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ŁÓDŹ

NA STRAGANIE

Wczoraj na łódzkich targowi-
skach ceny warzyw iowoców

przedstawiały się następująco:

– arbuz (kg) 2,2 - 2,5 zł
– brzoskwinie (kg) 2 – 5 zł 
– czosnek (główka) 1 zł
– fasola (kg) 2,8 – 4,5 zł
– jabłka (kg) 1 – 2,5 zł
– jagody (kg) 18 zł
– jeżyny (kg) 9 - 10 zł 
– kalafior (szt.) 2 – 5 zł
– kapusta (kg) 2 – 3 zł
– kapusta kiszona (kg) 2 - 4 zł
– koper (pęczek) 1,5 zł 
– maliny (opak.) 2,5 – 3 zł
– marchew (kg) 1,2 – 2 zł
– ogórki kiszone (kg) 4 – 6 zł
– orzechy laskowe (kg) 10 zł 
– papryka (kg) 2 – 5 zł
– pieczarki (kg) 4,5 – 7 zł
– pietruszka natka  1 zł
– pomidory (kg) 80 gr – 4 zł
– por (sztuka) 80 gr – 1,5 zł
– rzodkiewki (pęczek)80 gr – 1,5 zł
– sałata (główka) 1 – 2 zł
– śliwki (kg) 80 gr - 2 zł
– szczypiorek (pęczek) 1 zł
– winogrona (kg) 6 – 8 zł
– wiśnie (kg) 1,5 – 4 zł
– włoszczyzna(pęczek) 1 – 1,5 zł
– ziemniaki (kg) 1 – 1,5 zł

CZTERY ŁAPY

đ Na Chojnach jechał w tramwaju
nieduży, rudy piesek, przyjazny,
oddam właścicielowi lub w dobre
ręce, tel. 0-660-761-742
đ Wydam roczne małe pieski
krótkowłose, zaszczepione, 
tel. 042-716-36-96 (Zgierz)
đ Pieski i suczki w wieku 3 i 9
miesięcy oddam w dobre ręce, 
tel. 042-670-99-59
đ Kocięta 3,5-miesięczne szukają
domu, tel. 042-672-37-07 
lub 0-604-597-941 
đ Oddam 7-tygodniowe szczenięta
po suce owczarku niemieckim, 
tel. 0-880-880-773
đ Ofiaruję 2-miesięczne kocięta, 
tel. 042-680-04-10
đ W okolicy ulic Morwowej i Teresy
błąkała się młoda suczka pinczer,
biało-brązowa ze stojącymi uszami,
czeka na właściciela pod numerem
telefonu 042-616-53-13.

đ Wydam 3-miesięczne kocięta, 
tel. 042-630-12-89
đ Znaleziono rottweilera, młodą
suczkę w kagańcu i ze smyczą,
błąkała się w okolicy ulic Wojska
Polskiego i Franciszkańskiej, 
tel. 0-505-045- 976
đ Oddam w dobre ręce 2,5-miesię-
czne kocięta , odrobaczone 
i zaszczepione, tel. 0-605-989-982
đ Oddam 8-tygodniowe kotka 
i kotkę, tel. 042-680-04-10
đ Oddam w dobre ręce szczenięta
po niedużych rodzicach. 
Tel. 042-641-85 86 i 042-645-71-99
đ Oddam w dobre ręce roczną
suczkę kundelka i 3-miesięczną
suczkę kundelka. 
Tel. 042-608-145-093, 
042-256-40-35. 

đđđ
Bezpłatne ogłoszenia do tej rubryki

przyjmujemy dziś pod numerem 
tel. 0 42-636-11-92. (KUP)

Szuka domu
đ Jest śnieżnobiałą puszystą kotką.
Nie ma ani jednej łatki na pięknym
futerku, jest nadzwyczaj miłą pupilką
i domatorką. Z łatwością dostosuje
się do blokowych warunków i mimo
kociego indywidualizmu nadzwyczaj
szybko zaprzyjaźnia się z opiekuna-
mi. Nosi numerek 247. Można o nią
pytać w schronisku przy ul. Marmu-
rowej, dzwonić: tel. 0-42-656-78-49

lub e-mailować: schronisko@do-
skomp.lodz.pl. (MASZ)

đ Ta suczka jest mieszańcem beagla.
Śliczna, bardzo mądra iwierna, ma trój-
kolorowe ubarwienie iprzesympatycz-
ną mordkę. Psiakma dopiero 1,5 roku.
Nowy właściciel będzie miał zniej dużą
pociechę iwspaniałego przyjaciela. No-
si numerek 2988. Można o nią pytać
w schronisku przy ul. Marmurowej,
dzwonić: tel. 0-42-656-78-49 lub e-ma-
ilować: schronisko@doskomp.lodz.pl.

(MASZ)
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ROZMOWA DNIA

đ MAGDASZREJNER: Tuż przed półno-
cą dzwoni zrozpaczony właściciel
zepsutego komputera...

KONRADPIASZCZYK: – Taki scena-
riusz wcale nie jest rzadkością. Póź-
nym wieczorem i w nocy dzwoni cał-
kiem spore grono osób. Przede
wszystkim firmy, które pracują wsys-
temie kilkuzmianowym i potrzebują
pomocy informatycznej o późnej po-
rze, ale iklienci indywidualni.
đ Nie mogą poczekać do rana?

– W takich nagłych wypadkach
zwykle dzwonią ci, którzy utracili ja-
kieś ważne dokumenty. Kiedyś od-
zyskiwałem pracę doktorską, skaso-
waną przez dziecko, które obudziło

się w nocy, skorzystało, że tata nie
siedzi przy komputerze i skutecznie
usunęło cały plik. Innym razem do-
staliśmy wezwanie od klienta, który
wylał na klawiaturę laptopa filiżan-
kę kawy.
đ Do takich wypadków pogotowie
wyrusza na sygnale?

– Może nie na sygnale, ale jeśli
wiemy, że nasza natychmiastowa
obecność jest niezbędna, zawsze je-
dziemy. Bywa jednak, że klient
dzwoni o drugiej w nocy z jakimś
drobiazgiem, który może poczekać
do rana. Wówczas przekonujemy go,
że lepiej będzie, jeśli przyjedziemy,
kiedy słońce na dobre wstanie.

đKomputerowy lekarz stawia dia-
gnozę i leczy na miejscu, czy zabie-
ra „pacjenta” do kliniki?

– Jeśli to mała usterka, napra-
wiamy na miejscu. Zwykle jednak
zabieramy sprzęt i w firmie, na
spokojnie, zaglądamy do środka.
Na wszelki wypadek mam zawsze
ze sobą torbę z narzędziami.
đ Aco pan doktor nosi w takiej ap-
teczce?

– Noszę laptopa, jeśli trzeba
przegrać dane z zepsutego kompu-
tera na dodatkowy dysk, elek-
tryczny śrubokręt i wszystko, co
potrzeba do zajrzenia do wnętrz
komputera. •

– Czasem klienci dzwonią odrugiej wnocy
zdrobiazgiem, z którym można poczekać
do rana – mówi Konrad Piaszczyk, 
współwłaściciel pogotowia 
komputerowego
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Radar na Kopcińskiego
Urządzenie mierzące prędkość

pojawiło się na ul. Kopcińskie-
go przy skrzyżowaniu z ul. Nawrot.
Obowiązuje tam ograniczenie pręd-
kości do 50 km/h. Z przejścia dla pie-

szych korzysta wielu uczniów z po-
bliskich szkół, ale kierowcy rzadko
stosują się do ograniczeń.

Radar nie robi zdjęć. Kierowcy
jadący poniżej dozwolonej pięćdzie-
siątki zobaczą zielony napis „dzię-
kujemy”, dla pozostałych wyświetli
się ostrzegawcze „zwolnij” w czerwo-
nym kolorze. Na tablicy umieszczo-
no również wizerunki dzieci, co ma
dodatkowo skłonić przejeżdżających
do zdjęcia nogi z gazu.

Radar został zainstalowany
przez Zarząd Dróg i Transportu
Urzędu Miasta Łodzi. Jest to pilota-
żowy projekt. Jeśli się sprawdzi, po-
dobne urządzenia staną wkolejnych
punktach miasta. – Z pierwszych
obserwacji wynika, niestety, że kie-
rowcy nie zwalniają – mówi Alek-
sandra Mioduszewska, rzecznik
ZDiT. – Warto jednak pamiętać, że
na drogach przelotowych także obo-
wiązują ograniczenia prędkości.

(MG)
Niewielu kierowców zasługuje na
„dziękuję” FOT. KRZYSZTOF SZYMCZAK

Plażowanie lepsze niż zwiedzanie
Północne ostępy Skandynawii,

zabytki Rumunii i szykowne La-
zurowe Wybrzeże – to kierunki naj-
rzadziej wybierane w tym sezonie
przez klientów biur podróży. Na wa-
kacjach musiało być ciepło, tanio
i leniwie.

– Anulowaliśmy całą wycieczkę
objazdową po Rumunii. Na wczasy
stacjonarne także nie było chętnych 
– mówi Katarzyna Płachecka z biura
podróży przy ul. Piotrkowskiej. – Oso-
by znające się na turystyce wiedzą, że

Rumunia to piękny kraj, ale ludziom
chyba źle się kojarzy.

Mało jest chętnych na objazdowe
wycieczki po północnych zakątkach
Skandynawii. – Popularne jest wy-
grzewanie się w gorącym słońcu i le-
niuchowanie, a Skandynawia jest
zimna, droga i dość daleka – tłuma-
czy Renata Żórawska, pracownica ko-
lejnego biura. 

Łódzki podróżnik zwraca uwagę
przede wszystkim na koszty. Nie ma-
ją powodzenia wyjazdy do Malezji,
Australii i Nowej Zelandii. Dużo bliż-
sze Lazurowe Wybrzeże, Costa Del
Sol i Wyspy Kanaryjskie też nie biją
rekordów popularności. – Lazurowe
Wybrzeże to snobistyczne miejsce,
w którym płaci się za blichtr i możli-
wość spotkania znanych osób. Trzeba
liczyć się z tym, że, oprócz kosztów
wycieczki, sporo wyda się na miejscu
– tłumaczy Renata Żórawska.

W rzadko odwiedzanych miej-
scach nie ma co liczyć na specjalne
zniżki. Biura podróży zamiast obni-
żać ceny, starają się dostosować ofertę
do liczby chętnych. (MT)

Dyżurują radni
W delegaturze Bałuty przy ul. Zachod-
niej 47, parter, pok. 57, wgodz. 15 – 16
dyżuruje dziś Krzysztof Litwinowicz.
Jutro wgodz. 15 – 16.30 wsiedzibie
SLD przy ul. Piotrkowskiej 203/205
czeka na łodzian Ewa Janicka. (MP.)

Jesienne stragany
Orzechy laskowe, jabłka, gruszki,

jeżyny, a także maliny – na tar-
gowiskach dominują jesienne od-
miany owoców iwarzyw.

– Kupuję głównie ulubione grusz-
ki klapsy, jabłka, a także – wyjątko-
wo dobre – późne maliny – mówi

Dagmara Wnuk. – Końcówka waka-
cji to czas, kiedy do sprzedaży trafia-
ją jesienne odmiany. Zaczynam
wówczas częściej odwiedzać targowi-
ska. Wczesne gatunki są dla mnie za
mało dojrzałe.

Opakowanie późnych malin
kosztuje 3 – 4 zł. Za kilogram orze-
chów laskowych zapłacimy 10 zł.
Klapsy kosztują 2,5 – 3 zł za kilo-
gram, a ceny jabłek wahają się od
1 zł do 2,5 zł.

Malinami będziemy się cieszyć
do wystąpienia przymrozków. Owo-
ce wytrzymują temperatury do –7
stopni Celsjusza.

Dużą popularnością cieszą się
paularedy, delikatesy, czyli jesienne
odmiany jabłek. – Klienci chętnie je
kupują, mimo iż nie nadają się na
przetwory – zauważają kupcy. (SACH)

Kilogram orzechów laskowych 
kosztuje 10 zł FOT. PAWEŁ NOWAK

Wśród przychodni, które gotowe są
przyjmować pacjentów z urazami or-
topedycznymi wzwiązku z remontem
ambulatorium w łódzkim pogotowiu,
jest także – poza wymienionym wna-
szej wczorajszej informacji – Woje-
wódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy
–  Centrum Profilaktyczno–Lecznicze
przy ul. Aleksandrowskiej 61/63. 
Rejestracja poradni pracuje w godz.
8 –19, tel. 0-42 272-18-02. (N) 

Jeszcze jedna 
przychodnia czeka


