecki
posiadają.coś", co ich pozy- 19.00 Studio sport: ME
czenie programu
zyn turystyczny 17.15 Co w 18.00 Kurier Warszawski
tywnie wyróżnia spośród inw lekkiej atletyce
lesie piszczy 17.30 Kurier 18.20 Powstanie warszawnych. Jakieś wewnętrzne 20.05 50 lat TVP: Janosik
17.50 ŁWD - 100 sekund skie 18.30 Naszym zdaniem
dobro. mądrość, silę i .talent
- serial TVP
*
f1!lf/fJSPORT
17.50 Rozmowa dnia 18.00 18.35 Podróże z WOT 18.55
do życia", które pozwalają im 20.55 Czterdziestolatek
Gość 1VP3 19.05 Kulturalny
ŁWD 18.20 Wideowizyty
pokonywać nawet najwięk20 lat później
sze trudności bez popadania '·
- serial TVP
8.30 LG Super Racing 18.55Wejherowo19.20 Re- wywiad 19.15 5 minut o ...
w rozpacz, zwątpienie, ego- 22.00 Panorama
Weekend 9.00 Żeglarstwo giony kultury 19.30 Nie- 19.20 Regiony kultury 19.30
izm czy agresję.
22.20 Sport
9.30 Lekka atletyka 13.00 grzeczne aniołki - serial fa- Niegrzeczne aniołki - serial
13.00 Panorama
• telegram
Rajdowe mistrzostWa Świa bularny 20.00 Telekurier' fabularny 20.00 Telekurler
13.10 Stachursky
22.27 Prognoza pogody ta: Rajd Finlandii 13.30 LG 20.30 Kurier 20.50 Echa dnia 20.30 Kurier 20.55 Echa dnia
• typ niepokorny
22.35 Żelazny labirynt
Super Racing Weekend 21.20 Rozmowa dnia 21.30 21.15 Rozmowa dnia 21.30
- koncert w Mrągowie
- film fab. prod. USA
14.00 Lekka atletyka 22.00 Kurier gospodarczy 21.45 K.1.1rier gospodarczy 21.45
14.00 Przygody
0.20 Przystanek
Wszystkie sporty 23.00 Ae- ŁWD 22.00 Eurotel 22.10 Kurier Warszawski 21.55
Chucka Fłnn'a
Woodstock
robik O.OO Wiadomości 0.15 Patrol trójki 22.30 Kurier Sport 22.05 Eurotel 22.15
- serial biograficzny
Żary 2002
, Rajdowe mistrzostwa Świa 22.45 Prognoza pogody Patrol trójki 22.30 Kurier
14.30 Tata, a Marcin
1.20 Jimmy Reardon
ta: Rajd Finlandii 0.45 Spor- 22.50 Praski duet -film fabu- 22.50 Praski duet - film fabupowiedział
- film fab. prod. USA
ty ekstremalne 1.15 Widdo- larny prod. USA 0.25 Harfa larny prod. USA 0.25 Harfa
14.40 Taksówka
2.50 Zakończenie
traw-dramatprod. USA2.10 traw -dramat prod. USA 2. 1O
mości 1.30 Zakończenie proJedynki
programu
Zakończenie
Program na jutro
gramu
Zabawna, chwilami groteskowa historii! mężczyzny w
średnim wieku (inżyniera
Krzysztofa Kowala), który
drobnym, grzecznościo
wym gestem mimowolnie
burzy swą przykładną egzystencję. A wszystko to za
sprawą pewnej panienki z
prowincji obdarzonej tytułowymi .słodkimi oczami".
9.45 Modelki - telenowel;;
10.15 Studio sport: ME
w lekkiej atletyce
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~astępcza

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Kosmiczne wojny
- serial animowany
7.25 Psotny Bill
- serial animowany
7.50 Cri me 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
r07TfWkOW)I

®

tlltS

7.00 Jak się robi?
- reportaż
7.30 Telesklep
8.1 O Ulica zakochanych
- telenowela
9.05 Kacper
I przyjaciele
- serial animowany
9.30 Był sobie człowiek
- serial animowany
10.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
11.00 Kobiety
mojego życia
- serial obyczajowy
11.55 Muzeum AK
w Krakowie
- film dokumentalny
1

TV POLONIA

12.15 Różowa p2ntera
12.30 Adam i Ewa
- serial obyczajowy
13.00 Życie jak poker
- serial obyczajowy
13.30 Z głową
w chmurach
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 .50 Sabrina,
nastoletnia
czaro.wnica
• - serial komediowy
18.15 Adam i Ewa

12.50 Telesklep
14.50 Kuchnia polska
- magazyn kulinarny
15.15 Cudowne lata
- serial obyczajowy
15.45 Kacper
I przyjaciele
- serial animowany
16.35 Był sobie człowiek
- serial animowany
17.00 Kobiety
mojego życia
- serial obyczajowy
17.45 Pontyfikat
Jana Pawła li
- film dokumentalny
18.30 Cudowne lata
- serial obyczajowy

•

kończenie

6.00 Strefa P 6.30 Supergol
7.00 Muzyczne listy 7.50 Arthur-serial animowany 8.15
Wspaniała podróż Nilsa Holgersona - serial animowany
8.35 Beetleborgs - serial
przygodowy 9.00 Fiorella
9.55 życiowa szansa 10.50
Cieli anioła.11.40 Tato, co ty
na to 12.05 Kameleon - serial sensacyjny 13.00 Rajdowe Mistrzostwa świata 13.50
Arthur - serial animowany
14.15 Kapitan Star.- serial
· animowany 14.35 Beetleborgs - serial przygodowy
· 15.00 Fiorelia 16.00 Muzyczne listy 17.00 Oni, ona i piz. zeria - serial komediowy
' 17.30 Hot Chat 17.45 Dziennik 17.58 Prognoza pogody
· 18.00 Życiowa szansa 19.00
Przygody Sindbada Żeglarza
20.00 Zaginiony- serial sensacyjny 21.50 Dziennik 22.05
Informacje sportowe 22.12
Prognoza pogody 22.15
Baza Pansacola - serial akcji 23.15 Głowa rodziny-serial komediowy 23.45 Zack i
Reba- komediodramat prod.
USA 1.30 X Laski 2.00 Muzyczne listy 2.50 Muzyczny
VIP 3.2& Supergot 3.55 To'się
w głowie nie mieści 4.20 Za-

li

18.45 Informacje + Sport 5.35 Extra wizjer 5.50 Tajem19.1 O Xena wojownicza
nice pocałunku - telenowela
księżniczka
6.35 Telesklep 7.05 Brzydu- serial przygodowy
fa -telenowela 7.50 Niezwy20.00 Graczykowie,
kle podróże Sindbada żeglaczyll Buła I spóła
rza 8.15 Kapitan Planeta 8.40
- serial komediowy
szczeniak zwany Scooby Do
20.30 Samo życie
-serial animowany 9.05 Przy- serial obyczajowy
gody Animków-serial animo21.00 Ulice w ogniu
wany9.30Łamislówka10.30
- film prod. USA
Telesklep 11.35 Tele Gra
21.30 Losowanie LOTIO 12.30Galaktyka13.00 Kapi22.45 Nagi patrol
tan Planeta - serial animowa- serial komediowy
, ny 13.25 Szczeniak zwany
23.15 Informacje + sport . Scooby Do -serial animowa23.35 Prognoza pogody ' ny 13.50 Przygody Animków
23.40 Graffiti
_serial animowany 14.15
23.50 Przyjaciele
Niezwykle podróże Sindbada
· serial komediowy
żeglarza - serial animowany
0.20 Playbof
14.35 Północ -Południe -se1.30 Muzyka na bis
rial obyczajowy 15.30 Milionerzy 16.15 Brzydula 17.10
Tajemnice pocałunku 18.00
Rozmowy wtoku 19.00TVN
Fakty 19.30 Extra Wizjer
19.45 Sport 19.50 Pogoda
20.00 Egzekutor - film ~en
sacyjny prod. USA 22.00 Na
ratunek- serial fabularno-dokumentalny 22.30 TVN Fakty 22.45 Potępieniec - serial
sensacyjny 23.45 Mortal
Kombat - serial sensacyjny
0.40 Mściciel - serial sensacyjny 1.40 Nic straconego

19.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Studio otwarte
• Cybernetyki 7:
Jaka przyszłość
polskiej rodziny
- pr. publicystyczny
21.45 Moto max
-magazyn
motoryzacyjny
22.15 Szeryf
- serial sensacyjny
23.05 Straż przybrzeżna
- serial sensacyjny
23.55 Szeryf
- serial sensacyjny

11le kino!

7.00 Animacje dla dorosłych 7.1 O Dragon Bali Z - serial 8.00 Maskarada - dramat
7.15 Aby do świtu 7.35 Wiel- animowany 8.00 Labirynt prod. polskiej, reż. Janusz
ka historia ... 8.00 Wiadomo- namiętności - telenowela Kijowski, wyk. Adrianna Bie8.50 Nigdy cię nie zapomnę drzyńska, Piotr Fronczewski,
ści 8.20 Fitness Club 8.45
Programy dla dzieci 10.00 - telenowela 9.40 Melrose • Bogusław Linda, Zbigniew
Kabareton 11.00 Zloty pilot Place - serial obyczajowy Zapasiewicz 9.40 Towarzy11.30 Czekając na papieża 10.30 Łamislówka 11.25 Big sze broni-film wojenny prod.
12.00 Wiadomości 12.15 Brother 112.05 Porywy ser- francuskiej 11.30 Poeta-film
Plebania 12.40 Wielkie chwi- ca - telenowela 12.55 Tele- obyczajowy prod. USA 13.00
le polskiego futbolu 13.35 sklep 15.05 Dragon Bali GT 150 na godzinę - komedia
Polonica 14.30 Kolejka 15.00 - serial animowany 15.30 prod. polskiej, reż. Wanda
Dragon Bali Z - serial animo- Jakubowska, wyk. Wiesław
Wiadomości 15.15 Eurotel
15.25 Gymes 15.35 Przewóz wany 16.15 Pełna chata - se- Michnikowski, Henryk Ma16.05 Raj 16.30 Nie tylko dla riaf"komediowy 16.45 Szkoła chalica 14.30 Most- film obykomandosów 17.00 Tele- złamanych serc - serial oby- czajowy prod. angielskiej
express 17 .20 Sportowy czajowy 17.15 Władca zwie- 16.15 Magia kina - Efekty
Express 17.25 Gość Jedyn- rząt - serial przygodowy specjalne w komedii - dokuki 17.35 Programy dla dzieci 18.10 Wzywam dr Bruckne- ment 16.45 Prawdziwa blon18.:;o Fitness Club 19.15 Do- ra - serial obyczajowy 19.05 dynka -komedia prod. USA
branocka 19.30 Wiadomości Melrose Place - serial oby- 18.30 Na skraju miasta-film
20.05 Kolumbowie 21.05 czajowy 20.00 Nasz mały obyczajowy prod. USA 20.00
Plebania 21.30 Kolejka 22.00 chłopiec - film obyczajowy Życie wewnętrzne -film obyPanorama 22.20 Sport-tele- • prod. USA 21.50 Władca czajowy prod. polskiej 21.30
gram 22.35 Czekając na pa- zwierząt- serial przygodowy Barcelona - film obyczajo22.45 Big Brother I 23.30 wy prod. USA 23.1 O Kalipieża 23.00 Droga Wrocła
wia do EXPO 23.25 997 O.OO Raport Feniksa -film sensa- fornia - thriller prod. USA
Monitor Wi<Jdomości 0.15 cyjny prod. USA 1.00 Nasta- 1.05 Bez plam - film królKolejka 0.45 Gruby 1.15 Po- nie nocy- film s-f prod. USA kometrażowy 1.16 Zakońwtórki programów
czenie programu
2.40 Zakończenie
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Rady psychologa

Udany urlop

Wspólny - małżeński lub rodzinny - urlop
może być prawdziwą przyjemnością, ale może
także stać się horrorem, jeżeli mamy odmienne potrzeby. Taka sytuacja rodzi niepotrzebne
stresy i napięcia i sprawia, ze czas urlopu uważa~y za stracony. Dlatego nie należy obawiać
się spędzenia urlopu oddzielnie. Wszyscy są
wtedy zadowoleni, a rozłąka sprawia, że spotykamy się ponownie stęsknieni, a to odświe
uczucia.

ża małżeńskie

NIE MO~EMY
GO ZMARNOWAĆ

Dłuższy, regenerujący urlop, mamy zazwyczaj raz w roku. Dlatego nie możemy go zmarnować. Trzeba zaplanować go zgodnie ze swoim temperamentem, stanem zdrowia i potrzebami psychicznymi.
W zakresie temperamentu możemy podzielić Judzi z grubsza na dwa odmienne typy. Typ
słabo reaktywny i silnie reaktywny. Reaktywność zaś - to sposób reagowania na bodżce.
Jedni ludzie potrzebują wielu nowych bodź
ców, co wiąże się z potrzebą ryzyka, aktywności, niespodzianek. U innych silne i różnorod
ne bodżce budzą lęk i dzjałają wybitnie stresująco. Jeżeli ktoś należy do pierwszego z tych
typów - powinien zaplanować urlop aktywny,
z uwzględnieniem poznawania nowych miejsc,
ludzi i sytuacji. Pewna dawka adrenaliny jest
takim osobom niezb~dna. Osoby zaś należące
do typu drugiego najlepiej wypoczną w miejscu cichym, dobrze znanym, spokojnym, gdzie
nie będą narażone na niespodzianki i nieprzewidziane sytuacje. Jeżeli małżonkowie należą
do tych dwóch odmiennych typów temperamentalnych - najlepiej będzie dla nich, gd.Y
odpoczywać będą osobno.

WSPÓLNY URLOP

Jeżeli zaś rodzina wybiera się na wspólny
urlop, trzeba liczyć się z tym, że pierwsze dni
urlopu mogą być" bardzo stresujące i przebiegać z pewnymi napięciami. Na co dzień osoby
mieszkające na powierzchni; powiedzmy, 70
metrów kwadratowych, muszą tłoczyć się w
czasie urlopu w jednym pokoju w pensjonacie
czy domu wczasowym. To zagęszczenie sprawia, że przejściowo zwiększa się ilość zachowań agresywnych. Dopiero po kilku dniach,
gdy wszyscy przyzwyczają się do nowej sytuacji, będzie można rozkoszować się urokami
urlopu.
Musimy także przygotować się psychicznie
na pewne uciążliwości, które mogą nas spotkać: np. niepogoda, niewygodne spanie, niekulturalni sąsiedzi.
dok. na str. I 6

14.30
14.50

14.05

13.00
13.10

12.30

11.20
11.40
12.00

t

- program dla dzieci
Krajobraz Polski
Znaki czasu
Tajemnice
królestwa oceanu
- serial dokumentalny
Wielkie romanse
XX wieku
- serial dokumentalny
Panorama
To już 5 lat
• Jubileuszowy
koncert „Szansy
na sukces"
Przygody Chucka
Flnn'a - serial
prod. australijskiej
30 toni • lista, lista
Doktor
z alpejskiej wioski
• serial przygodowy

dźwięków

10.15 Sposób
na Alcybiadesa
-serial TVP
'11.15 Abecadło

Makłowicza

7.50 Studio urody
8.DO P1ogram lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela TVP
9.00 50 lat TVP:
Mieliśmy wtedy
po 16 lat
9.50 Podróże kulinarne
· Roberta

8

11.15
11.40
12.00 Wiadomości
12.1O Agrobiznes
·rolniczy program
informacyjny
12.20 Kontrasty • świat
ludzie, pieniądze
12.25 Zaginiony świat
- seńal
prod. kanadyjskiej
Podczas polowania Malone
zostaje przeszyty zatrutą

10.55

10.30

10.10

9.10
9.40

- serial prod.
czechoslowackiej
Rower Błażeja
Animowane
bajki świata
Pan Złota Rączka
- serial prod. USA
Sekrety Weroniki
- seńal prod. USA
Bezpieczna
Jedynka
Rok w ogrodzie
Telezakupy

Zieloną Siódemką

6.50 Podróże
małe i duże
7.20 Telezakupy
7.35 Górnicze
miasteczko - serial
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.11 Pogoda
8.15 Gawęda
muzyczna Mistrza
8.40 Ranczo pod

Wtorek

Złotopolscy

Program lokalny
Panorama
Pogoda
Zgadula - teleturniej

21.35
22.00
22.20
22.28
22.35

..

'

·~

orkiestra
- koncert
Latoteka
Panorama
Spórt ·telegram
Pogoda
Wieczór filmowy
Kocham Kino:
Faszyzm i wojna:
Julia
• film fab. prod. USA

·Człowiek

20.50 Bobby McFerrin

-seńalTVP

20.00 Mjak miłość

współpracowników.

- telenowela TVP
17.50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.55 Szpital na
peryferiach
-serial
prod. czechosłowackiej
Pani Dobjaszowa, niezadowolona z orzeczenia komisji,
kieruje zażalenie do Ministerstwa Zdrowia. Do szpitala
prżyjeżdża kolejna komisja
specjalna. Ordynator Błażej
stara się bronić swoich

15.40
16.00
16.22
16.25
16.50

18.1 O Przed Sopotem
18.50 Książki na lato
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda

-seńalTVP

13.15 Rewolwer
i melonik • serial
prod. angielskiej
14.1 O Klan -telenowela TVP
15.00 Wiadomości
15.10 Bez etatu
15.35 Plebania - serial TVP
16.30 Moda na sukces
- serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17 .20 Sportowy Express
17 .25 Gość Jedynki
17 .35 Lokatorzy

strzałą. Od śmierci ratuje go
szaman - Lento.

.'
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7.00 Waldo wspaniały- serial animowany dla dzieci
7.30 Kurier7.45 Kasztaniaki
- serial animowany dla dzieci 8.00 Telewizyjny Kurier
Warszawski 8.25 Pogoda
8.30 Kurier 8.45 Gość dnia
9.00 Pisarze - świadkowie
epoki 9.30 Kurier 9.40 Tajemnicze przygody Juliusza Verne'a - serial fabularny 10.30
Kurier 10.45Telekuńer11.15
Gość dnia 11.30 Kurier11.45
50 łat TVP-z archiwum rozrywki 12.15 Bezpieczne lato
12.30 Kurier 12.35 Jazz
13.30 Kurier 13.45 Agrobiznes 14.00 świat - magazyn
międzynarodowy 14.30 Kurier 14A5Eurotel15.00 Przygody Szwajcarskiej Rodziny
Robinsonów - serial fabularny 15.30 Kurier 15.40 Tele·
wizyjny Kurier Mazowiecki
16.00 Wiadomości Kuriera
16.05 Rozmowa dnia 16.25
5 minut o„. 16.30 Kurier
16.45 T~lenowyny 17.00
Kwartet 17.15 To jest temat
17.30Kurier18.00 Telewizyjny Kurier Warszawski 18.20
Powstanie warszawskie
18.30 Naszym zdaniem
18.35 Warszawskie ulice
18.55 Gość TVP319.05Zarchiwum Kuriera 19.15 5 minut o„. 19.20 Regiony kultu·
ry 19.30 Niegrzeczna aniołki
- serial fabularny 20.00 Telekurier 20.30 Kurier 20.55
Echa dnia 21.15 Rozmowa
dnia 21.3"0 Kurier gospodarczy 21.55 Wiadomości sportowe 22.05 Euroteł 22.15 Patrol Trójki 22.30 Kurier 22.50
Spotkanie, którego nie było·
film obyczajowy prod. USA
0.30 Doktor Finlay ·serial fa·
bularny 1.20 Zakończenie

TV Łódź
6.55 Program dnia 7.00 Waldo wspaniały- serial animo·
wany dla dzieci 7.30 Kurierprogram informacyjny 7.45
Kasztaniaki -serial animowany dla Clzieci 8.00 Łódzkie
Wiadomości Dnia 8.10 Impresje 8.30 Kurier- program
informacyjny 8.45 Gość dnia
9.00 Pisarze,, świadkowie
epoki 9.30 Kurier- program
informacyjny 9.40 Tajemnicze przygody Juliusza Verne'a -serial fabularny 10.30
Kurier 10.45 Tełekurier11.15

ciu), Marek Kondrat, Renata Dancewicz i inni. Emisja: wtorek, 13 sierpnia, TVP' 1, godz. 20. 1O.

„Pułkownik Kwiatkowski" - komediodramat prod. polskiej reż. Kazimierz Kutz, wyk. Zbigniew Zamachowski (na zdję
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9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Buena Vista Fishing Club 9.55 Turbo
10.20 Z kronik kasyna:
Weekend w Paryżu 10.50
Lotnicze szaleństwo 11.15
Samotna planeta: Indie Za1.35 Sprawy rodzinne
chodnie 12.10Łowca kroko- serial prod. USA
dyli 13.05 Siła burzy 14.00
2.20 Zakończenie
Niezwykłe operacje 15.00
Podniebna walka 16.00 Siły
uderzeniowe - Wellington
17.00 Wędkarskie przygody
Początek lat 30. W letnisko- Rexa Hunta 17.30 Buena Viwym_ domku na wschodnim sta Fishing Club 18.00 WyGośćdnia11.30Kurier11.45
wybrzeżu Stanów, Llllian Hel- prawy w czasie 19.00 Piane50 łat TVP 12.1 O Bezpieczlma n kończyswojąpierwszą ta oceanów 20.00 Z kronik
ne lato 12.30 Kurier 12.35
sztuKę pod okiem towarzy- 1• kasyna: Weekend w Paryżu
Jazz 13.30Kurier13.45 Prosza życia, Dashlella Ham· 20.30 Lotnicze szaleństwo
gnoza pogody 13.45 Agrobizmetta (Jason Robards), mi- ·21.00 Wysypisko: Samochód
nes 14.00 $wiat - magazyn
strza czarnego kryminału. parowy 22.00 Niesamowite
międzynarodowy 14.30 KuBłądząc myślami daleko w maszyny 23.00 Wszystko, co
rier 1.4.45 Eurotel 15.00 Przyprzeszlości, pisarka wspomi- chcielibyście wiedzieć o sekgody Szwajcarskiej Rodziny
na przyjaciółkę z dzieclń- sie„. o.oo Czołgi: Stalowe
stwa, Julię, niezapomniane tygrysy 1.00 Wyprawy w cza- Robinsonów· serial fabularny 15.30Kurier15.40 ŁWD
chwile spędzone z nią w sie: Worsall 2.00 Specjaliści:
ogromnej posiadłości jej Jeden za wszystkich 3.00 16.00 Kawiarenka .Trójki" na
bis 16.30Kurier16.45 Teledziadków. Julia studiuje w Zakończenie
nowyny 16.55Kwartet17.15
Wiedniu:i kiedy Lillian wyru. To jest temat 17.30 Kurier
sza w podróż do Europy, do
17.50 ŁWD 100 sekund
Paryża, próbuje nawiązać z
l1!lilfJSPORT
17.50 Rozmowa dnia 18.00
nią kontakt. Ich drogi na krót*
ŁWD 18.20 W poszukiwaniu
*•*
ko się skrzyżują w Wiedniu,
ogarniętym rozruchami ży8.30 Rajdowe Mistrzostwa zaginionych skarbów 18.45
Świata 9.30 Lekka atletyka: Telewizyjne podróże 19.20
Mistrzostwa Europy w Mona- Regiony kultury 19.30 Niechium 10.30 Tenis 12.00 grzeczne aniołki - serial faSkoki narciarskie 13.30 Łucz bularny 20.00 Telekurier
nictwo 14.00 Rajdowe Mi- 20.30 Kurier 20.50 Echa dnia
strzostwa Świata 15.00 Tenis 21.20 Rozmowa dnia 21.30
16.00 Sporty ekstremalne Kurier gospodarczy 21.45
dowskich i faszystowskich 16.30 Lekka atletyka 17 .30 ŁWD 22.00 Eurotel 22.10
Patrol Trójki 22.30 Kurier
studentów.
Formuła 118.00 Lekka a:!e0.35 Czerwone akta:
tyka 20.30 Tenis: Turniej 22.45 Prognoza pogody
Machina
WTA 22.00 Boks 23.00 Wia- 22.50 Spotkanie. którego nle
propagandowa
było· film obyczajowy prod.
domości 23.15 Wyścigi cię·
- serial dokumentalny . żarówek 0.15 Lekka atletyka USA 0.30 DoktOI' Finlay- se1.30 Zakończenie
1.15 Wiadomości 1.30 Za- rial fabularny 1.20 Program
programu
na jutro
kończenie

Godzilla kontra
Mechagodzilla li
- film fabularny

podróży:

23.1 O Plus minus
·magazyn
ekonomiczny
23.45 Kino w dalekiej

Wiadomości

20.1 O Pułkownik
Kwiatkowski
- komediodramat
prod. polskiej
Akcja firnu toczy się w roku
1945. Wszechwładne UB,
wspomagane przez ,towarzyszy radzieckich", coraz
sumienniej i skuteczniej likwiduje polską ,reakcję".
22.20 Mój ślad
w Telewizji
22.30 Czekając
na Papieża
22.55 Monitor
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12.50 Telesklep
14.50 M Kwadrat
- talk show
Manna i Materny
15.15 Cudowne lata
·serial obyczajowy
15.45 Kacper
i przyjaciele
- serial animowany
16.35 Był sobie

18.45
19.00

18.15

17.45
17 .50

16.50

15.45
16.05

14.15
15.15

- serial przygodowy
Disco Relax
Kosmiczne wojny
- serial animowany
Informacje
Serca na rozdrożu
- serial obyczajowy
Crime Story
- serial kryminalny
Różowa Pantera
Sabrina
nastoletnia
czarownica
- serial komediowy
Adam i Ewa
- serial obyczajowy
Informacje
Sport

pamiętnika

12.55 Apetyt na miłość
13.15 Z afrykańskiego

siedemdziesiąte

- seńal komediowy
O.OS Bezlitosny
- film prod. USA
1.45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami

23.00
23.20
23.25
23.35

21.30
22.00

- serial policyjny
Losowanie LOTTO
Z archiwum X
- serial sensacyjny
informacje + sport
Prognoza pogody
Graffiti
Różowe lata

służby

19.05 Prognoza pogody
19.10 Jezioro marzeń
- serial prod. USA
20.00 Idol
21.00 Pierwszy rok

li

ŁOWICZANIN

Ksiądz Jan Twardowski
- Uśmiec~nięty poeta

Gł

•W1

5.35 Extra Wizjer 5.50 Tajemnice pocałunku - telenowela 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula 7.50 Niezwykłe
podróże Sindbada żeglarza serial animowany 8.15 Kapitan Planeta - serial animowany 8.40 Huckelbary Finn - serial animowany 9.05 Przygody Animków - serial animowany 9.30Łamisłówka10.30
Telesklep 11.35 Tele Gra
12.30 Kto was lak urządził?
13.00 Kapitan Planeta - serial animowany 13.25 Huckelbery Finn - serial animowany 13.50 Przygody Animków - serial animowany
14.15 Niezwykłe podróże
Sindbada żeglarza - serial dok. ze str. 1
animowany 14.35 Klient- serial sensacyjny 15.30 Milionerzy - teleturniej 16.15 Brzydula - telenowela 17.10 Tajemnice pocałunku - teleno-.
wela 18.00 Rozmowywtoku
- talk show 19.00 TVN Fakty
19.30 Extra Wizjer 19.45
Sport 19.50 Pogoda 20.00
• Podobno kształtują nas pierwsze lata ży·
Su perki no: Oddział Widmo
cia. Jaki ksiądz był w dzieciństwie?
li - film sensacyjny prod. USA
Taki nijaki, ciele mele. Ani taki, ani siaki, taki
22.00 Ucieczka gangstera film sensacyjny prod. USA byle jaki„.
0.25 Nocne rozmowy w toku
• W jakiej rodzinie ksiądz wzrastał?
1.25 HBO na stojaka 1.55 Nic
Miałem rodziców, trzy siostry, dom bardzo
straconego

i WiCŚCi

19.00 Dotyk anioła
20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Wybrańcy bogów
- film obyczajowy
21.45 Real autoklub.pl
-magazyn
motoryzacyjny
22.15 Resurrectlon
Boulevard
człowiek
·serial obyczajowy
- serial animowany
23.05 Po'znaj świat
szczęśliwy. Rodzice mi się udali, siostry udały,
17.05 Kobiety
23.35 MKwadrat
1
mojego życia
- talk show
tylko ja się nie udałem„.
,
·serial obyczajowy
0.15 Resurreclion
• Wierzy ksiądz w miłość, w dobro?
18.00 M Kwadrat
Boulevard
6.oo Muzyczny VIP 6 .30 ToWierzyłem, stale się kochałem, ale bez wza18.30 Cudowne lata
- serial obyczajowy
powe lato 7.oo Muzyczne li- serial komediowy
1.05 Zakończenie
. sty 7.50 Arthur_ serial ani- jemności. Bóg mnie pokochał z wzajemnością.
• Nigdy nie kochały księdza kobiety?
mowany 8.15 Kapitan Star
8.35 Beetleborgs - serial fanNa szczęście, nie!
•I• kinol
tastyczno-przygodowy 9.00
•W jednym z wywiadów powiedział ksiądz,
7.00 Animacje dla dorosłych 7.10 Dragon Bali Z· serial 8.00 Kartka z podróży- dra- Fiorella 9.55 Życiowa szanże zawsze bał się kobiet. Dlaczego?
8.00 Wiadomości 8.20 Spół- animowany dla dzieci 8.00 mat prod. polskiej, reż. Wal- sa 10.50 Przygody Sindbada
Boję się powiedzieć„. Wydaje in.i się, że goka rodzinna 8.45 Blok pro- Labirynt namiętności - tele- demar Dziki, wyk. Władyslaw · Żeglarza - seńal przygodowy
gramów dla dzieci 10.25 W nowela 8.50 Nigdy Cię nie Kowalski, Maja Komorow- 11.40 Oni, ona i pizzeria· se- rzej się ich nie bać .
rajskim ogrodzie 10.45 Sen- zapomnę - telenowela 9.40 ska, Rafał Wieczyński, Jerzy rial komediowy 12.05 Pod• Ksiądz ma poczucie humoru, a z jego
sacje XX wieku 11.15 Wpina- Melrose Place - serial oby- Trela 9.25 Magia kina - Ob- glądanie natury 13.00 Mu- ·wierszy bije optymizm. Skąd u księdza tyle
nie księżyca 12.00 Wiado- czajowy prod. USA 10.30 Ła razy cyfrowe -film dokumen- zyczny VIP 13.30 Topowe
radości, pogody ducha?
mości 12.15 Zespół adwo- mislówka11.25BigBrotherl talny 9.55 Mistrz' szpady - lato 13.50 Arthur 14.15
Zawsze byłem optymistą, w przeciwień
kac ki 13.05 Hity satelity 12.05 Porywy serca -teleno- thriller prod. hiszpańskiej Wspaniała podróż Nilsa Hol13.20 Wieczór z Jagielskim wela 12.55 Telesklep 15.05 11.25 Witaj w domu - film gersona-serial14.35Beetle- stwie do mojego sąsiada, który mawiał: „Hej
14.00 To widzowie podziwia- Dragon Bali GT - serial dla obyczajowy prod. USA 13.15 borgs - serial fantastyczno- rodacy, do pracy, trup już czeka na tacy! "
li 15.00Wiadomości15 . 15 dzieci15.05 DragonBallZ- Maskarada - dramat prod. przygodowy 15.00 Fiorella I opuszczał mieszkanie, gdyż jak twierdził:
Eurotel 15.25 Wielcy retor- serial dla dzieci 16.15 Pełna polskiej, reż. Janusz Kijow- 16.00 Muzyczne listy 17.00 „kocha samotny wieczór wilgotny". Widzimy
matorzy teatru 15.50 W raj- chata - serial komediowy ski 14.55 Niebezpiczne ulice Tato, co ty na to - serial ko1
tyle zła na świecie. To zło jest hałaśliwe, puste. I
skim ogrodzie 16.1 ONie tył- 16.45 Szkoła złamanych serc • film obyczajowy prod. USA ' mediowy 17.30 Hot Chat
ko o„. 16.30 Sensacje XX - serial obyczajowy 17.15 16.25 Poeta -film obyczaje- 17.45 Dziennik 17.58 Pro- zagłusza dobro, które jest ciche, szlachetne.
wieku 17 .OO Teleexpress Władca zwierząt- seńal przy- wy prod. USA 18.00 Proces gnoza pogody 18.00Życiowa
• Często ksiądz pisze o miłości i samotc
17.20 Gość Jedynki 17.35 godowy 18.10 Wzywam dr - dramat prod. francuskiej ' szansa 19.00 Baza Pensaco- ności. Czy samotność jest złą siostrą miło-·
Blok programów dla dzieci Brucknera - serial obyczajo- 20.00 Vincent, Francois, la - serial akcji 20.00 Gra o ści?
18.50 Spółka rodzinna 19.15 wy 19.05 Melrose Place-se- Paul„.i inni - film obyczaje- Honor-film sensacyjny prod.
Ależ samotność nie przeszkadza kochać„ .
Dobranocka 19.30 Wiado- rial obyczajowy 20.00 Fatal- wy prod. francuskiej 21.55 USA 22.40 Dziennik 22.55
A
zresztą czy to nie za trudne pytanie dla stamości 20.05 Zespół adwony testament - film sensacyj- Wybawienie-film krótkome- Informacje sportowe 23.02
kacki 20.55 Hity satelity ny prod. USA 21.55 Władca trażowy 22.05 Prawdziwa Prognoza pogody 23.05 Cień rego kawalera?
21.10 Bezludna wyspa 22.00 zwierząt - serial przygodowy blondynka - komedia prod. anioła 0.05 Głowa rodziny• Właściwie, czym jest miłość?
Panorama 22.20 Sport-tele- prod. USA 22.50 Big Brother USA 23.50 Grot - film król- serial komediowy 0.35 PoMiłość nie jest czymś, jest kimś. Jest Bogram 22.30 Życie na gorąco • I 23.35 Bela Donna - film ko- kometrażowy 0.1 OKalifornia twory i kosmici Hollywood
0.00 Monitor Wiadomości stiumowy prod. brazylijsko- -thriller prod. USA 2.05Jajo 2.15 X Laski 2.45 Muzyczne giem. Jeśli kochasz naprawdę, to Bóg kocha
0.15 Szansa na sukces 1.00 amerykańskiej 1.35 Uczeń i węi.a-dramatprod.niemiec- listy 3.35 Strefa P 4.10 Su- poprzez ciebie drugiego człowieka. I musisz
Kolorowe nutki 1.15 Powtór- mistrz- film sensacyjny prod „ kiej 4.00 Zakończenie pro- per VIP 4.40 To się w głowie pilnować, żeby tak było w istocie.
gramu
nie mieści 5.05 Zakończenie
ki programów
USA 3.10 Zakończenie
dok. na str. 9
7.00 Jak się robi?
- reportaż
7.30 Telesklep
8.1 O Ulica zakochanych
- telenowela
9.05 Kacper
I przyjaciele
- serial animowany
9.30 Był sobie człowiek
- serial animowany
10.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy
11.00 Kobiety
mojego życia
- serial obyczajowy
11.55 Ałło, allo
- serial komediowy
12.30 Poznaj świat

- seńal przygodowy
9.45 Graczykowie,
czyli Bula I spóła
- serial komediowy
10.15 Podryw
kontrolowany
10.45 Przyjaciele
- serial komediowy
11.15 Strażnicy Miasta
- serial sensacyjny
12.00 Różowa pantera
12.15 Adam I Ewa

księżniczka

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Kosmiczne wojny
- serial animowany
7.25 Szkoła przetrwania
7.50 Jednostka Delta
- serial sensacyjny
8.50 Xena, wojownicza

5

Sobota

1

I

19.56 Pogoda
20.05 Komisarz Montale
_serial prod.
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TV Łodz

7.00 Zuzia i jej przyjapiete ,
serial animowany dla dzieci
7.30 Kurier· program lnformacyjny 7.45 Reksio· serial
animowany dla dzieci 8.00
Telewizyjny Kurier WafS'ZBłł'
ski 8.05 Telewizyjny Kurier
Mazowiecki 8.20 Album Ma·
zowsza 8.40 Gminy Mazow·
sza 9.00 Świat - magazyn
międzynarodowy9.30Kuńer
9.45 Pałac kangurów. film
fabularny 11.30 Kurier 11.35

'

„

I

'

'

Pałac kangurów 11.30 Kurier Sfinks zagadki historii· film
·program infonmacyjny 11.35 dokumentalny 12.30 Kurier
Sfinks zagadki historii - se- 12.45 Moto świat 13.15 Re-,
· d k
· 13 30 K i
1 12·30 Ku- po rtażtygodma
na1 o umentany
•
urer,
·
· ' m ·
·f
· ·13 45
ner - program 1n1or acyJny ·program 1n
ormacyiny .
12.45 Moto świat 13.10 Re- Lizze McGuire-serialfabu-l
· od · 13 30 K ·
1
K ~"-d dzieportaztyg_ nia '.
uner lamy 4.15 . sląLl\O la . .
• iJrogram inf?1"1aCY.J~Y 13.~5 • et 14.30 .Kuner- program inLizze McGuire - sena! fabu- formacyiny 14.35 Telenowy.
.
lamy 14.15 Książka dla dzie- ny 14.45Kwartet15.00 Ko-<
.
K ·
·
al k. · Sch 'dt 15 30 K ·
Cl 14•30 . uner-program in- w s 11 • mi
'.
~ner
fonmacy1ny 14.35 Telenowy- 15.40 Wiadomości Kuriera
ny 14:~5 Kw~rtet 15.00 Ko- 15.45 Muzyka. na Ż'fWO 16.~~
walski I Schmidt 15.30 Kuner Rozmowa dnia 16,30 Kune~
.
.
.
'
·program infonmacyiny 1~.45 . -program 1nfonmacyjny 16.~
To były czasy 16.3~ Kurier- Mlodzi kontra„. 17.30 Kurie~
program informacyjny 16.45 -program infonmacyjny 17.35
Młodzi kontra.„ 17.30 Kurier świat - magazyn międzyna•
17.35 Swiat-magazyn mię· rodowy 18.00 Telewizyjn~
dzynarodowy 18.00 ŁWD KunerWarszawski 18.20POj
18.20 Magazyn kulturalny wstanie warszawskie 18.30
18.50Trójkaproponuje19.00 Naszymzdaniem18.40WarDopóki się znów nie spotka- szawa znana i nieznana,
my 20.00 Telekurier bis - ' 19.00 Ostatni krąg-film fa,
przegląd najciekawszych te- bularny prod. polskiej 20.00
matów poruszanych w ciągu Telekurier bis 20.30 Kurier
tygodnia 20.30 Kurier 20.50 20.55 Przegląd gospodarczii
Przegląd go~arczy 21.15 21.30. Kurier 21.45 Wiad°J
Kulturalny wywiad 21.30 Ku- mości Kuriera 21.50 Wiad°I
ner 21.45Ł:-V? 22.0? Kawia- mości sportowe 22.00 T~~
renka .Trójki na bis 22.30 Motor Sport 22.30 Kurier
Kuńer 22.50 Więzienia o naj- • 22.SOWJęzieniaonajoslrzeH •
ostrzejszym rygorze -film do- szym rygorze • film doku~
kumentalny 23.40 Bagażży- mentalny 23.40 Bagaż tycia'
cia - film fabularny prod. USA - film fabularny prod. USA
1.20 Program na jvtro
1.20 Zakończenie programu.

6.55 Program dnia 7.00 Zuzia i jej przyjaciele • serial
animowany dla dzieci 7.30
Kurier- program informacyjny 7.40 Prognoza pogody
7.45 Reksio - serial animowany dla dzieci 8.00 Przygody zwierząt· film dokumental ny 8.25 Zaczarowany
świat lasu 8.40 Kompozytorr.Y 9.00 Swiat - magazyn
międzynarodowy9.30Kuńer
• program infonmacyjny .S.45

, .

"Diana: historia księżnej"- serial dokumentalny prod. angielk · · c: · ·
b t.
·
· T' /P 2
d. 10 30
s te;. c::.mts;a: so o a, 10 sterpnta,
v,
, go z.
. .
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6.30 Rok w ogrodzie
w skokach
Gultou. uciekł z domu. Oj7.00 Agrollnia
.
narciarskich
! czym chłopca, MaximCl, nie
11 13.10 Rewolwer ·
8.00 Wiadomości
• akceptował arabskiej uko8.11 Pogoda
I
I me Jonik· serial
chanej pasierba, Na imy, za8.15 Plemię
prod. angielskief
I brania! mu się z nią spotykać.
-serialprod.angiel&'kiejl 15.00 Piraci-teleturniej
1, 21.55 Program
8.40 Wakacje
15.25 Plebania
I
rozrywkowy
z Ziarnem • program
- serial TVP
22.45 Studio sport:
dla dzieci i rodziców
15.50 Moda na sukces '
kronika ME
Tematem kolejnego wakacyj· •
• serial prod. USA
w lekkiej atletyce
negowydania magazynu bę- ' 16.20 Studio sport: ME ' 23.00 Słodkie czasy
dzie rodzina. Mali widzowie •
w lekkiej atletyce
film fabularny
spotkają się z tej okazji z · 17.05 Teleexpress
prod. USA
wielkąrodzlnązespolówArki 117.20 Studio sport: ME
~oegoiDziecizBrodą,atak- 1 • w lekklej atletyce
,. .~t. ·
~emuzykującąrodzinąKelly 18.35 Jaka to melodia?· . • .· li.~ ~
• quiz muzyczny
• ~ li"-~
119.00 Wieczorynka
·'·'
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
Dżungli

Mała Księga

przedstawia:

family.
9.05 Biuro podróźy
5·10·15
9.30 Walt Disney

10.40
10.50
11.10
11.30
11.45
12.40
12.55

-~
' .

. ,.. ,,..,..

"""' *
8.30 Rajdowe Mistrzostwa
Swiata: Rajd Finlandii 9.00
Jeździectwo: Puchar Narodów Samsunga 10.00 Lekka
aijetyka: Mistrzostwa Europy
13.00 Skoki narciarskie
15.00 Lekka atletyka 15.45
Kolarstwo 17.30 Lekka atletyka 20.00. Skoki n.a'.ciarskie
21.00 Tenis: Turniej WTA w
Los Angeles 22.3il Boks O.OO
Wiadomości 0.15 Rajdowe
Mistrzostwa Swiata : Rajd
Finlandii 0.45 Skoki narciarskie 1.45 Wiadomości

11lir!JsPORT
*
„

pieżn ik 1.00 urazówka : Ży. „
. .
. b'
. .
cie 1sm1erc w 1z 1e przy1ęc
2.00 Farma 3.00 Zakończenie programu

sko: Sprzęt.desantowy21.00
N1esamow1te maszyny: Po·
jazdy z napędem na 4 kola
22 .00 Medycyna sądowa:
Post Mortem 22.30 Medycy. .
na sądowa. Mikro-dowody
23 .00 Detektywi sądowi: Zza
grobu O.OO z akt FBI: Dra-

r;ia.rzędzia '."~jny: Grupa A'.mu "Południe 18·00 Pola 91 ·
lew: .Bitwa 0 Stalingrad.·
częsc 1 19.00 Generałowie
.
.
.
Hitlera. Udet 20.00 Wysyp1-

• serial. animowany
francusko-włoskiej
Partnerzy
Fabio Montale komisarz z I! ~'
1wydziału zab6~tw marsy!- · 0.05 Nash Bridges
- serial prod. USA
1
Przed Sopotem
skiej policji, po 28 tatach
• serial prod. USA
Kolejka
1 służby ma przejść łada dzień
W San Francisco dochodzi 9:00 Rex Hunt: wydanie spe·
- lista przebojów
na zasłużoną emeryturę. Po- do serii tajemnfczyc~ zama· . CJalne: Albany 9.25 Brygada
Lasy I ludzie
I znaje swoją następczynię, , chów, w których gini( osoby N 10.2~ Jurassica: Dieta di1
Kwadrans na kawę ambitną.mlodąpaniąkoml- zotoczeniaNashaBńdgesa. nozaurowikarly11.15ŁowRewolwer
sarz, H,l\ne Pesseyre, którą I . Wszystko wskazuje na to, że ca krokodyli: Opowieść SteI melonik
ma wprowadzić w tajniki roz- J- to on jest głównym. choć jak ve'a 12.1 OPod.róże z gwiaz~
Wiadomości
poczęlych śledztw. Tymcza- • dotąd nieosiągalnym dla darni: Whoopi Goldberg 1
Studio sport:
sem jednak dowiaduje się, mordtlrcy celem.
maleń'stwa z zoo 13.05 SaLetnie Grand Prix
że jego nastoletni bratanek, : 2.20 Zakończenie
motna.planeta: Nepal 1.4.00
1
·
KlubF1tness14.30Nad1ec1e:
7!'~~ Dokąd teraz? 15.00 Czyjaś
::.~:~ matka 16.00 Stygmaty 17.00
·

z;

I

1

11

.1

-

7.00 Echa tygodnia
Fileas Fogg wraz ze swym 11 18.00 Program lokalny
7.30 Spróbujmy razem
służącym wyruszył w podróżJ 18.22 Pogoda
. magazyn
' dookoła świata. Anglicy do- 'I ' 18.30 Panorama
,
.
dlaniepelnosprawnych l cierajądolndii,gdzleratu)ą ' 18.55 Koncert galowy
8.00 Program lokalny
młodą wdowę przed spale.
VIII Fest lwa lu
9 OO M jak miłość
. niem lami"c tym samym
Kultury Kresowej
•
•
"
-serial TVP
~ hindusldQllyczaj. Auda.~ I 20.50 50 lat TVP:
9.50 50 lat TV.P:
. ~a po ma~arad!y, okazuje
Czterdzle.stolatek
Barbara 1 Jan
• się wspaniałą kobietą do
• 20 lat poźnlej
•
1
.
• serial TVP
tego biegle mówi po angiel·
-serial TVP
.
.
10.30 DJ~na: historia,
sku. Wyznaie. ~e wraz
Stefan Karwowski padaofiaksiężnej. film
I ~ężem .straciła wszystko i f • rąredukcji etatów~Teatrz~
dokumentalny
nie ma się gdzie podziać. Za- i Narodowym. W tej sytuac11
1
prod. angielskiej. mierza towarl>jszyć Fffeaso-1 postanawia zafotvć
własną
•
.
.-1
.
11.20 Kino .bez rodziców· w1 wdr<>9ze do Hongkongu, firmę. M1eszkan1e KarwowTo~ 1 J~.rry
i 13.40 Stud.Io sport: ME I skic.h zamienia się w biuro,
-sena! animowany
w lekkiej atletyc;e wreszcie Stef-Bud otrzymu1
11.40 Studio ·sport: ME
14.10 Famlllada
• je pierwsze zamówienie.
w lekkie! atletyce
• teleturniej
21.50 Słowo na niedzielę
12.00 W 80 dm
, 14.50 Studio sport ME
22.0D Panorama
dookoła świata
wlekkiej atletyce I· 22.20 Sport ·telegram
16.25 Na dobre I na złe I 22.28 Pogoda
• seńal TVP
~2.35 Grób· film fabularny
Mareczek na rękach pizynoprod. USA
si napadniętą w lesie Bożen- . W więzieniu o zaostrzonym
kę. Oboje są ciężko ranni. I~ rygorze w Erwin w Północnej
Wkrótce karetka przywozi , Karolinie tajemniczy skazateż ~ejherta • mężczyzra~, ~I niec, kt6r~go twa.rzy ni~ wi· .
który ich zaatakował. Policja dać, opowiada dziwnąh1Sto- ~
s~i.~uje zeznania, O~zuje , rię, ~ywolującą. dresz<;z
się Jednak, :te do roZWlą%8- ł emoci1. Wszystko się zdarzynia sprawy jest jeszcze da· ! łodwa lata wcześniej.
leko. Młodą parę czeka ko-4 0.1 O Gala Boksu
iejne spotkanie z bandytą. 1
Zawo?owego
1
17.30 ~toni• lista, llsta
1.40 Zakonczenle
• lista przebojów
1
programu

~

11

•Pol!'SA'T"'

siedemdziesiąte

6.00 Piosenka
na źyczenie
7.00 Kosmiczne wojny
- seńal animowany
7.25 Jednorożec Kleo
·serial animowany
7.50 Crime Story
- serial kryminalny
8.40 Jezioro marzeń
- serial prod. USA
9.30 Miodowe Jata
- serial komediowy
~0.15 Graczykowie,
czyli Bula i spóła
1
·· serial komediowy
10.45 Różowe lata

Różowa

pantera

·serial komediowy
11.15 Idol-program
roZJywkowy
12.15

7.00 Jak się robi?

·reportaż

7.30 Telesklep
8.10 Ulica zakochanych
- telenowela
9.05 Kacper
i przyjaciele
• seńal animowany
9.30 Dziwny,
wspaniały świat
- serial dokumentalny
10.00 Dotyk anioła
-serial obyczajowy
11.00 Kobiety
mojego życia
- serial obyczajowy
.11.55 Jak się robi„.?
• reportaż
__,..,..,...
,
~
lV POLONIA
7.00Kotyikociaki7.35Wielka historia 8.00 Wiadomości
8 20 Fitness Club 8 45 Pro·
·
gramy dla dzieci 9.15 Dziewczyna i chłopak 10.05 Rozumieć sztukę 10.25 Pan Adam
1o.50 Ojczyzna-polszczyzna
11 05 Male 01'czyzny 11 30
·
·
Rewizja nadzwyczajna 12.00
Wiadomości 12.15 Zielona
miłość 13.45 Kochamy poiskie seriale 14.10 Biografie
15.00. Wiadomości 15.15
Eurotel 15.25 Rozumieć
sztukę 15.45 Pan Adam
16.100jczyzna-polszczyzna
16.25 Rewizja nadzwyczajna
17.00 Teleexpress 17.20
Sportowy Express 17 .25
Gość Jedynki 17.35 Programy dla dzieci 18.00 Dziewczyna i chlopak18.50 Fitness
Club 19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.05
Zielona miłość 21.30 Lato z
klasyką 22.00 Panorama
22.20 Sport-telegram 22.30
Wielkie chwile polskiego fulbelu 23.30Sprawadla reportera O.OO Monitor

\,

Zakończenie

.1.•;no!

~

8.00Czerńibiel- 8.15Melo
- film krótkometrażowy 8.20
Kartka z podróży - dramat
prod. polskiej 9.45 Niedziela
na wsi · film obyczajowy
prod. fr~ncuskiej 11.20 Bieg
• film krotko metrażowy 11.35
To 1'est morze· film obyczajowy prod. irlandzkiej 13.20
Kobieta z prowincji· film obyczajowy prod. polskiej 15.05
Pójść na calość - film król·
kometrażowy 15.20 Magia
kina· Filmowe strzelaninyfilm dokumentalny 15.45 Mi·
das - film krótkometrażowy
15.55 Ragtime - film obyczajowy prod. USA 18.30 Mistrz
szpady - thriller prod. hiszpańskiej 20.00 Klasyczne
ale! Petulia ·film obyczajowy prod. angielskiej 21.45
Vincent, Francois, Paul 1.„
inni ·film ~byczajowy prod;
francusk1e1 23.40 Dz1ew1ęc
fyć ·film krótkometrażowy
23.50 Dziecko niczyje ·film
obyczajowy prod. angiel·
skiej 1.15 Zakończenie programu
.:'

•

il (I)
, "\-,,..

0.55

0.10 Pontyfikat
Jana Pawła 11

-serial obyczajowy
20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Z miłości
do Benjiego
·film przygodowy
Benjiwrazzeswoimiopiekunami wyjeżdza do Grecji. W
czasie podróży pies wpada w
niemałe tarapaty.
21.50 Nietykalni
- serial sensacyjny
22.40 Z miłości •
do Benjiego
· film przygodowy

·, 1.10 Muzyka na bis

12.30 Adam I Ewa
19.05 Prognoza pogody
13.00 Apetyt na miłość
19.10 Jezioro marzeń
13.30 Z afrykańskiego
·serial proq. USA
pamiętnika
20 .OO Rodzina zastępcza
- serial przygodowy
- serial obyczajowy
14.20 Rozbij bank
20.30 Świat według
-teleturniej
Kiepskich
15.20 Kosmiczne wojny
• serial komediowy
- serial animowany
21.1 O Słoneczny patrol
15.45 Informacje
·film prod. USA
16.05 Serca na rozdrożu 21.30 Losowanie LOTIO
• serial obyczajowy
23.1 O Informacje + sport
16.50 Crime Story
23.30 Prognoza pogody
·serial kryminalny
23.35 Graffiti
17.45 Różowa Pantera
23.45 Różowe lata
17.50 Sabrina,
siedemdziesiąte
nastoletnia
- serial komediowy
czarownica
0.15 Zastępcza
18.15 Adam i Ewa
terapia genowa
18.45 Informacje
,
-film prod. USA
19.00 Sport

12.50
14.50
15.15
15.45
16.35
17.00

17.45

.

-

Telesklep
Program o dobrej
książce· magazyn
Cudowne lata
- serial obyczajowy
Kacper
i przyjaciele
Był sobie człowiek
- seńal animowany
Kobiety
mojego życia
- serial obycza)Owy
Pontyfikat
Jana Pawła li
- film dokumentalny
18.30 Cudowne Jata
·serial obyczajowy
19.00 Dotyk anioła

6

•.

1,.. . . . _

z.

7.10 Dragon Bali Z - serial
animowany 8.Q.O Labirynt na·
miętności - telenowela 8 50
·
Nigdy cię nie zapomnę· te·
lenowela 9.40 Melrose Piace - s.eri~I obyczajowy 10.30
tam 1sł o wka • te Ie tu rn 1ej
11 25 Big Brother I 12 05
·
·
Porywy serca -.telenowela
12.55 Telesklep 15.05 Dra·
gon Bali GT. serial animo·
wany 15.30 Dragon Bali
serial animowany 16.15 Pel·
na chata - serial komediowy
16.45 Szkoła zlamanych serc
- serial obyczajowy 17.15
Władca zwierząt - serial przy·
godowy 18.10 Wzywam dr
Brucknera - serial obyczajowy 19.05 Melrose Place ·
serial obyczajowy 20.00
Trudna miłość· film obyczaiowy prod. USA 21.55 Wlad·
ca zwierząt · serial przygodowy 22.50 Big Brother I
23.35 Cleń przeszłości· film
sensacyjny prod. USA 1.15
Trudna miłość-film obyczajowy prod. USA 3.00 Zakończenie programu

i'

dok. ze st1: 9

iWi6ŚCi

-

ł.OWICZANIN

tał je w dwóch językach: Witam cię

dębie, witam Quercus!" Miał ol-

brzymią wiedzę, jak wszyscy ludzie

ksiądz przeżył pierwszą

Ksiq~z Jan Twar~owski - Uśmiec~nięty poeta

• Czy

Pierwszą tak, ale nie ostatnią. Ja

miłość?

dawniej. Kiedyś chciałem policzyć,

woli

lubi

pisać

ksiądz

o

czy-

odnaleźć

cel w

życiu?

Taką wyznaje zasadę, takiej hołdu

dy, kiedy on odchodzi od ludzi.

niego odchodzą. Jest samotny wte-

jest samotny wtedy, kiedy ludzie od

drugim człowiekiem. Człowiek nie

waniem kontaktu z przyjacielem, z

A pisanie jest dla niego poszuki-

chce zmierzać i jaką drogą kroczyć.

stawał przed alternatywą, dokąd

Ksiądz Twardowski nigdy nie

dzi„.

zmi erzać, droga sama cię poprowa-

Jeśli nie wiesz dokąd chcesz

• Jak

nie skończyłem .

ło to wieczór, całą noc i - do rana

ilu dobrych ludzi poznałem. Trwa-

jestem taki romantyczny staruszek.

•Czym dla księdza jest piekło?

To jest konsekwencja czegoś złe

go. Ciekawe, że mamy tylu świętych,

cała litanię, a żaden nie znalazł się

zionie pustką.

ksiądz

w piekle. Stąd wniosek, że w piekle

• I dlatego
niebie?

książki

Tak , bo mi się niebo bardzo po-

• Jakie

doba.

księdza

Przyrodnicze i młodzieżowe. Ta-

tać?

kie, które mnie nie nudzą.

• Jacy ludzie byli dla
uczyli życia?

cza kobiet, nosi w torebce jego

je dewizie. A wiele osób, zwłasz

ważni,

Cały czas, nieustannie uczę się od

otwarcie, przyznają się, że z „tą

wiersze. Niektóre mówią o tym

ludzi. Ale z czasów szkolnych za-

emerytowanego geografa, który

się o zdradzie swojej narzeczonej. Pisze do niej list, w
którym oświadcza, że
wszystko między nimi skoń
czone. Po wysianiu listu bohater przekonuje się, że jego
podejrzenia ' były bezpodstawne. Czy uda mu się wygrać z czasem i dotrzeć do
narzeczonej zanim ona otrzyma przesyfkę? 22.00 Łowcy
skarbów· serial przygodowy
22.50 TVN Fakty 23.35 Pamięć absolutna· serial sensacyjny 0.30 Maraton uśmie
chu 1.00 HBO na stojaka
1.30 Extra Wizjer 1.50 Nic
straconego

KAP/Janusz Świąder •

poezją łatwiej żyć.„".

pamiętałem postać Gustawa Wudke,

mnie uczył przyrody. Kłaniał się

drzewom, uchylając kapelusza i wi-

wany 13.25 Szczeniak zwany Scooby Do· serial animowany 13.50 Przygody Animków • serial animowany
14.15 Niezwykłe podróże
Sindbada żeglarza - serial
animowany 14.45 Król przedmieścia · - serial komediowy
15.30 Milionerzy- teleturniej
16.15 Brzydula· telenowela
17.10Tajemnice wcalunku ·
telenowela 18.00 Rozmowy
wtoku -talk show 19.00 TVN
Fakty 19.30 Extra Wizjer
19.45 Sport 19.50 Pogoda
20.00 Przesyłka ekspresowa . komedia prod . USA.
Student coliege'u dowiaduje

•

5.35 Extra wizjer 5.50 Tajemnice pocałunku - telenowela
6.35 Telesklep 7 .05 Brzydu·
la ·telenowela 7.50 Niezwykłe podróże Sindbada żegla
rza· serial animowany 8.15
Kapitan Planeta - serial animowany 8.40 Szczeniak
zwany Scooby Do . serial
animowany 9.05 Przygody
Animków· serial animowany
9.30Łamislówka10.30 Tele·
sklep 11.35 Tele Gra 12.30
Zwariowana forsa 1!3.00 Kapitan Planeta · serial animo-

a

Cień anioła - serial sensacyjno-fantastyczny prod. USA
20.00 Kameleon· seriiitsensacyjny prod . USA 20.55
Polowanie na jednorożca •
serial dramatyczny 21 .50
Dziennik 22.05 Informacje
sportowe 22.12 Prognoza
pogody 22.15 Rajdowe Mi·
strzostwa Świata 23.15 Przygody Sindbada Żeglarza~ serial przygodowy prod. tJSA
0.1 5 Zamieszani w sprawie film fabularny prod. włoskiej
2.00 X Laski 2.30 Muzyczne
listy 3.20 Strefa P 3.55 V Max
4.25 Super VIP· wydarz,enia
i plotki 4.00 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 animowany 14.15 Wspaniała pod·
róż Nilsa Holgersona - serial
animowany 14.35 Beetleborgs • serial fantastycznoprzygodowy prod. USA 15.00
Fiorelia - telenowela 16.00
Muzyczne listy · magjlzyn
muzyczny 17.00 Tato, co ty
na to · serial komediowy
17.30 Hot Chat· interaktyw·
ny program publicystyczny
17.45 Dziennik 17.58 Pr<ignoza pogody 18.00 Życiowa
szansa - teleturniej 19.00

•

6.00 Strefa P ·magazyn mu·
zyczny 6.30 V Max· magazyn motoryzacyjny 7.00 Muzyczne listy - program muzyczny 7.50 Arthur - serial
animowany 8.15 Wspaniała
podróż Nilsa Holgersona ·
serial animowany 8.35 Beetleborgs- serial fantastyczno-przygodowy prod. USA
9.00 Fiorella - telenowela
9.55 Życiowa szansa· teletu miej 10.50 Baza Pensacola • serial aK~ji prod. USA
11.40·Tato, co ty na to· serial komediowy 12.05 Policyj-

~

~

ł

l

11.40 Kolejne narodziny
- reportaż
• :12.00 Podróż przez
• • Amerykę Płd.
• serial dokumentalny

dźwięków

tylko sposób na Alcybiadesa
11.30 Abecadło

Zasępa i spółka mogą nabyć

10.30 Sposób
na Alcybiadesa
-serial TVP
Zasępa przekonuje kolegów,
że skoro nie mają gotówki na
komplet .sposobów' na nauczycieli, to mogą kupować
je stopniowo. Niestety, ich
cale oszczędności to 107 zlotych i 30 groszy. U Wątłusza
wywołuje to jedynie szyderr;zy śmiech. Za taką kwotę

·reportaż

7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Co ludzie
powiedzą • serial
9.00 50 lat TVP:
L jak Laskowik
T jak Tey
Wspomnieniowy program
.rozrywkowy zlożony z najlepszych występów Zenona La·
skoWika, znanego satyryka,
twórcy kabaretu TEY.
9.45 Praca dla każdego
10.00 Gorączka złota

m8

11.40 Telezakui.y
12.00 Wiadomości
12.10 Agrob[znes
- rolniczy program
informacyjny
12.25 Zaginiony świat
·serial prod. USA
13.15 Rewolwer
I melonik
-serial prod. angielskiej
14.05 Klan ·telenowela TVP

chorobę

11.20 Wyprzedzić

11.00

10:35

10.10

9.35

9.10

- serial prod. czeskiej
Budujemy Mosty
• teleturniej
Stlnky i Jake
• serial animowany
Karine i Ari
• serial komediowy
Sekrety Weroniki
·serial prod. USA
Magnes
- magazyn rozrywkowy

Zieloną Siódemką

6.55 Podróże
małe i duże
7.15 Telezakupy
7.35 Górnicze
miasteczko • serial
prod. kanadyjskiej
8.00 Wiadomości
8.12 Pogoda
8.15 Lato
z Czarodziejem
8.45 Ranczo pod

.

~

·film fab. prod. USA

Zachodzącego
Słońca

13.00 Panorama
13.10 Jubileuszowy
Koncert
Szansy na sukces
14.00 Przygody
Chucka Finn'a
- serial prod.
· australijskiej
14.25 Arka Noego
14.50 Doktor
z alpejskiej wioski
• serial przygodowy
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.21 Pogoda
16.25 Zgadula • teleturniej
16.50 Złotopolscy •
• telenowela 1VP
17 .50 Program lokalny
18.22 Pogoda
18.30 Panorama
18.50 Dziecko szczęścia
• komedia prod. polskiej
20.35 Polska bez fikcji
- film dokumentalny
21.00 Śpiewające
fortepiany
22.00 Panorama
22.20 Sport ·telegram
22.28 Pogoda
22.35 997 - mag.kryminalny
23.15 Kino Mocnych
Wrażeń: Stacja

Francja, lata 60. Isabelle Angelier zostaje oskarżona o
zabójstwo z premedytacją
swojego inęża i próbę wyłu·
dzenia od towarzystwa ubezpiecżeniowego 10 milionów

A piekło, Isabelle?

na wakacje:

·Kryminał

15.00 Wiadomości
15.10 Szept
prowincjonalny
-magazyn
15.35 Plebania
-serial 1VP
16.30 Moda na sukces
• serial prod. USA
17.00 Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17.25 Gość Jedynki
17.40 Lokatorzy
-serial TVP
18.1 O Lato z rozrywką
18.50 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
21.10 Mój ślad
w Telewizji
21.20 Tele·Maski 2002

Poniedziałek

. . **

„

„

* *
lJ!Jj/jJSPORT

* * "'·

Zakończenie

9.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 9.25 Buena Vista Fishing Club 9.55 Turbo
10.20 Z kronik kasyna :
Szczęściara 10.50 Lotnicze
szaleństwo 11.15 Podróże z
gwiazdami: Whoopi Goldberg i maleństwa z zoo 12.1 O
POĆ!nieść Kursk 13.05 Niesamowite maszyny: Okręty
podwodne; W otchłani 15.00
Narzędzi a wojny: Grupa Armii ,Poludnie' 16.00 Niesamowite maszyny: Pojazdy z
napędem na 4 kola 17.00
Wędkarskie przygody Rexa
Hunta 17.30 Buena Vista Fishing Club 18.00 Wyprawy w
czasie: Worsall 19.00 Samotna planeta: Indie Zachodnie
20.00 Z kronik kasyna:
Szczęściara 20.30 Lotnicze
szaleństwo 21.00 Łowca krokodyli 22.00 Sila burzy: Tsunami 23.00 Niezwykle operacje O.OO Sily uderzeniowe Wellington 1.00 Wyprawy w
czasie 2.00 Podniebna walka : Pod obcym niebem 3.00

0.40 Koncert Jacka
Kac;:marsklego
1.40 Zakończenie
programu

~'Z'~i

$wiata 9.30 Skoki narciarskie 11 .00 Tenis 12.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata
12.30 Lekka atletyka 15.30
Skoki narciarskie 18.30 Magazyn Watts 19.00 Tenis
22.00 Lekka atletyka 23.00
Wiadomości 23.15 Rajdowe
Mistrzostwa Świata 0.15 Magazyn Watts 0.45 Narty wodne 1.15 Wiadomości 1.30
Zakończere programu

-~ ' 8.30 Kolarstwo : Puchar

To opowieść o oszustwie,
obsesji i ohydnej zbrodni.
Bogaty, przystojny mężczy
zna z premedytacją morduje
żonę, która podczas procesu rozwodowego walczy ()
całkowitą opiekę nad nieletnimi synami i ma szansę
wygrać. Manipulując otoczeniem początkowo zabójca
unika kary. U jego boku jest
oddana i zakochana w nim
kolejna kobieta , która wkrótce zostaje jego żoną. Gdy
jednak domyśla się prawdy,
postanawia zeznawać przeciwko mężowi, by sprawiedliwości stalo się zadość.

Bez serca
·film fabularny
prod. francuskiej
Historia miłości dwojga nastolatków: bialej dziewczyny
i czarnoskórego chłopaka,
którzy na progu ws pól nego
życia stają wobec poważnej
próby charakterów i wzajemnego uczucia.
1.15 Sprawy rodzinne
- serial prod. USA
2.00 Zakończenie

Wiadomości
23.00 Kino w podróży:

22.25 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
23.05 Monitor

starych franków. Aresztowana nie przyznaje się do winy.
Żąda ponownej konfrontacji
z pielęgniarką, która opiekowata się jej mężem.
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6.55 Program dnia 7.00 Zu·
zia i jej przyjaciele • serial
animowany dla dzieci 7.30
Kurier 7.40 Prognoza pogody 7.45 Kasztaniaki • serial
animowany 8.00 Łódzkie
Wiadomości Dnia 8.1 OSsaki, ptaki i inne zwierzaki 8.30
Kurier 8.45 Gość dnia· bieżące wydarzenia komentują
znane postacie życia peli·
tycznego I społecznego 9.00
Święta i uroczystości na
świecie 9.30 Kurier 9.40 Tajemnicze przygody Juliusza
Verne'a • serial fabularny
10.30Kurier1Ó'45 Telekurier
11.15 Gość dnia 11.30 Kurier
11.45 50 lat TVP - z archi·
wum rozrywki 12.1 O Wind·
surfing - puchar Europy i MP
12.30 Kurier 12.35 Miasto
Cy!)org 13.30 Kurier 13.45
Agrobiznes 14.00 Od nie·
dzieli do niedzieli 14.30 Ku·
rier 14.45 Eurotel 15.00 Przf·
gody szwajcarskiej rodziny
Robinsonów· serial fabular·
ny 15.30Kurier15.40 Łódz·
kie Wiadomości Dnia 16.00
Magazyn sportowy 16.30 Ku·
rier 16.45 Przegląd gospodarczy 17.15 Wyścigi Sluże·
wiec 200217.50 Rozmowa
Dnia 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.20 Wideowl·
zyfy 18.55 W poszukiwaniu
zaginionych skarbów 19.20
Regiony kultury 19.30 Niegrzeczne aniołki • serial fa·
bularny 20.0C Telekurier
20.30 Kurier 20.sti Ecłia dnia
21.20 Rozmowa dnia 21.30
Kurier gospodarczy 21.45
ŁWD 22.00 Eurotel 22.10 To
jest temat 22.30 Kurier 22.50
Rodzina • film oby~jowy
prod. łliszpańskiej 0.30 Jazz
nocą 0.50 Program na jutro

7 .OO Zuzia i jej przyjaciele •
serial animowany dla dzieci
7 .30 Kurier 7.45 Kasztaniaki
·serial animowany 8.00 Telewizyjny Kurier Warszawski
8.1 O Dokument TVP3 8.30
Kurier 8.45 Gość dnia 9.00
$więta i uroczystości ·na
świecie 9.30 Kurier 9.40 Ta-·
jemnicze przygody Juliusza
Verne'a • serial fabularny
10.30 Kurier10.45 Telekurier
11.15 Gość dnia 11.30 Kurier
11.45501atTVP12.15Windsurfing ·puchar Europy i MP
12.30 Kurier 12.35 Miasto
Cyborg 13.30 Kurier 13.45
Agrobiznes 14.00 Od niedzieli do niedzieli 14.30 Kurier 14.45Eurotel15.00 Przy·
gody szwajcarskiej rodziny
Robinsonów - serial fabularny 15.30 Kurier 15.40 Telewizyjny Kurier Mazowiecki
16.00 Wiadomości Kuriera
16.05 Wierzę, wątpię, szukam 16.30 Kurier 16.45
Przegląd gospodarczy 17.15
Wyścigi Slużewiec 2002
17.30 Kurier 18.0(1 Wiadomości Telewizyjnego Kuriera
Mazowieckiego 18.20 Powstanie warszawskie 18.30
Naszym zdaniem 18.35 Powiaty 18.55 Gość TVP3
19.05 Mój pies i inne zwie·
rzaki 19.15 5minuto.„19.20
Regiony kultury 19.30 Niegrzeczne aniołki • serial fabularny 21>.00 Telekurier
20.30 Kurier 20.55 Echa dnia
21.15 Rozmowa dnia 21.30
Kurier gospodarczy 21.45
Kurier Warszawski 21.55
Sport 22.05 Eurotel 22.15 To
jesttemat 22.30 Kurier 22.50
Rodzin& - film obyczajowy
prod. hiszpańskiej 0.30 Jazz.
nocą ł.10 Zakończenie ·

10

12.30 Archiwum
XX wieku
·magazyn historyczny
13.00 Sarmacja,
• czyli Polska
• film dokumentalny
13.40 Larum grają
• 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 Wybrańcy_bogów
·film obyczaiowy

14.30 Raz, dwa, trzy
·śpiewaj Ty
15.00 4x4 - magazyn
motoryzacyjny
15.30 Niewiarygodne,
ale prawdziwe
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 David Copperfield:
Wyzwanie
wodospadu
Niagara
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
• serial komediowy

7.00 Echa tygodnia 7.30 Folkujemy 8.00 Wiadomości
8.15 Grupa specjalna Eko
8.40 Wakacje z Ziarnem 9.05
Hity satelity 9.20 Na klopoty
Bednarski 10.15 Tam gdzie
jesteśmy • reportaż 10.50
Zaproszenie 11.15 Fitness
Club 12.30 Pamiętaj o mnie
13.00 Wiadomości 13.1 OJan
Serce 14.45 Nowa książka
15.00 Piraci 15.20 Janka
16.45 Kawalek Polski 17.05
Teleexpress 17 .20 Slużyć
Polsce i Polonii 17.30 Zwierzenia kontrolowane 18.00
Zloty pilot 18.25 Misja 18.55
VII Festiwal Kultury Kresowej
Mrągowo 20.45 Jan Serce
21.40 Mój ślad w telewizji
21 .45 Nie tylko o. „ 22.00 Pa·
norama 22.20 Sport-telegram 22.30 Polonica: Cale
zdanie nieboszczyka - serial
prod. rosyjskiej 23.25 Czte·
rech jeźdźców kabaretu 0.20
Kawalek Polski 0.35 Złoty
pilot - teleturniej 1.00 Powtórki programów

fVPO[ONIA

l

7.10 Telesklep 8.05 Yaiba legendarny Samuraj· serial
animowany 9.00 Babylon V serial science-fiction prod.
USA 9.50 Człowiek, który
pokona! strach • film sensa!
cyjny prod. USA 11.25 Łami
slówka - teleturniej interaktywny na żywo 12.25 Pat i
Mike· komedi~ obyczajowa
prod. USA 14.15 Dzikie południe· muzyka młodych gór
• film dokumentalny 15.05
Nie do wiary· serial przygodowy prod. USA 15.55 Wojacy na medal - serial komediowy prod. USA 16.20 Dr
Stefan Frank- serial obycza·
jowy prod. niemieckiej 17 .15
Szamańska rzeka - film obyczajowy prod. kanadyjskiej
19.05 Sloneczny patrol ·serial przygodowy prod. USA
20.00 Jak świetnie • komedia prod. USA 21.50 Dziecko milości ·film ob~czajowy
prod. USA 23.40 Potajemne
igraszki· film erotyczny prod.
USA 1.20 Zakończenie

--------------------~~~~~~

7.00 Telesklep
8.00 Muzeum AK
w Krakowie
- film dokumentalny
9.00 Martin rycerz
- serial animowany
9.30 Karolina
I przyjaciele
• serial animowany
1O.OO Dotyk anioła
- serial obyczajowy
10.55 Martin rycerz
- serial animowany
11.30 Karolina
I przyjaciele
• serial animowany
12.00 M Kwadrat
- talk show

®

~l!~_s

6.00 Disco Relax
7.OO Twój lekarz oraz
Wystarczy chcieć
7.30 Ręce, które leczą
·program
Zbigniewa Nowaka
8.00 Smocze opowieści
- serial animowany
8.30 Psotny Bill
- serial animowany
9.00 Jednorożec Kleo
- serial animowany
9.30 Power Rangers
- serial przygodowy
10.00 Disco Polo Live
11.00 Pamiętne
wakacje
- film prod. USA
12.45 Frankenstein
·film prod. USA
14.00 Wystarczy chcieć

7
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swoie :zmysły

,

a

·

.l

.

,

51~

gdy nauczymy
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Bandzior rusza na szlak •
komedia sensacyjna prod.
USA20.00 Gunsmoke: Dluga wędrówka • western
prod. USA 21.55 Na wirażu
- serial sensacyjny prod.
USA 23.15 Drogówka· ma·
gazyn policyjny o charakterze dokumentalnym rejestrujący codzienność policjantów pracujących w drogówce . 23.45 Akcja wewnętrzna -thriller prod. ka·
nadyjskiej 1.40 Muzyczny
VIP - magazyn muzyczny
2.15 Zakończenie progra'.
mu

Miocie małżeństwo, Steve i
Diana, przeprowadzają się
do wymarzonego domu.
Wkrótce okazuje się, że to
miejsce jest nawiedzone.
Dzieją się w nim straszne
rzeczy. Pewnego razu Dianie ukazuje się duch i informuje ją , że dom zestal
wzniesiony w samym sercu
starego cmentarzyska In·
dian . 23.05 Dołores - film
obyczajowy prod. USA 1.35
Nic straconego • powtórki
programów

na siebie dźwięków jednego.
Może to być wyszukiwanie podczas koncertu ścieżki dźwiękowej
tylko jednego instrumentu. Idąc
na ~ pacer do parku lub lasu warto wsłuchiwać się w subtelne odgłosy przyrody.
Odwiedzając drogerie i perfumerie możemy wyostrzyć swój
węch. Siadając do obiadu, spróbujmy na chwilę przymknąć oczy
i po zapachu rozpoznać, z czego
składa się danie. Smak wyćwiczy
my oryginalnymi przyprawami
i ziołami. Można również kupić
kilka gatunków jabłek i próbując
po jednej cząsteczce rozpoznać,
czym się od siebie różnią.
KAP

„wyłapywać" z nakładających się

koncentrację,

fakturę. Słuch wspomoże naszą

na także „smakować" w dłoniach
różne tkaniny porównując ich

odczuć każdą nierówność. Moż

kundnika zegara. Dotyk doprowadzimy do perfekcji chodząc
boso po dywanie i starając się

zyczny 12.30 Agent 1113.45
Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy 15.00
Pierwsza liga Ili: Powrót do
żródel - komedia prod. USA
17!00 Strong Man - Silacze
18.00 Granice -serial fabularnd-dokumentalny 18.30
Nauka jazdy - serial fabularno-dokumentalny 19.00
TVN Fakty 19.20 Sport
19.25 Pogoda 19.35 Extra
Wizjer - magazyn 20.00 Milionerzy - teleturniej 20.45
Duch - horror prod. USA.

Wzrok, dotyk, słuch, W((Ch i
smak· to pięć zmysłów, które pomogą nam „naprawić" koncentrację. Wystarczy kilka razy dziennie
powtórzyć proste ćwiczenia, pobudzające je. Można w trakcie rozmowy dyskretnie przyglądać się
rozmówcy i „wyłapać" drobne
szczegóły jego ubrania. Doskonałym ćwiczeniem na koncentrację
wzroku jest również śledzenie
przez kilka minut wskazówki se-

I.

żym

W czasach, gdy żyjemy w dustresie, gonią nas terminy i w
ciągu jednego dnia musimy zała
twić tysiąc spraw, warto jest
wszystko notować. Odradzam µży
w an ia luźnych )<artek, _gdyż "te z
reguły giną. Można natomiast zapisywać na samoprzylepnych karteczkach pewne informacje, a·następnie przyklejać je na przykład
na lodówce lub drzwiach wyjŚcio
wych.

SKONCENTRUJ

5.45 Telesklep 7.45 Niezwy-.
kle podróże Sindbada że
al• kinO!
glarza - serial animowany
8.00 Koncert fortepianowy - dla dzieci 8.1 OKapitan Piafilm krótkometrażowy 8.1 O ne la· serial animowany dla
na skraju miasta - film oby- dzieci 8.30 Szczeniak zwaczajowy 9.40 Magia kina • ny Scooby Do • serial aniFilmowe strzelaniny • film mowany dla dzieci 9.00
dokumentalny10.05 Głębo Zdrowie - magazyn 9.30 Ła
ko pod wodą - film krótkomemislówka - teleturniej intetrażowy 10.15 Mleko - film
raktywny na żywo 10.30
obyczajowy 11 .50 Jedna kroVIVA.Polska· program mupelka - film krótkometrażowy
12.00 Magia kina - Filmowe
fy 10.00 Menażeria - serial
Joty - film dokumentalny
przygodowo - familijny
12.30 Niedziela na wsi - film
obyczajowy 14.05 Magia
•11 :00 Safari w Hollywoodkina - Efekty dźwiękowe - 6.00 Witajcie w Kapustowie serial 12.00 Podglądanie
film dokomentalny 14.35 - serial animowany dla dzie- natury· film dokumentalny
Most - film obyczajowy ci 6.30 $winiakowie z są 13:00 Tilt TV - program gier
16.20 Magia kina - Cyfrowe siedztwa - serial animowa- komputerowych i konsolocuda • film dokumentalny ny dla dzieci 7.OO V Max - wych 13.30 V Max· maga16.50 Trzej muszkieterowie magazyn motoryzacyjny zyn motoryzacyjny 14.00
·film przygodowy 18.35 Ko7.30 Podglądante natury - Ania :z Zielonego Wzgórza
cham kino - film obyczajowy
film dokumentalny 8.30 Ma- • - s~rial prod. kanadyjskiej
20.00 To jest morze - film
pety i ich goście - serial ani- 16.00 Rycerz nocy· serial
obyczajowy 21.45 Martwa
mowa ny \Ila ·dzieci 9.00 sensacyjny 16.50 Nowe
strefa - thriller ~3.30 Tij
Wzgórza w<;ielenie - serial akcji prod.
23.40 Powrót żywych trupów Ania z Zielonego
dla dzie· USA 17.45Dziennik17.58
animowany
serial
~ film grozy 1.1 OTrzy mal u·
chy 1.20 Dziecko .niczyje - ci 9.30 Topowe lato· waka- Informacje sportowe 18.02
cyjny program dla miodzie· Prognoza pog9dy 18.05
film obyczajowy
0

21.55 Zdarzyło się jutro
·serial sensacyjny
23.00 M Kw~drat.
0.10 Zakon cze me

tragedią

19.00 Dotyk anioła
• serial obyczajowy
20.00 Serwis Pulsu,
Sport, Pogoda
20.20 Ostatnia zima
• dramat obyczajowy
Willymieszkawrazzrodzicami I dziadkiem na kanadyjskiej
farmie. Pewnego dnia, jego
rodzice podejmują decyzję o
przeniesieniu się do miasta.
Dla chłopca zmiany miejsca
zamieszkania jest prawdziwą

20.45 Graczykowie,
czyli Buła i spóła
- serial komediowy
21.15 Wymarłe miasto
Planety Małp
- film prod. USA
Wiele lat po wydarzeniach opisywanych w początkowych filmach cyklu, na Planecie Małp
lodujące dwu astronautów,
pragnących przekonać się o
skutkach wojny atomowej.
21.30 Losowanie LOTTO
23.05 Świadek koronny
- film prod. USA
Trwa proces gangstera, oparty
na zeznaniach świadków koronnych. Egzekutor myli adres
i zamiast syna świadka porywa
syna spokojnego obywatela.
0.40 Muzyka na bis
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tych bitew, jakle podczas krę-•
cenia reżyser John Bredar
staczał o pozwolenie na filmowanie kolejnych miejsc.
20.05 Koncert Galowy
VIII Festiwal
Kultury Kresowej
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8.30 Rajdowe Mistrzostwa
Świata: Rajd Finlandii 9.00
Tenis: Turniej WTA w Los
Angeles 10.00 Lekka atletyka: Mistrzostwa Europy w
Monachium 12.00 Skoki narciarskie: Grand Prix FIS
15.00 Lekka atletyka 19.00
Skoki narciarskie 20.30 Tenis
22.00 Wyścigi Nascarów
23.00 Wyścigi samochodowe O.OO :i'Jiadomości 0.15
Rajdowe Mistrzostwa Świata: Rajd Finlandii 0.45 Sporty motorowe 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie
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2.00 Zakończenie
programu

'
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wodniki gastronomiczne którym z czasem również
6.30 Proszę
bierze ślub. Nie zastanawia
przyniosły mu taki autorytet,
o odpowiedź
się nad przyszJością swoją,
że Akademia Francuska za6.45 Przystanek Unia
proponowała mu członko- swojej rodziny i konsekwen7.35 Latające misie
siwo. Charles przygotowuje cjami nieroztropnej i nleprze- serial animowany
swego syna Gerarda do myślanej decyzji. Cieszy się
8.05 Legenda
każdym dniem szczęścia.
przejęcia kulinarnego króleo Wilhelmie Tellu
slwa, ale nie wie, że potomek 22.00 Studio sport:
- serial prod.
Kronika ME
pasjonuje się cyrkiem i w tanowozelandzkiej
w lekkiej atletyce
jemnicy przed ojcem prowa9.00 Teleranek
dzi mały zespól cyrkowy, w 22.15 Uczta kinomana:
na wakacjach
Moskwa nad rzeką
k16!ym występuje jako clown.
9.30 Myśllsz o kimś?
1
.Hudson
• Wybierz teledysk 16 .45 Ks iążkl na lato
- komedia prod. USA
16.55 Teleexpress
10.00 50 lat TVP:
Pełen zabawnych momen17.15 Studio sport: ME
Wojna domowa
tów film o rosyjskim muzyku,
w lekkiej atletyce
- serial TVP
który podczas występów w
19.00 Wieczorynka:
·10.50 Przed Sopotem
Nowym Jorku postanawia I
Myszka Miki
11.25 Otwarte drzwi
wybrać wolność.
i przyjaciele
12.00 Anioł Pański
0.1 O Sportowa Jedynka
19.30 Wiadomości
12.15 Tydzień
»Moskwa
nad.rzeką Hudson" - film fab. prod. USA, reż. Paul
0.30 Studio sport:
19.51 Sport
12.40 Wiadomości
Mazursky, wyk. Robin Williams, Maria Conchita Alonso i inni.
Wyścigowe
19.56 Pogoda
12.50 Studio sport:
Emisja: niedziela, 11 sierpnia, TVP 1, godz. 22.15.
Samochodowe
20.05 Czas na dokument
Letnie Grand Prix
- - -rrn:mzMistrzostwa Polski
w skokach
·Wędrówki
·- --·-·"'-I
1.00 Doświadczenie
z bestiami
narciarskich
WOT
TV
Łódź
'
miłości
15.00 De Funes coraz
- serial dokumentalny
6.55 Program dnia 7.00 Tę- 7.00 Tęczowy domek - se- film qokumentalny
20.40 Jej dwa światy
młodszy:
9.00 Rex Hunt - wydanie czowy domek - serial animo- rial animowany dla dzieci
- seńal prod. angielskiej I
Skrzydełko
specjalne: Na wódach Afryki wany dla dzieci 7.30 Kurier - 7.30 Kurier - program lnforczy nóżka - komedia Romantyczna opowieść o
9.25 Discovery dla dzieci: program informacyjny 'r.45 macyjny 7.45 Dany opo·
prod. francuskiej
mKości, przeznaczeniu, dziwWynalazki i gadżety; Układ Dany opowiedz mi - serial wiedz mi - serial przyrodni60-letni Charles Duchemirr
nych
kolejach
losu.
Bohater"
sloneczny 10.20 Podróże z przyrodniczy 8.00 Pies, kot i czy 8.00 Telewizyjny Kurier
µchodzi za niekwestionowa· ką jest młoda , ładna kobiegwiazdami: Whoopi Gold- „. - serial animowany 8.15 Warszawski 8.05 Wierzę,
nago mistrza francuskiej ta, k1óra decyduje się na proberg i maleństwa z zoo 11.15 Ssaki, ptaki i inne zwierzaki wątpię, szukam 8.35 Warkuchni. Jego książki kuchar- wadzenie pOdwójnego życia.
Słoneczny Faraon 12.10 Nie- programy popularno-nauko- szawa znana i nieznana 8.55
1.35 Zakończenie
~kie, programy telewizyjne,
Dzieli swój czas między dom,
samowite maszyny 13.05 we 8.30 Impresje 8.45 Filmo- 5 minut o„. 9.00 Teleplotki
programu
&seje o filozofii smaku i prze- męża , dziecko I kochanka, z
Wysypisko: Sprzęt desanto- wa encyklopedia Łodzi i oko- 9.30 Kurier - program infor~ ,~···1 wy 14.00 Medycyna niekon- lic 9.00 Teleplotki - program
macyjny 9.45 Jubilerzy księ_ , , : "~:, ;;:.·· wencjonalna: Stwardnienie publicystyczny 9.30 Kurier· życowej poświaty- film taburozsiane 14.30 Walka z nad- program informacyjriy 9.45 lamy prod. francuskiej 11.30
22.00 Panorama
12.55 Studio sport: ME
7.00 Film dla
wagą 15.00 Zrozumieć :
Jubilerzy księżycowej po- Kurier 11.35 Smaki świata 22.20 Sport • telegram
w lekkiej atletyce
niesłyszących :
Mózg
16.00
Gladiatorka
13.15 Szansa na sukces 22.28 Prognoza pogody 17 .OO Mój Titanic: Zwykły światy -film fabularny prod. serial dokumentalny 12.00 .
Matki, tony
francuskiej 11.30 Kurier - Wielkie romanse XX wieku
Anna Marla Jopek 22.30 Losowanie
I kochanki
dzień 18.00 W ukryc1u: Loch
program informacyjny 11.35 12.30 Kurier 12.45 Mój pies i
audiotele
14.10 Familiada
-serial TVP
Ness
19.00
Łowca krokodySmaki świata 12.00 Wielkie inne zwierzaki 13.00 Msza
22.40 Jest jak jest
- teleturniej
7.55 Słowno
li:
Opowieść Steve'a 20.00
romanse XX wieku 12.30 Ku- święta 14.00 Podróże z
-serial TVP
14.40 Złotopolscy
na niedzielę
Siła
burzy:
Niebezpieczna rier - program informacyjny WOT 14.15 Z archiwum ku23.10 Tele·Maski 2002:
- telenowela TVP
8.00 Program lokalny
pogoda
21 .00 Podnieść 12.40 Prognoza pogody riera 14.30 Kurier 14.35
Razem
15.05 Studio sport: ME
9.00 M jak miłość
Kursk
22.00 Niesamowite 12.45 Małe conieco 12.55 Sfinks zagadki historii - film
w lekkiej atletyce
-serial TVP
maszyny: Okręty podwodne; Trójka proponuje 13.05 Co dokumentalny 15.30 Kurier 15.25 Fiimowe lato
9.45 Fiimowe lato
W otchłani O.OO Hiszpańska słychać doktorku? -magazyn program informacyjny 15.40
w Kazimierzu
w Kazimierzu
inkwizycja
1.00
Samotna
piaWiadomości kuriera 15.4S
~drowia I urody 13.20 Podaj
15.45 Studio sport: ME
10.00 Podróż przez
neta: Boliwia 2.00 MarynarMuzyka na fywo 16.05 Docegłę 13.50 Magazyn katolicw lekkiej atletyce
Amerykę
,.
ka
wojenna:
Balistyka
3.00
ki 14.30 Kurier - program in- kumen! TVP3 16.30 Kurier
17.15 Na dobre I na złe
Południową
Zakończenie
formacyjny 14.35 Sfinks za- 16.45 Festiwal piosenki har- serial TVP
· serial dokumentalny
gadki historii.15.30 Kurier - . cersl<iej 17.30Kurier17.35
Andy rozciągają się długim 18.10 Program lokalny
program informacyjny 15.45 Teleplotki 18.00 Telewizyjny
Współczesna sztuka o luna ponad osiem tysięcy kilo- 18.22 Pogoda
ll!lflflSPDRT
To były czasy 16.30 Kurier - Kurier Warszawski 18.10
dziach, którzy postanowili
lnetrów lańcuchem wzdłuż 18.30 Panorama
program informacyjny 16.45 Kościół i świat 18.20 Po~tabyć razem. Na godzinę przed
pacyficznych wybrzeży Arne- 18.50 Filmowe lato
Festiwal piosenki harcerskiej nie warszawskie 1e,30 Naślubem, śledząc ostatnie
w Kazimierzu
(Ykl Południowej, od Morza
17.30 Kurier- program infor: szym zdaniem 18.40 Archiprzygotowania do wesela.
Karaibskiego po Ziemię 19.05 Za murami
macyjny 17;35 Teleplotki tektura Warszawy i Ma:zowmają okazję przed tak ważWatykanu
Ognistą Choć chętnie nazy18.00 Łódzkie Wiadomości sza 18.50 Gala bokserska
nym krokiem życiowym spo- film dokumentalny
wane są kręgosłupem kantyDnia 18.20 Magazyn kultura!- 20.30 Kurier-program inforren tu' porównanie nie jest Fascynujący, wyjątkowy do- kojnie porozmawiać.
1
ny 18.50 Gala bokserska· macyjny 20.55 Od niedzieli
O.OS Pozytywka
~yt trafne. Każdy kręgowiec kumen! o najmniejszym, a
20.30 Kurier 20.50 Od nie- do niedzieli 21.15 Książka ty- dramat prod. USA
przychodzi na świat z takim dla katolików najważniejszym
dzieli do niedzieli - przegląd godnia 21.30 Kurier • proszkieletem osiowym, tym- państwie świata· Watykanie. ~I'
wydarzeń 21.15 Książka ty- gram informacyjny 21.45
pzasem Andy są nieporów·
.,~
~··~
godnia 21.30 Kurier 21.45 • Wiadomości kuriera 21.50
11anie młodsze od południo·
Wiadomości sportowe 22.00
Łódzkie Wiadomości Dnia
wegolądu.
~
22.00 Magazyn sportowy '. Służewiec 2002 22.20 Ko10.50 Podróże kulinarne
22.30 Kurier - program infor- ściół i świat - program katoRoberta
'3..
'~
„
macyjny 22.40 Prognoza !icki 22.30 Kurier- program
Makłowicza
pogody 22.50 Sport 0.20 informacyjny 22.50 Sport
0.20 Zakończenie Pfogramu
Program na jutro
11.20 W drodze - film fab.
prod. australijskiej
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6.00 Disco Polo Live
7.00 4x4
7.30 Magazyn redakcji
programów
religijnych
8.00 Smocze opowieści
- serial animowany
8.30 Psotny Bill
- seńal animowany
8.55 Szkoła
9.30
10.00
11.00
12.00

niemiecko-włoskiej

przetrwania
Power Rangers
Disco Relax
Słoneczny patrol
- serial przygodowy
Winnetou
I Apanaczl
-film prod.
13.40 Strażnicy miasta
- serial sensacyjny

1-® ~~;·i
~,,,,,

w~panla/y świat

- serial dokumentalny

1'.35B"•yl'1ll

oo

15 05 Ni . i
d
·
ew arygo ne
ale prawdziwe .
15.30 Fundacja Po!sat
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 Polski. Monopol
Loteryjny Fortuna
• loso~an!e
16.05 Samo zyc1e
- serial obyczajowy
17
M
•
ecz
18.45 ~nformacje
sport
19.00 Prognoza pogody
19.05 VIP-seńalsensac)jny
20 OO Id I
•
o - program
ro'l!'{Wkowy
21.00 Zawieszeni
d
na rzew 1e.
- film sensacyjny
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' ' ' ·-··
7.05 Telsklep 8.35 Zorro 8.55
Grupa specjalna Eka 9.25
Yaiba legendarny Samuraj serial animowany 9.50 Dragon Bali Z - serial animowa10.40 Tajemnicza wyspa
- serial przygodowy 11.05 Z
życia gwiazd - serial kornediowy 11.30 Dr Stefan.Frank
- serial obyczajowy 12.20
Szamańska rzeka - film obyczajowy prod. kanadyjskiej
14.05 Szczudlaki z Nowej
Zelandii - film dokumentalny
14.55 Tenbit.pl 15.50 Komando Małolat - serial sensacyjny 16.45 Słoneczny patroi - serial przygodowy 17.35
Niewinne kłamstwa - film
obyczajowy prod. kanadyjskiej 19.05 Zatoka szczęścia
- serial obyczajowy 20.00
Morderstwa na autostradzie
-serial sensacyjny 21.35 Tenbit.pl 22.35 Fatalny testament - film sensacyjny prod.
USA 0.25 Cień przeszłości film sensacyjny prod. USA
1.50 Zakończenie ·

~li

ł'Uł.S ·
~'
11.30 Widzialne
6.50 Sarmacja,
I niewidzialne
czyli Polska
12.00 Anioł Pański
- film dokumentalny
12.30 Arsene Lupin
7.30 Archiwum
1
• serial sensacyjny
XX wieku - magazyn
13.30 Kuchnia polska
historyczny
14.00 Program
8.00 Larum grają
o dobrej ksiątce
- film dokumentalny
14.30 Zdarzyło się jutro
9.00 Karolina
- serial sensacyjny
i przyjaciele
15.30 Dotyk anioła
- serial animowany
- serial obyczajowy
9.30 Kacper
16.30 Lista przebojów
I przyjaciele
filmowych
10.00 Detektyw
17 .OO Ostatnia zima
w sutannie
- film przygodowy
11.00 Dziwny,
19.00 Dotyk anioła
- serial obyczajowy

I

TV POLONIA
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7.OO Słowo na niedzielę 7.05
M jak milość - serial TVP
7.50 Nowa tradycja 8.20 Biografie 9.00 Niedzielne muzykowanie 9.35 Trójka hutlajska 11.00 Spółka rodzinna
12.00 Anioł pański 12.15
Otwarte drzwi 12.45 Koncerty w Zamku Królewskim
13.00 Msza święta 14.00
Stawka większa niż życie
15.00 Graj z Kuroniem 15.30
Święta wojna 16.15 Biografie 16.55 Teleexpress 17.30
Mjak miłość 18.10 Nie tylko ,
o„. 18.25 Dom Polski w Rumunii 18.55 Kochamy poiskie seriale 19.20 Dobranoc- I
ką 19.30 Wiadomości 20.05
VIII Festiwal Kultury Kreso- I
• wej Mrągowo 2002 22.00 Panorama 22.20 Sport - tele- I
gram 22.30 Opowieści weekendowe: Ostatni krąg - film
fabularny prod . polskiej I
23.25 Mój ślad w telewizji I
23.35 Ekstradyc;a - serial
prod. polskiej 0.30 Powtórki
programów

j
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• 6.00 Witajcie w Kapustowie
- serial animowany 6.30 Świ1 niakowie z sąsiedztwa - seI rial animowany 7.20 Ania z
, Zielonego Wzgórza - serial
~ animowany 9.40 Przygody
Rin Tin Tina - western przy1 godowy 10.1 O Bandzior rusza na szlak - komedia sensacyjna prod. USA 12.00 KlNOmaniaK 12.30 Super ViP
-wydarzenia i plotki 13.00 A
ku ku - program rozrywkowy
13.30 Magazyn golfowy

I

I

:g

""'m-loo
]"' o . e es 755 K I
I
ep .
ap1 an
znienawidzonym bru~ em, I Planeta - serial animowany
lekceważącym wszys1kie za- 8.20 Konwój - film' wojenny
sady„.Nawetkodeksu~ prod . USA 10.45 w okowego. Wdrodzedo~bie- wach: Prawdziwe losy Fanrz~ p~rę autostopa.w1c:zów.. nyKemble-filmkostiumowy
ścina1ąc za~ęt ląduje w glę- prod. USA 12.50 Północ-Pobokimpal'OWl!l:samod16dza- ludnie - serial obyczajowy
trzymuje 51 ~ w koronie drze- ' 13.50 Maraton uśmiechu · · wa, w wątlej równowadze, w
k
dodatku niewidoczny z szo.sy: program rozryw owy 14 ',20
Legendy Kung Fu - serial
21 •30 Losowan ie LOTTO. przygodowy
15.20 Styl - ma22.45 Siostry I Inni
, gazyn 15 .50 Bohaterowie
znajomi
·· ć Teksasu - western prod. USA
-film prod. USA
,
Kt a 1 k rz d ·n
17
45
Rozpadające się małżeń~ 18 ' 15 Koó~Ps ad u. zi _
k .
.
•
r
rze m1e c1a
stwo I zgorz ~1a1a siostra serial komediowy 19.00 TVN
li ż~ny dręczą się współnY'." Fakty 19.20Sport19.25 Po' mieszkaniem, aż wreszcie
d
K · ty
ł
d fi zbrod . . go a 19.35 w1a we w osiostra pa a 0 arą
m. · · sach - reportaż 20.00 Milio0.25 Muzyka na bis
nerzy- teleturniej 20.45 Ananasy z mojej klasy- program
rozrywkowy 22.00 Adopcje serial fabulamo-dokumental20.00 Serwis Pulsu,
ny 22.30 Nie do wiary - opo·
Sport, Pogoda
1 wieści niesamowite 23.05
20.20 Opus Dei
, Nok1owizjer - magazyn 23.40
·duchowość
Granice - serial fabularno-doI kumentalny 0.1 OPamięć absolutna - serial sensacyjny
~ 1.05 Nic straconego - po. wtórki programów

na co dzień
- film dokumentalny
20.55 Detektyw
w Sutannie
- serial sensacyjny
21.50 Program
o dobrej książce
-magazyn
22.20 Studio otwarte
• Cybernetyki
• Młodzlei
O.OO Widzialne
I niewidzialne
1.05 Zakończenie

.i. klnot
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8.00 Tata - trąba - film królko metrażowy 8.1O Sprawa
na pierwszą stronę- film obyczajowy 10.10 Magia kina -
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Ksiądz Jan Twardowski
- Uśmiechnięty poef a

• Jak ks,iądz traktuje swoje powołanie?

Jako wielką łaskę. Bo ja sobie kapłaństwo
mi się, że Jestem księdzem.
To był taki sen, który się spełnił.

wyśniłem. Przyśniło

• Czy niczego w życiu ksiądz się nie lęka,
niczego nie obawia?

Samego siebie się boję, żeby głupstwa jakienie zrobić.

goś

• A kiedyś ksiądz napisał, że własnego
boi. Dlaczego? -

kapłaństwa się

Bo na księdzu ciąży olbrzymia odpowiedział·
np. nie zdąży do chorego„.

ność, lęk, że

• Ksiądz stwierdził w dyskusji, że ma wiele argumentów na istnienie Boga. Jakie to
były argumenty?

wycierpiał

Zostałem kiedyś wezwany na przesłuchanie
przez UB. Było pięciu mężczyzn, z których każ
dy twierdził, że Boga nie ma. Aja na to: To nieprawda, bo sam Boga widziałem . I oni mnie
puścili, i ani razu potem nie kazali przychodzić
Ja Boga dostrzegam w swoim życiu codziennym
Widzę wyraźnie, że jest, że mną kiemJe, mnie
prowadzi. Lubię z nim obcować, rozmawiać.

• Jakiego Boga ksiądz widzi?

• Jak k~iądz walczy z pokusami?

Miłosiernego. Takiego, l<tóry
wszystkie ludzkie cierpienia. ·

W tym wieku już hie walczę„.

• Powiedział ksiądz, że jeśli na pierwszym
miejscu będzie poeta, a na drugim ksiądz, to
znaczy, że ksiądz zgrzeszył...

Jestem przede wszystkim ksic;,dzcm, dopiero
potem piszącym wiersze. Ale poprzez pisanie
nawiązuje kontakt z ludźmi. Kiedy głoszę homilię, to mówię często obcym językiem, a w'
poezji - swoim, od s~ebie .
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El<klyp""""";~-doW- 1 1<00Nokl-b<•"-film
• Jaka jest recepta na „uśmiechnięty
meni 10.40 Uciekający młyn przygodowy prod. USA 16.00
wiersz"?
- film krótkometrażowy 10.50 Rycerz nocy • serial sens aNie ma żadnej recepty. Pi szę bez recept. Czło
O rany, nic się nie stało!!! - cyjny 16.50 Policyjny kla n komedia prod. polskiej 12.15 I serial sensacyjny 17 .45 wiek pisze wiersze do każde go, w przeciwień
Magia kina - Obrazy cyfrowe Dziennik 17.58 Informacje stwie do listu, który adresuję do jednej osoby.
- film dokumentalny 12.45 sportowe 18.02 Prognoza Pis~ąc o sobie, trzeba pisać o wszystkim. Taka
Ballada o Cabie Hogue-we- pogody 18.05 Diabli nadalijest tajemnica twórczości. Tylko nie jest dobrze.
stern prod. USA 14.45 Ma- serial komediowy 18.35
gia kina - Efekty specjalne w ' Nowe wcielenie - serial akcji jeśli człowiek pisze wiersz i sam sic;, wzrusza
komedii- film dokumentalny ~ 19.30 Mapety i ich goście - To inni mają się wzruszać .
15.1 O Barcelona - film oby- Jserial dla dzieci 20.00 Jeśli
• Czy pierwszy wiersz napisał ksiądz pod
czajowy prod. USA 16.50 dziś wtorek, to jesteśmy w wpływem jakiegoś impulsu, jakiejś osoby?
Czterej muszkieterowie: Ze- Belgii - komedia satyryczna
Ostatniego wiersza nie pamiętam, więc czy
msta milady - film przygodo- prod. USA 21.55 Komenda wy 18.35 Wioska przeklętych serial dokumentalny 22.20 mógłbym pamiętać pierwszy?
. • Podobno pisze ~siądz wiersze na waka- film grozy prod. angielskiej Supergol 22.50 To się w glo20.00 Wytrawne alei Hanus- wie nie mieści - magazyn cie- cjach?
-,
sen - dramat 22.00 Priscilla kawostek i sensacji 23.15 Na
Zawsze tak było, że w ciągu roku nie pisze;, prakrólowa pustyni - komedio- wjr-ażu - serial sensacyjny
wie wcale. Natomiast podczas wakacji powstaje
dramat23.40 Cześć: Jestem 0.15 Bracia komicy- korneSteve -film krótkometrażo- diaakcji2.15SuperViP-ma- zwykle 15 wierszy. Biorąc pod uwagę mÓJ wiek.
wy 23.50 To był wypadek - gazyn muzyczny 2.45 Strefa tych wierszy uzbierało się sporo. To ciekawe, że
komediodramat 1.30 Zakoń- ' P- magazy~ 'muzyczny 3.20 poza letnimi miesiącami, poetyckie myśli me PI7-Y·
czenie programu
Zakończenie programu
chodzą mi do głowy.
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