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łłDWY ŁDWIGZlłłlłł 
Pismo Ziemi Łowickiej W~chodzi _dwa razy w mie~i~cu. 

Spotykamy się z Wami jut po raz ty z' kupieniem pisma1 w punktach, w 
dziesiąty-na łamach "Nowego lowiczanina" ktdrych zwykle kupują będzie nasze.) ga
Chcieli~, by ten dziesiąty numer był zety fllliej. Być mote złodziej będzie 
ńieco irviy. Mamy nadzieję, te ucieszy ·chciał zarobić 1 skradzione egzer11Jlarze 
Was widoczna w tym numerze - dzięki tak czy owak w jakiś sposób trafią na 
zmianie drukarni - poprawa jakości dru- rynek - ale nie będzie to jut ta sama 
ku, ktdra osobonl starszym, często na- łatwość zakupu,no i ta sama cena. Z te
rzekającym na niewyra1ne, drobne liter- lefonicznych sy(1lałdw od naszych Czytel 
ki uczyni lektUCf naszej gazety przyje- nikdw wiemy, te niejednokrotnie kupują 

iejszą. "N.L" od ulicznych kolporterdw płacąc 
Przy okazji chcemy przeprosić naszych 

Czytelników, dla których 110gło braknąć 
ostatniego, dziewiątego nuneru "N.L"', 
choć ilość wydrukowanych egzc111>larzy 
była wystarczająca. 

21 września, w piątek z rana
1przed 

rozpoczęciem swej pracy Zdzisław Mazur
kiewicz, pełniący całkowicie społecznie 
funkcję redaktora naczelnego rozwoził 
po punktach sprzedaty w lowiczu nowy 
numer "N.L.". Przed "Synte)(em", dokąd 
wszedł, by zanie~ć 100 egzenl)larzy dla 
tamtejszej Komisji Zakładowej "S" zo
stawił swojego "malucha". Drzwi były, . 
jak zwykle, otwarte - przeciet za 
kilka sekund miał wrócić .•••• Okazało 
się, te tych kilku sekund wystarczyło. 
Z samochodu zniknęło 500 egZBfllJlarzy 
"N.l." przeznaczonych jeszcze do roz
wiezienia. 

Zrobiło nam się przykro i to podwój
nie. Po pierwsze dlatego, te pięciuset 
naszych Czytelników będzie miało klapo-

llrodzq_ 
C:źltfeJ1li~1 

po 1000 - 1500 i. Informujeiay,więc, te 
osoby takie rozprowadzają ."N.l." bez 
naszej zgody, czyli w sposób nielegalny. 
a począwszy od nr 'J cena jednego egzC111· 
plarza wynosi 700 i. 

Po drugie• dla redakcji pisma, ktdre 
stara się być taK tanie jak to tylko 
noHiwe, dostępne takte 1 dla tych, 
którzy liczą katde 100 d. w domowy• bu
dtecie - strata 350 tysięcy złotych . 
jest stratą bardzo dutą. "N.L." jest 
pismem samofinansującym się, ale cały 
czas balansuje na krawędzi opłacalnoś
ci. Większo~ć'pracy )-osobowej redakc.)1 
wykonywana 'est społecznie. 

Redakcja 

Czu.), się w "Pek tłile" jak cudzozlenicy. 
Mieszkaj, ta111 niby legalnie, ile zlnt8()ruw1-
nl tubylcy trak tują leh .)ale Obcych, przyby
łych z daleka. l<atclenu nowenu daje slq spo• 
s~ poznania panujących tani, specyflcz 
nych obyczajów. Ale wyboru nie da.)~ tadn&
go. Dlatego tet czu.)1,1 siis oszukani przez 
miasto, ktdre tak, lokallzac.)q 1111 przydzie
liło, jak I całkowicie zaponni1ni przez 
tych, ktdrzy nad porz~i11111 i bezpleczel\

.stweni publlczny11 zObowi•zall slis czuwaC. 
Policja pozosta 1e często głucha na Ich te
lefoniczne t•le. proiłby o lnte~.)q·. 

A codzlenno~C w "Pekinie" wygląda tek, 
te interweniowaC wypadałoby i w dzień 1 w 
nocy. Pijaństwo, bd.)ki, awantury to nomal
nośC - ale nlc w ty11 d:ri-go gdyt miesz
kańcy "Pekinu" to w wliskszoki zesłany t• 
:łwiadonlle - byle dale.) od 111iasta - 11111rglnu 
społeczny. Rzadko s, to pełna rodziny, CZ!ł9-
to rozwiedzeni będący w nowych toWarzysklCh 
układach. Ale są i iml, których okoliczno~ 

.mieszkać 

WP_EKllVIE 
ci tyciowe znuslły do zan1iesz~ania w konu • 
nalnych budynkach lub ich na.)blltszy111 są
siedztwie. W .)edny11 z domów w "Pel<inle" pdl 
nocll)di drzwi we.)~lowych do klatki schodo
we.) brak. Kiedy!! Oyły, ale pel«lego dnia 
jeden z lokatorów goniąc z siekier• WS?dl&•"'========================================:;f towarzysza pijackie.) Imprezy wyhelowal na 

PRZEWOlWICZACEGO NIE WYBRANO 
26 wrze~ia br. odbyło się IV Zebranie 

Cle1egatow Oddziału Ziemi Lowick1ej NSZL 
"Sol ldarno~ć". Informacja o tym spo1kanlu 
była na tyle wystarczająca, to dotarła do 
tych wszystkich, ktdrzy rzeczywl!lcln intere 
sują się tyciem związku i czują octpo„ie· 
dzielni przed 5woiml Kanlsjami Zakładowymi 
za ich wybdr na Delegatów reprezentujących 
zakłady pracy. 

Co się okazało~ Na ponad BO Oelenatów 
w zebraniu uczestniczyło •6, a pd1nlej tyl
ko 'Il. Wśrdd zapro9zonych go~l byh, pan 
Burmistrz l<azłowski, I< lero""'ik Urzędu Rejo
nowego p.Budnlak i przedstawiciel Znrządu 
Regionu "Mazowsze". l<atdy uczestnic:?ący, 
wchodząc do sali, mógł szybko zorientowaC 
się, te zebranie było dość dobrze pl'zygoto
wane przez organizatorów. Zebranie oclllyło 
etę, ale nle przyniosło tadnego rozstrzyg~ 
nięcia, gdyz nie s tawilti Gię wymagana ilo!lć 
(lólel)lltów, by motna było rozstrzygn:1ć o wy
bOne przewo<iliczącego Zarządu i uzupełnić 
llklatl Zarządu. 

Kandydatów dO wyboru na przewodniczącego 
:, zgłoszOńó Ow6ch. Byli nlml p.Ryszard Rybus 

i p. C:tMlaw Gołaszewski. 2aden z nich nie 
uzyska i wymagane.) liczby głosów. wol>ec bra
ku tzw. q11on1111 • Głosowanie patraktowano 

jednak jako próbę wskazania lidera Oddzilłu, 
A więc szkoda. Czytby w Lowlczu ·.)ut nie 

było potrzeby furl<cjonowanie organluc.)i 
zwlązkowycll 1 czy nie ma tu oddanych apr1-
wie człoA<ów zwiqzku7 
Pocieszył zebnnych przedsta„lciel Regionu 
"Mazowsze" mdwląc, te nie .)este~y odosob
nieni w tekim stanie rzeczy. 

Doorze 9ię stało .)eO'lak. te zapadły de
cyzje rozwiązujące ten probl11111 w sposdb bar 
cizo zdecyelowany: następne zebranie od>ędzie 
się 10.10.br. o gortz. 16,lO w tej 1181118} 
sali. Lista Delegatów zostanie zweryfikowa
ne tm. przewo<illcz,cy Komisji Zakhdowych 
zostali zobowl,zanl do uzyskania od katde
go llol81J11ta piscnnego oświadc:zenla o swoi„ 
za111iarzr!i dalszej prar.y społecznej I repre
zentowaniu l<omis.)l Zekładowej1 do czego 
wcześnie.) 11lę deklarowali. 

Tak więc spotkamy się w „ie.)szym el<ła
dzle. w tytl samym celu, który nie mógł byC 
zrealizowany tylko dlatego, te nlel<tdrzy 
zignorowali awd.) zwi11zkowy obowlqzfll<, oajec 
tynt 11uym •whdect110 swojej niflD~iedzial 
no!lcl. 

WOJCIEOt BLAZEJCZYIC 
ADAM SKONECZNY 

nich swo.)3 zło!łC. Imy w podobnych, okoUc:z
no!łclach załatwił" balustradę "'iodących na 
plerws1e piętro schoddw. Siekiery i note to 
w "Pel<inie" narzqdzla unlwersalne,codzlłlfYllł 
go utytku. Strasząc i wymachując nimi zalał'• 
wie slq towarzyskie porachunki, imvia raz8"1 
przy ich zastosowaniu wchodzi siq do swoje
go bQd.t cudzego mioszkanla. 11!bll rąt>aC .)ut 
nie trzeba bo te rzad<o kto posiada. Za to 
stolarka nle za.).tego mieszkania na parte
rz11 została powyrywana i porąbana dokład
nie, podobnie .)ak okna łazienek, ktdre 6' 
wspólne dla wszystkich mloszkar\c:Ow. piętra. 
Tak samo .)est w WC, do ktdrego pl.)any11 go~· 
cl0111 czasami trudno trafie, znajdują więc 
sobie zastępcze mie.)sca1 na schoclaell, pod 
drzwla111l i1l1lych lokatorów, na zewnątrz bu
dynku. 

Gości przybywa tutaj wielu. Mieszkańcy 
"Pekinu" są towarzyscy, 11 chyba najbarddaj 
pani O. Potrafl ona - wyznaje zgorszona joj 
stylfllll tycia rencistka - pd.)~ć do mlasta l 
przywldC dwoma "taryfa111i" kUka l4-l5 let• 
nlch. dziewcząt. W jo.) .)odn0ht>owy11 11ieslk1• 
nlu, które dziell z •-lotnl111 syr4\1n1 h~rezy tr:..ają wtedy po kllk• dni, wuyscy bawi' 
si• dollrze i zazwyczaj przy ot"'ar tycl1 
drzwiach. Kloclylł wlQk&za~O 111Qllklego grOfll 
stanowlll t.ołnleue, toru 11pca(Jllenl uciec• 
panowie pr.tybyw;iją nawet z okolic Lowlcu. 
~ni;io j1 t9111 nie wldllalnl - Od cza~ do 

llakończenle l'4 tłt. 5 



k·ronika 
.. 

• 2S PtllCOMlllkdw Ptlł!S tało PtllCOllllĆ w 
· Urzędzie Miejski• od chwlll CJłl.)ęcl• stlflO
wlske przez Wrftlistrza kazłowsklego. Odeszl 
z tótnych przyczyn /ll«>lnlenla, eneryttity, 
przej~cla do procy w Rejonie/. Przyjqto 8 
nowych praco.onlków, w tym 5 z wytszym wy
kształce;nlem. TY111 samym liczba zatrudnio
nych w lkzędzla Z111alał11 z 58 do. •2 osdb. 
Urząd został tet zreorganlzowanyt z U 
wydzlałdw zostało 5. li wlększo~cl pozbyto 
się takte osdb na których clątyły powszechni 
oskartenia o korupcją. Panl bodaj najbar
dziej obciątona łapól.łcarską przeszło:§cl• 
otrzymała wvrn:.wisnie i jednocze~ie zo
stała odsunięta od pełnienia obowlązkdw, 
inne panie przeszły do pracy bąd:t to w Re
jonie /niech 9ię marh<i jego .szef •••• /, 
bąd:t /nawet! I w województwie. Niektóre ·Z 
osób o nisnaj~epszej opin11 pozm1tawiono w 
pracy Ile nie na stanowiskach kierowniczych, 
bąd:t w znniejszonym wymiarze czasu pracy -
ze względu na ich t111iojętno~ci czysto fac:ho 
we. Burmistrz powiedział jednak "Nowen..i Ło-

. w i czan inowi", te w przypad<u ponowienia się 
podejrzeń o korupcję - pozbędzie się tych 
osób,nawet gdyby to miało spowodowa~ zakłó
cenia w pracy Urzędu. 

O W związku ze :zmianą zasad Unansowania 
działalno!lci kulturalnej i sportu /od LI •. 
l99lr. obciąty ona bud.tet miasta, 
zllkwidowane zostaną centralne fundusze i 
rozwoju kul tury oraz rozwoju kul tury !izy
czneV - można się ~ziewa~ w Łowiczu 
gruntownej reformy tych spraw. Związane to 
b0dzie l gruPCl\1Y!Tił zwolniinianii z pracv 
I om Kultury, tllO ioteki tp./. u -zam13rze 
przeprowadzenia takich posuni~ Zarząd Mia
sta pow~~domU Rejonowe Biuro Pracy. 

O PSS ":;potem" oęozle w Łowiczu prowadzllo 
bar mleczny, choć nie wiadono jeszcze gdzie. 
"Społem" podjęłdl się toj niedochodowej 
działalno!lci po negocjacjach z miastem, 
które w zamian zrezygnowało z odebrania 
terru przedsiębiorstwu 4 sklepów, będących w 
gestii , zarządu Mia!lta. 

O W Łowiczu będziemy mieli '. f!ajprawdopodo
bnioj tylko 2 poczty. Poczta na Rynku Killń 
skiego zostanie zarri<nięta - zwrotu lokalu 
domaga się, jego prywatny wła!lciciel. Władze 
miasta proponowały w zamian Urzędowi Poczto 
wo-Telekon».1nikacye)nemu lokal przy ulicy 
Zduńskiej 47/49, w którym dotąd mie~cll sii, 
sklep odzieżowy, a dawniej "Oom Olleba". 
Poczta oónówlla tłt111Bc:ząc się m. in. brakiem 
na zapleczu sani teriatów i słabym o!lwietle
niem. Według burmistrza miasto nie dyspo
roje w centrum tadnym lepszym lokalem. 

19 Roto Wychowanków i Wy~anek Szkdł 
Średnich Ogólnokształcących w Łowiczu na 
awolm marcowym zebraniu podjęło decyzję 
Wlllrownnia na da1oK1ym gmchu Szkoły /obe
cnie Muzeum Narodowo w Łowiczu/ tablle~ z 
na!ltępujQcym noplsen11 
Al.MA MATER LO\lflCIENSIS 

A.O. 1'68 
Gllloch Szkoły 1821, 19'9 
I Państwowego Ginnazj1111 i Liceun 
im.l(s,J.POł'liatOW!ll<lego 

II P1ń11twowoao Ginnazjtlll 1 Liceut11 
1111,J.U.NiClfl.:O>iiczo 

Tablica 2011hh wy1<on6na przez 11istrzn 
komi11nhr!ll<iOQO p.Czo11hwa Kmieciaka. WniJro 
wonlo Ublicy odbyko lll'J w czerwcu b.r.Po
t1tilrj{j\lliófl0, t1 ocl1.1łt1ni110111 tablicy na11te91 
~%119 Zjutil llychow1nl<dw we w1 1~~n\u 19911: . . - ·- ·----ł 

· Ze zcblllenieni przeczytałe. w dSftlYlll 
IUl!Jl'ze "łblegó lowtczanlna„ infonta~ 
c.M o zatwlentzenlu przez Radę hertJlł 
•l,sta l.owlcza przedstaWla_,.cego "wll8 
ruiek jed'iego . pelikana t Vł"51Uf kntl• 
katmlQCeQO troje swych pisklQt".Gdyby 
chodziło tylko o .lał<ł~ 1118łq popr~ę 

Nie bvl• to.)~-:-_,. 'tiderca!1 ·i1' ( 
v ul8Salttleniu uchdłj obecoej Rady • 
o9tatni• decyzja w sprawie hett!U·'9a'. * 
glnesle dodalll, te Udlwała ż lf)Jr.; au-- · 
pełnle nie ol<rdlata b8rW " utuJiłiu 
'18~· .. · ... ·. .·· . 

w grafice herbu zatwlerdzonQ następnie 
przez. i.ladze miasta, 1111tna byłoby . osta
tecznie Of;fnleść slę do tego · 00ojętnle. 
W!Jzak SQ sprawy Wl8fniejsze dla lowlcza 
którY111l winna obecnie ta.)QĆ się Rada. 

. . Ozna.i.c •. te decyzja ż lł:JJr.: nstała 
podjęta pochopnie i bez przygomw.tbi 
na posiedzeniu w dniu Jl llllłja l9)7r • . 
Rada Miejska PC>WZięła lkhwałę Hr . 41 
przedstawla.),c do zatwlerdZenla·Mln1stit1 
stwu _Spraw Wewnętrznych dlftewers.)e 

GDESZCZł! O P!llGU\NACM 
Jednakte chodzi o zmianę herbu.· a tego 
nie wolno zbyć milczeniem. tym bardzie.) 
te odwołuje się Rada w swej uchwale do 
wiekowej tradycji i okresu II Rzeczypo
spoll tej. 

Decyzja Rady Mijeskie.) jest oczywi
stym · złamaniem tej zasady, bowiem przy
naj1111iej od końca XV wieku na pieczę
ciach miejskich Łowicza widniały dwa 
pelikany i taki wizerunek przetrwał do 
czasu rozbiorów. Miał ten herb SWQ sym
bolikę, a jego interpretacja pozostawała 
w ~cisłym zwiQzku z tradycją chrze~cija
ńską i taktem, że Łowicz był miastem ar
cybiskupim. ~żna o •ym przeczytać w mo
nograf ii Łowicza wydanej w 1906r, jesz~ 
cze zaś więcej w artykule znawcy dziejów 
miasta - T.Gumińskiego zamieszonym w ru 
czniku "Ziemia" z 1936r. 

Po odzyskaniu niepodległo~ci w 1910r 
o:zez dłuższy czas posługiwano się w Ma 
gistracie Łowicza pieczęcią z wizerun
kiem jednego pelikana, przy czym herb 
taki nie tyle stanowił wyraz tendencji 
sekularyzacyjnych, co był zgodny ze wzo 

herbu - obie z dwoma pellk&nami. - rdt-
n1Qce SiQ jedynie występe>Wanlent .w JQ- , 
dnej piskląt. w drugiej nataniast lch 
brekiem. śCHle precyzowano tet barwy 
w arkuszu. Uzasadnienie naukowe dla 
takich wizerunków herbu przedłotył 
dwczesnej Radzie w form1e .oprecowa
n1a znakomity historyk Lowicza · t Zledl 
łówicklej ~ dr Jan We17'8r. • · 

Uwaiam·, te zatwierdzona teraz nie
rozważnie przez Radę miasta uchwała o 
herbie Łowicza wymaga pilne) rewizji. 
Ta pochopnie - w opinii nie tylko mo
jej - powzięta uchwała narata bowle111 
członków Rady, a w szcZP.Qdlności pomy
słodawców na zarzut dyletanctwa. Mie
szkańców Łowicza odrywa zaś od historl 
i poczucia totsamo~ci. Stąd konieczna 
zdaje się na przyszłoś6 potrzeba kon
sultowania podobnych decyzji u osób 
k~tentnych. bo jakie inaczej próbo
wać - jak pisał poeta- "ocalić swoją 
nikłą godność wobec przeszłości". 

MAREK WOJTYLAK 
rem narzuconym wcze~niej przez okupanta · 
niemieckiego. uapiero w 19J3r. wn1ost:i< · P .S. 
Magistratu o potrzebi.e prawnego uregulo 

Już po napisaniu tego artykułu 
przeczytałem w kolejnym numerze 
"Nowego Łowiczanina" tekst Pana 
Jacka Rutkowskiego, z którym się 
całkowicie zgadzam. 

wania powyższego herbu uz}'skał akcepta-
cję Rady Miejskiej, która Uchwałą nr 24 
z 6 c'zerwca przyjęła go za godło miasta. 

Ze zdumieniem,niedowierzaniem dowie 
działam się o zmianie herbu naszego 
miasta. Nie pierwszy to raz popełniono 
omyłkę, którą można zresztą wytłumaczyć. 
Otót, jak słusznie pisze w Nr 9 "Nowego 
Łowiczanina", p. Jacek Rutkowski, ·od XIV 
wieku herbem miasta Łowicza były dwa 
pelikany zwrócone ·do siebie Qrzbietami, 
oddzielone 1 łodygą z 3 kwiatami położonQ 
w osi. tarczy herbowej. 
Natomiast jeden pelikan karmiący pisklę
ta był herbem wójta łow.ickiego.Miejllly 
nadziejP, ie Rada Miasta powróci do tęj 
sprawy i opierając się o dane history~ 
czne, podejmie decyzję przywracającę, 
Łowiczowi jego dawny

1
historyczny herb. 

F.Z. 
(nazwisko i imię znane redakcji> 

Powrót do samorz;idu terytorialnego 
na porządku dzlemym postawił sprawfJ 
herbów miejskich. Łowicz jest w tym 
szczęśliwym połoteniu, te legltymuje 
sią naukowo potwierdzonym na podstawle 

2 

bogatego materlału historycznego wzo
rem. Zainteresowanych bliżej tym tema· 
tern odsyłam do artykułu podpisanego 
moim nazwiskiem, a ogłoszonego w "Zie 
mi~' /1936 nr 70/, miesięczniku Polsl<i1 
go Towarzystwa Krajoznawczego, z okaz. 
OOO-lecia miasta. 

Wykazałem wtedy, te niewła~ciwe by 
ło używanie pieczęci miejskiej z her
bem przedstawiaj=Icym jednego pelikana 
karmi:icego małe, zwróconego wprost na 
patrz:icego. Takle wyobratenie przyj~ł 
się bowiem za okupacji niemieckiej 
podczas I wojny ~wtatowoj, natomiast 
w §wletle wyjqtkowo ob!itego materi a
łu, sfragistycznego chociażby, herb 
t:owlcza wyobrażał zawsze dwa pelikany 
tył em do sioblo zwrócone. 

Na potwlerdzcnlc tego przypomn~ 
nlek tóre swoja tfawne us talenta. Naj
starszy znany nam odclsk pleczęci 
mlo,)skioj Łowicza pochodzi l: XIV w. 
Przed 19J9 r. :i:najdował :SiQ w Archlwu 
Pt11,ntwowym w Gd:ir'1:3ku pr:?y rJnl<umonr.1c( 
d?tyctqcym ntosu111<6w htinolowych z ty 



„---------------,~~' w godzinach ramych przekroczyliś.'ll)' Centrum miasta to markety 1 sklepy, 
...a-eszcie granicę rosyjsko-fińską h()e• sklepiki oraz piętrowe oomy iłlieszkalne. 
choliśmy w krainę pięknych 1nieskażonych Forssa posiada J hotele oraz 14 resta
Lasów i czystych jezior. Dalsza podróż urecji, barów samousługowych i kewiarn1 1 
111inęła na podziwianiu nieznanego kraju. szpital Yejonowy na JJO łóżek, Dom 
Za oknami autokaru rzacl<o pojawiały się Opieki. Jasne kolory budynków i brak 
niewielkie miejscowości. Częściej nato- śmieci na ulicach /mimo breku koszy!/ 
miast na tle malowiczego krajobrazu wi- jeszcze bardziej podkreślają panującą 
doczne były stojące pojedyńcze,drewnia- tam czystość. · 
ne jasne domy.Ale nic dziwnego Finlandia Sklepy obfitują naturalnie we wszyst
należy przecież do krajów słab&za1u011~u ko.lNiestety jest to jednak kraj bardzo 
nych. Liczy tylko około' ) mln mieszkań drogi}. Peryferie miasta sięgają lasów 
ców. Jechaliśmy do miasta Forssa po- i jez or. 
łożonego . w południowo-zachodniej części 
Kraju. Gospodarze Forssy zaprosili z 
rewizytą zespół taneczno-wokalny i or 
kiestrę Miejskiego 00ll'O Kultury w Le
wiczu. Ja jechałem na zaproszenie Rady 
Miasta jako członek Rady miasta Lewicza 
Wczesnym popołudniem Jl sierpnia, po · 
trudach trzydniowej podróży, ótugiego 
i uciążliwego przekraczania granicy 
polsko-litewskiej, noclegu w Lenin
gradzie, który pozwolił tylko na czę-
ściowe zregenerowanie sił, wjechaliśmy 
wreszcie do miasta Forssy. Przed Ratu
szem witają 11<.1 s sekretarz Rady Miasta 
z sekretarką, żona burmistrza, prze
wodniczący Towarzystwa Polsko-Fińskie
go oraz tłumaczka, pani Bożena Kojra 
specjalnie zaproszona z Warszawy. Po 
krótkim przywitaniu odbyło się spotka
nie w sali obrad Rady. Od tej chwili 
witający nas gospodarze opiekowali się 
nami przez cały okres pobytu. 

Z dumą pokazywali nam halę sportową 
ze sztucznym lodowiskiem i ośrodek jet
dziecki. W niedzielę wraz z gospodarza 
-mi uczestniczyliśmy we Mszy Świętej 
w ich luterańskim Kościele, którego 
ciekawa sylwetka wyratnie góruje nad 
miastem. 

' forssa 1choć liczy tylko 20 tys.mieszkań 
ców, to stwarza jednak wrażenie duże~o 
miasta. Nie ma tutaj miejskiej kOll'Om
kacji. FinO\N,4 poruszają się samocho
dami i rowerami po specjalnych drogach 
rowerowych. Żyją spokojnie i dostatnio. 

„."~ć brakuje im rąk do pracy niechętnie 
_ trudniają obcokrajowców. 

rniastem. Już na tej pieczęci widniały 
dwa pellkany. \./szystkle pófolejsze at 
do II rozb ioru Polski powtarzały takQ 
treść ze stylistycznymi jedynie zmia
na1111. llerb ml as ta w opl sanej pos tael 
zna jdujemy również na miedziorycie z 
widok iem jego z końca XVI w. w dziele 
"Ci vitates orbis terrarum" /1610/, 
którego oryginał trafił także w la
t ach trzydziestych do muzeum Tarczyń 
ski ego. 

llwa pelikany na pieczęciach mleJ
skich utrzyma ły sią jeszcze za rządów 
pruskich /179J-1006/. Iterb w tej posta 
cl zniknął natomiast w ol<resie Księs
twa Warszawskiego /1007-1015/ i konsty 
tucyjnego Królestwa Polskiego /1015-
1011/, które nie znały samorządu. Po 
dobnie działo s1Q za rządów rosyjskich 
do 1914 r. W ,tych warunkach zagln~ła 
parnlęd o wła~ciwym wygljldzie herbu lo-

t:,_ wicza i powstawały błędne o nim wyobra 
\411 ;łenla. 

:· Jednego pelikana, ale bokiem odwró
conego do pa trzącego, spotkaG można 

O naszym przyje1dzie mieszkańcy 
Forssy mogli przeczytać w swojej lokal . 
ndj prasie. Tam też anonsowano występy 
łowickiego zespołu. /Obok zamieszczamy 
prasowy wycinek/. 

„ 
KANSArlfANSSEJA PUOLASTAI 
Kanaentanaairyhmii y5t6vyy5kaupun· 

11;sta Lowiciuila Puolasta esilnlyy 

Forsaan torilla lauan11ina 1.9. klo 12.00 I• " 
Kuhalan koululla maanantelna 3.9. klo 9.30. 
Terveluloal fon„n kaupunkl 

Rewizyta nasza miała służyć podtrzy
maniu wcześniej nawiązanych kontaktów • 
Zespół prowadzony przez pana Leszka Wo
szczyńskiego i orkiestra pod kierunkiem 
pana Edwarda Czekaja zaprezentowały tol:
klor ziemi łowid<iej. Zespół dał dwa 
występy:na rynku Forssy l września oraz 
2 dn~ pótniej w szkole dla młodzieży 
na rozpoczęcie roku s~olnego. Przyjęte 
zostały one z dużą syirpatią. 
Ja miałem możliwość poznać pracę i kom
petencje Rady miasta Forssa. Rozmewiałerp 
z jej członkami, uczestniczyłem w po
siedzeniu Rady. 

· 11o:rnńczcnie na str. 'f 

11atomiast na pieczęciach wójtowskich z 
XVII i XVIII w., ale używał ich urzęd 
nik prymasowski sprawujący tylko wła
dzę sądową w mie~cie. 

Na koniec jeszcze mała uwaga. W 
dziele zbiorowym pt. "Miasta polskie 
w Tysiącleciu" /Wrocław 1967/ t.11 1 
znajduje się barwne godło Lowlcza. Jego 
stylitacja wskazuje, te zapotyczone je 
z pieczęci z XVIII w. Otót istnieje 
wzór herbu doskonalszy pod względem ar 
artystycznym, z 1525 r.,prawdziwie zło 
tl:luO wieku tal< Polsl<i, jal< i Łowicza, 
Za nim nale2y pój~ć sporzqdzajqc obec;.. 
nie nową pieczęć miejską. 

TADEUSZ GllH l~SKI 

Uwo.jo.. C~iclru·c.!:J '! 
Afa.5t~pn..:J 
uka.ie si~ 

'N. t. li numer 
2b. g. 6.r: 
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kronika 
• Na uczelniach w całym kraju rozpoczął 
się nowv rok akademieki. Ilu młodych łowi-
czan go<Jjęło studia? · 

LiceUID Ogólnokształcące ukończvło w 111Bju 
90 osób, z tego 66 otrzymało świadectwa 
dojrzałości. Na studia zdawały z nich 64 
osoby, zdały tylkq, 42, a ostatecznie przyję 
to J9. Wyjechali głó~ie do lodzi, Warsza
wy, Poznania, ale także do miejs zych 
o!lrOO<ów jak Bydgoszcz i Biała Podlaska. 
Najwi,cej poszło na Uniwersytet Łódzki /10 
osób i Uniwersytet Warszawski /7 osób/. 

Technikum Rolnicze na 011chu opu!lciło 
S2 absolwentów, w tym }2 ze !lwiadflctwem 
dojrzałości. Na studia startowa ło 12 osób, 
dostało się 10, z których 2 na kierunki ~-
111anistyczne, reszta na rolnicze. 

Z 29 absolwentów Technikum Mechanicznego 
i Elektrycznego na Podrzecznej na studia 
dostało się 22. 

Technikl.lll Ekonomiczne: 62 ebsolwer.itów, 
w tY111 60 z maturą, Na studia zdawało 16 · 
osób, zdało 14. Liceum Zawodowe: 24 aosol
wentów, 14 z Pllltur.1, na studia 1 osoba. 

Tedvlikum Przemy.słu 5poty..czeyo1 21 ab
solwentów, 19 z maturq. O przyjQcie na stu 
die ubiegały się 4 osoby, zoały }. 

Liceum Pielęgniorskier no studia starto 
wały 4 osoby. Czy się dostały nie wiadomo. 

Poza tym 2 osoby /z Techniki.MD Ekonomicz 
oogo/ zostały przyjęte na wylszq uczelnię 
nieuznawana dotąd przez państwo, tj. na 
Papieakq Akademię Teologiczną w Krakowie. 

Nie notowoli!!my ile osób z poszczegól
nych szkól będzie kontynuować naukę w szko 
loch pomatuC"alnych, 111 studium nauczycielsk 
im, collegnch językowych itp. instytucjac!h 
nieakodolnicl<ich. 

O 1 patdziernika uroczyście, z udziałent w 
władz miasta zainaugurowano pierwszy rok w 
no~ otwartym college językowym w· Łowiczu. 

ó Kiosk, który stanął na terenie r0JT'Py ko-' 
lejowej, przy betonoi.ym ogrodzeniu od strony 
lllicy } Maja będzie jedynym z kilkunastu, 
jakie PKP zaraierzały tam pozwolić wybudować. 
Stawianie pozostałych wstrzymał Zarząd Mia
sta argumentuj~c, !t jeśli teren ten - dzier 
tawiony przez PKP ponoć dla coldw str11tegi
cznyoh - jest jut niepotrzebny, na co wskazy 
wałoby unleszczanie tam kiosków - nalety go 
oddać właścicielowi, czyli miastu. 

O Wojewódzki Kurator Oświ'aty i Wychowania 
wyraził zgodQ na przeniesienie Ośro<Jka Szkol 
no-Wychowawczego /SP nr 5/ z ul. Podrz1:cznsj 
do budynków opuszczonych przez jodnostl<ę 
wojskową przy ul. Armii Krajowej. Budynki 
te umotliwiają pomieszczenie samej sZkoły 
jak i internatu /dotąd Pl"ZY klasztorze Siós 
str Bernarelynek i obok SN/. PrawCIOpodotlnie 
.1a decyzję kuratora wpłynęły koszty adapta
cji pomieszczeń - ok. S-6 razy imiejszo nU 
koszty wybudowania nowej szkoły. Kalkulacja 
1 projekt wstępny adaptacji zostały wykonano 
nieoq>łatnie przez władze 111iasta. 

• Zarząd Miasta nadal /do 15 pa1dziernika/ 
oczekuje propozycji gdzie przenie~ papnik 
ku czci Armii Czerwonej stojący na środ<u 
Rynku Kościuszki. Pojawiła się tot ima 
koncepcja1 przekazania płyt, z których wy
konano ponnik jemej z istniejących w Pol
sce IJllin tydowskich. Płyty pochodzą bowien1 
- twierdzą niektdrzy - z nagrobków na Cllllln
tarzu tydowski111 w lowiczu /I/. Osoby, które 
były świad<&111i stawiania ponvlika i IOOQQ 
potwierdzić lub zdementować tę wersję pro-
5zona są o zghszanie się do bur„istrza. 



l(r·onil(a 
policyj11a 

• 19.09.1990r. ok . godz. 10,JO na si<rnju 
llsu w •lejscowo~l Kalenice, tr•lY!lZl<owlce 
nlel08ny sprawca ugodził w plecy nicznanyn1 
narzędzil!lll Marl11nnę K. lat 55 z Kalenic. W 
wynll<u OÓ'lleslonej rany Harlama K. zinarła. 
Wuystkle 050by posiadające jaklel<olwlek , 
lnfomacle w tej sprawie proszone sę o kon• 

takt z Komendą Rejoo.Jwę Pollcjl w low!czu. 
Osobom zalntere!IOWanym zapewnlllf!ly anon!llO
w~ . 

• 2l.09.90r. ok. godz. 18,10 w stodole na ' 
terenie własnego go9!>0darstwa rolnego w siej 
scowo!lcl Złaków ko~clelny, !Jftlna Zruny popeł 
nił sandldjstwo O.E. 
• l0.09 . 90r. o godz. 22.00 w 111.Kalllnlce, 
11"· lr.szl<owlce Henryk 8. z Kalenic kleruj.,c 
nlerelestrowanym clągnlkleni Ursus C-J60 
wjechał do rowu l spadł pod jego kolii pono
sząc śnlerć na miejscu. 
• ll.09.90r. o godz. 21,40 w mlej!ICOOIO~l 

llochel1, 11"· lowlcz kierujący motocyklmt 
Jawa J50 bez uprawnień Robert s. z lowicn 
przewotęcy dwóch paseterów uderzył w stoją
cy na poboczu n!~wietlony cią171lk z roz
rzutnikiem obornika. W wyniku zderzenia 
dmlerć na miejscu ponl6!1ł Robert S. 1 An
drzej G. z Łowicza, 11 trzeci paseter1 To
masz S. z Bochenia z ciętkiml obratehiami 
został umieszczony w upl talu w Łowiczu. 
• 2J.09.90r. o godz. 9.00 w miejscowo~! 
Zabostów, 11"· Łowicz, na trasie Hr 2, 1111-
lllOChód Fiat 126 p, klarowany przez Andrze
ja B. z lodzi, zjechał na lewy pas ruchu i 
zderzył się z jadącym z przeciwl<a samocho
dem Wurtburg kierowanym przer fuldrzeja M.Ż 
Łowicza. W wyniku wypadku dmierć poniósł 
Mdrzej B. z lodzi, a obrateń doznali: kie
rujący Wartburgiem Andrzej M. oraz jego pa
eaterowie Cezary J. Jan M. i Anna M. 
• 17.09.90r. o godz. 14,40 w Łowiczu na 
ol.Na~1'781'1skiej, kierujący rowerem J.K. 
lat 19 z Jastrzebl, onlna Łowicz wjechał 
na chodnik 1 uderzył w betonowy słup. Prze
wieziono go do SzPitala w Łowiczu. 
• 10.09. 90r . Andrzej M. z Retek spotywał 
alkohol z przygodnie poznanymi inętczyzna11i. 
którzy następnie pobili go 1 skradll kurtkę 
ze !lkóry, pieniądze w kwocie 90 tys.Ił. oru 
ime prze<tnioty na ogólną kwotę 400 tys.Ił. 

Ustalono sprawców tego czynu, są nimi Adr len 
P. i Radosław K. z Łowicza. Prokuratór zasto 
sował wobec nich dozór policji. · 
t ll.09.90r. w gddzinach prz~łullllowych 
w Łyszkowicach przy ul.Księstwa lowid<iego 
dokonano włamania do budynku inieszkalnego 
przez wybicie szyby w piwnicy. Sprawcy za
brali alkohol warto~! 500.000 zł. na szkodę 
Janiny G. Sprawcą okazał się Wiesław W. z 
Polesia, 11"· lyszkowlcc. 
• W nocy z 17 na 18. 09. 90r. na terenie 
•.Łowicza nieznani sprawcy dokonali kra
c.lziety samochodu Fiat 126 p na szkodę 
A11drzeja P. z low i cza. 

• W nocy i 20 11a ~f l wrzesnla olezrvinl 
sprawcy llOkonall w nmań oo 9 alta<M!k ozieł-
kowych przy ul.lódzklej. Strety wynoszę 
ok. ooo.ooo Ił. 

• 24.09.90r . ujawniono włamanie do Szkoły 
Podstawowej w Stachlewle, gn. lyszkowlce. 
Nieznani 9prewcy ukradli radlomnwietoton 
Wilna. zasilacz, projek.tor i\nie. Suma strat 
460.000 Ił. 

I 2ł.09.90r. o godz. O,J5 patrol KRP w Ło
wiczu ujawnU włamanie do komórki "lNIEHPfR 
CO" przy ul. Zduńskiej.Złodziojo po urwaniu 
kłd!ł< l skrac.111 koc~ 1 óezcdoranty oraz oust 
pnJ1~iv1ikl. Suma stret J,S mln zt. Us talono 
pr~"'~ów tego czynu. Okazall siQ nlml nleln 

\ni lrcMnZ n., Tomasz Z., lldam f. oraz do
t'o~-~x_;lr11•t1k S. 

~.Y ro 

zmienność 
]OSU 

Oątqcym ku wyj!lclu po dzlsle.)!lzej s~le 
dał slę zauwatyć moment uchylenie drzwi 
niewielkich prowadzących z wrw:trza nawy bo
cznej do wie?y północnej ko!lcioła. To kole 
giecki organista po zej!lciu z chóru wycho
dził tędy !IPiesząc na obled. Ciekawi zer
knęli~ do mrocznej wiety - tam wzniesiony 
wysoko czwrobol< masywnych murów, 1 apasany 
!IPirelą wą!lklcłl przy~ciernycłl biepów scho
dowych. lrudno wyobrazić sobie to miejsce 
wypełnione niegdy~ szczelnie g~twę uwi
łych wiązel'\ drewnianych spa.-1ajqcych w je
Illo ów cały wietowy labirynt. tamtego 
wrzu~nla spłonęło wszystko. Z rumowiska 
!IPCJPlelonych bolek, u wcj!lcia przez które 
ciel<awie zaględ9111V, wydobyto tylko blok 
bczk!lztołtny staplonego terem mechanizmu 
zegara. Dzisiejsza śnlała 1 odporna tel
betonowa tkanka konstrukcji to dzieło po
wojemej odbudowy prowadzonej przez zmarłe
go 4 llstapada I 96Jr. prałata Edwarda Ka
wl~iego. 

fmlomo~ć losu. Jej trwanie będzie moty
_., przewodnim dzi..-slejszego spoceru. Za
raz bowiem, rllljajęc pustą o tej porze ulicę 
Zrul'l!ll<<t wychyniemy na trójkątną otwart11 
przestrzel'\ Nowego Rynku. łru<tią c.lzlslaj do 
od1Jatrli~l1. li c;l!lzy semej l bolesnym 
opuszczeniu frontony zgrabne kamienic pusty
•l oknolfti wypatruj' darllft'nie ku martwen'IJ 
trawhstl!llU plecowi. Nie tel<! pamiętają. 
Pełne tych, t11tniącc pncą, przez stule
ci• zwrócone ku tywlołowl wypełnlajęcenu 
noworynkowe 11erce inla!lta. ()padający do
tlrodkowo bruk rozległy. Rzędy na nim ław 
długich, bud targowych, a uwiązów komych. 
Szeregi balii z plu!lkajęcymi rzecznynii 
ryb8"1l, • to sznury z nanlunę rybną drobni
cą. lem ustawione dzbnny ze śnietaną, w 

Wyrazy głębokiego wspOłczucle 

l·~r Zofl t Rogowski.ej-Tylman 1 
Or.Adamowi Rogowskiemu-Tylman 

z powodu ~rnlercl 
Ojca - Te~kle 

I„ 

składają i 
Koleżanki 1 Koledzy 

z Zespołu ()piekl Zdrowotnej w lowlczu 

chrzanowych lBchch chrMlonc moślene osel· 
kl, !lnietnc krątki serów. Gdzie indziej 
grzyby i jagody, owocowe i warzywne 11terty. 
lam wozy ze zbotent, prosiaki rozkwiczane i 
ja171l~ta bezradne. A te wełny, płótna i 
łokciowizna, a starzyzny, szmelce rótne i 
sprzęty, t8f11te kosze, beczki , sagany 1 
dwojak!. Nad wszystkim zaś harmider i tUlł
ul t nieapieany, przekomarzania, targi, 
zaklęcia kupców' starozakonnych 1 Chrze~cijof 
!lkich, kupujących wle~laków i łyków 111lej-
!lklch . 

ku terll.I wszystkil!llU zwrdconc - kamienice 
Nowego Rynku. Rynku jut bez ratusza, który I 
wzniesiony przez kontraternię pi-erllkQ w 
roku 15'9 rozebrany ZO!ltal w roku 1822, ale 
od 19" z pormiczl<iem małym kemlemym na 
miejscu a tracenia powstańców 186Jr. przez 
"zblr6w moskiewskich" jak głosi naph 
ap!towcj na nlm tablicy. Zbirowie to byli, 
do tego okrutnir szubienice skazańców usta
wlfi na wprost okien pani Kezoncewe.1. Wie
dz cli, te ta Polka, ton11 ·wysokiej fangi 
otlccra carskiego 11przyjoła PCIW!ltańczorru 
zrywowi, więc tyin widokiem egzekucji ' 
przed oknami godzili perfilllie w uczucll 
narodowe durnej laszki, a i mętowi dawali 
do zroz~lenie. 

(c.d.n.) 

·At_OJN SlYHU)A 

Wydaje .l<omi I.et tltiywatclsl<i "Solidarność" w Łowiczu. 
RedaguJ~: Zd~isław Mazurkiewicz-p.o.red.n~cz, Ewa 
MrzygłócHJa l 1~~órsl<a-sekr. red, Woje iect 1 \~;:i 1 i górski. 
S ta ~. e współpracu .i;;i: \'Jiesław Wysocki, i\ I bin Szymajcla 
~1arian S?l<ół, J;-icck Rutkowski, Leokndia Kołaczyńska 
l PO~~om1sarz Mirosłow Owczarek, Adres dla korespon 
dencJl: Łowicz sl<r.poczt. SD. Kontakt tel: 4657. ( 
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Woda należy do zasobów przyrody, 
których nie można niczym zastąpić. Jej 
znaczenie i potrzebę dostrzegamy w ży
ciu codziennym przeważnie dopiero w 
chwili gdy odczuwamy jej brak. 

Usunięcie problerro niedostatku wody 
w Łowiczu nie jest możliwe w najbliż
szych latach, gdyż wiąże się to z ko
niecznością budowy nowych ujęć wody i 
stacji jej uzdatniania w innym rejonie 
r:lasta niż ujęcia obecne. Realna jest 
11dtomiast poprawa zaopatrzenfa w wodę. 

Woda czerpana jest przy pomocy kilku 
studni ~ierconychjzlokalizowanych po
między rzeką Bzurą i ulicą Blich o 
głębokościach od 40,0 do 532,0 m 1 przy 
pomocy ~Ollll w nich się znajdujących, 
zanużonych w wodzie,podawana jest do 
budynku stacji uzdatniania. W stacji 
tndatniania jest oczyszczana z żela
za, dezynfekowana, gromadzona w 
zbiornikach wody czystej i przy po
mocy poi~ o dużej wydajności tłoczona 
do siecl wodociągowej w kierunku 

iasta. 
W celu zwi ększenia ilości wydoby

wanej wody zachodzi ·obecnie koniecz-
' ność wykonani a rekonstrukcji czte-
rech studni i dokończenia prowadzo
nych prac nad rozbudow~ stacji uzda
tniania wody. Prace te polegają na 
zwiększaniu liczby odżelaziaczy i bu
dowie dodatkowych zbiorników do maga
zynowama wody. Ich wykonanie wpłynie 
na zwiększenie ilości przesyłanej wo
dy, lecz do pokrycia pełnego zapotrze
bowania miasta niezbędne jest wydoby-

3 cie i u~datnienie dodatkowo ok. 5500 m 
wody w c:i;,igu doby, czego nie uzyska 

. się już z obecnej stacji uzdatniania w 
wody. Konieczna jest budowa nowe.j. 

dOl<ończenie ze str .1 

nJfeozkać w PEKINIE 
czasu jakl:i lekarz .)ej s~ trati - wyznaje · 
jedna z blisko mieszkającycn obserwatorek. 

Kiedyś przybył ciągnikiem z Klewkowa sta
ły adorator pani O. Wizyta jego, zQ<JOnie 
z panującym tam rytuałem zaczęła się od 
alkoholowo-awanturniczej biesiady. Po właś
ciwym skonsumowaniu wieczoru gość zamierzał 
wrócić do siebie na wieś. Jeden z lokatorów 
sąsiednicn doooów przeratony widokiem pijane
go za kierownicą ciągnika zadzwonił po mili 
llcję. Nie przyjecnall. Olieli, bym im naj
-pierw udowodnił, te on na pewno będzie Je
cnał. •• 

A jak wyjść z własnego mieszkania do we; 
albo po wodę, czy nawet do pracy gdy przyby 
li do sąsiada goście uwiątą przy moicn 
drzwiach olbrzymiego psa, który po kilku 
godzinacn jest jut głodny i wściekle 5zcze
ka7 - pyta inny lokator. Sąsiad tcn,dodaje 
mój rozm6wca1ma zresztą oryginalny sposób 
pozbywania sią jednego ze swycn częstych 
gości - pana M.1 za nogi i głową po scno
dach w dół. •• Inna emerytka płacze, bo w 
bliskim jej sąsiedztwie mieszka tacet, któ
rv ma na swoim koncie 22 przes tępstwa ••• 

Upowieśc mozna oy kontynuować, aie po 
co7 Aby pod nadmiarem tragik~nicznycn ta~
tów nie umknął prawdziwy wymiar ludzkiej 
nędzy zapamiętajmy jer~cze ten obraz: Więl<
szość mieszkającvcn w · 'Pekinie" zna j eden 

flllOwni ścieków zlokalizowanych w po
bliżu Zakładu Przetwórstwa Owocowo
Warzyuego i na osiedlu mieszkand!owym 
pomiędzy ulicą Łódzką i Obwodnicą. 
Wykonanie tych prac usprawni odpływ 
ścieków z terenu miasta i poprawi jego 
stan sanitarny. 

Oddzielnym, bardzo ważnym zagadnie 

BOSACTftJO 
Wstępne rozpoznania potwierdziły, niem, jest oczyszczanie ścieków przed 

~~kgHy~!~~~z~gs~Ms~gd~~g~jgJ~ij2~ wprowadzeniem ich do rzeki. Istniejąca 
~·-:•ę w re)ome wsi Wygoda. Ich wydobywa- oczyszczalnia nad tlzurą posiada urzą-

!e nie wpłynie na zmniejszenie zaso- dzenia, które usuwają ze ścieków ciała 
b6w wód podzie11r1ych w reJonie obecnych stałe 1 umeszKodliwiają związk'l orga-
ujęć. niczne. Przepustowość jej jest jednak 

Z poprawą zaopatrzenia w wodę wiąże za mała w stosunku do ilości dopływa
się konieczność rozbudowy sieci wodocią- jących ścieków. Projektowano ją .na 
gowej. Oo najbavdziej niezbędnych zadań B400 nt3 ścieków w ciągu doby, a· obe-
w tym zal<resie należy wybudowanie sieci cnie przepływ ścieków przez oczyszczat-
w ulicach Kiernozkiej i Strzeleckiej nię sięga 16000 m' w ciągu doby. Jest 
dla północnej · części miasta i sieci o ona obecnie w stanie zatrzymać tylko 
zwiększonej średnicy na odcinku od ciała stałe i cięższe od wody, nato.-
ulicy Mostowej poprzez ulicę Nadbzurza- miast nie unieszkodliwia związków pa
ńską do istniejącego przejścia pod rze- chodzenia organicznego . 
ką Bzurą na wysokości ulicy Gdańskiej, Zanieczyszczone wody po przepł~wie 
co spowoduje zwiększenie ilości i ci- przez urządzenia oczyszczalni wpływa-
śnienia wody w rejonie ulicy Bolimo- ją na stawy, o powierzchni łącznej ok. 
wskiej. 34 ha, gdzie w warunkach natural.nyLh n 

Z korzystaniem z wody związane jest następuje częściowe ich oczyszczenie. 
odprowadzenie wód zużytych i ich oczy- · Ze stawów ścieki dopływają do rzeki 
szczenie. Oo najpilniejszych zadań w Łupi /Skierniewka. I i następnie do 
tym zakresie należy dokończenie budo- Bzury. Pełne oczyszczenie ścieków 
wy kanalizacji w centrum miasta, co będzie możliwe dopiero po rozbudowie 
po przeł;,iczeniu do niej ścieków wprawa- · oczyszczalni . 
dzanych obecnie do kanałów deszczowych Z przedstawionego wyżej zarysu po-
zlikwiduje przepływ ścieków rowem otwar- trzeb w zakresie gospodarki wodno-
tym na błoniach. ściekowej miasta Łowicza wynika, że 
1· Kolejnym zadaniem jes t budowa sieci czekający~h na rozwiązanie problemów 
1<anali zacyjnej w ulicy Armii Krajowe j me brakuJe. BrakuJe czego inflego: 
/d.2ymierskiego/, a następnym budowa pieniędzy. 
kanału od oczyszczalni ścieków do po- MARIAN KRUCZ 

·5 

.i ... 
a: 

sµosób wyrzucania śmiect1 za okno. Tak wę
drują za okno papiery, puszki, butelki, 
resztki jedzenia. Było to dość pótnym jut 
wieczorem, czekając na koniec "seansów'! u 
mamy, spacerował pod oknami 4-letni synek 
pani O. Oo czasu do czasu scnylał się. 
Zbierał i jadł stare, wyrzucone przez Jcogoś 
ziemniaki. •• 

ALICJA GRZYWCZYŃSKA 

cz~ Cfl/f{!l/Ef!PJIK 
JE:JT BZJEt./llE:71NIKIEM ? 

Zmiany własnościowe w łowickim nandlu nie 
przebiegają zupełnie bezbole:lnie 1 miasto po~ 
trzcbuje pieniędzy, więc b~dące w· jego posia 
daniu lokale użytkowe wystawia na przetarg. 
Ootycnczasowi icn . użytkownicy coogą albo "bez 
walki" oddać pomieszczenia, albo na równi z 
innymi stanąć do przetargu • . O ile handlowców 
perspek tywa przetargu nie przerato, o tyle 
drOb{li rzemieślnicy jut dawno podnie:lli lo,... 
rum /patrz "N.L." S/90/. Zarząd miasta za
stosował wobec nich specjalną, ocnronną 
pali tykę majqc na względzie icn nUsze /nit 
z działalności handlowej/ zyski oraz miej
sce w tradycji, krajobrazie miasta: czynsze 
za lokale przez l'lich zajcoowana są negocjowa
ne, a .nie ustalane na przetargacn •. 

Za rzemieślnika "par excollance" uwata 
się tet Tadeusz Kagankiewicz, cukiernik z 
ulicy Ciennej wynajmujący od PGKiM dla ce
lów sprzcdaty lokal przy ulicy Stanisław.. 
Skiego Nr l. Zakład prowadzi od 19S7r.,wy
szkollł w ty111 czasie JO uczniów, 4 dalszydl 
nadal u niego praktykuje. Lokal - cukier
nia został wystawiony na przetarg z ceną wy 
woławczą za czynsz miesięczny JO tys . .zl. za 
l m• . Kagankiewicz przystąpi do przetargu, 
ale uwata, te nawet gdyby nie miał konkuren 
tów /lokal przeznac2ony będzie - tak jak 
dotqd - na cukiernię/ i musiał zapłacić tyl
ko tyle ile wynika z ceny wywoławczej -
jego zakład będzie balansował na krawędzi 
opłacalności. Lh.lata, ta i jego powinno więc 
obj~ć specjalne, "nie - przetargowe" po
stępowanie. 

!mego zdania .}est Zarz~d Miasta. Lokal 
przy StanisławSkiego 1 został wystawiony 
na przetarg włośnie dlatego, że jest tam /i 
ma być/ cukiernia. Oocnody z tego rodzaju 
rzemiosła są wystarczająco dute, by ustalać 
czynsz w drodze przetargowej. Lokal ma bo
wiem charakter przede wszystkim handlowy -
twierdzi burmistrz. 

Kto wygra przetarg o · cukiernię dowieniy 
się w czwartele 14 pa1dziernika, gdy ten 
numer "N . l. będzie już w drukarni. 

/wal/ 



Bardzo czi;stl zadaję sobie pytanie: czy 
rzeczywi~cie sz><oła pow ima wyględać tak, 
jak 11Sluje się }ej wizerunek w dniu dzisiej 
azym? Chyba nh. Powr6ćny do nie tek dawno 
tJ<ończonej prze te imie szkoły PQdst8"0Wej, 
jednej ~ kilku w Łowiczu i przy~ się 
jej koleł<tywotli nauczyciel!!kieiru. Co repret 
zentuję ci nauczyciele? Tylko niewielu z 
nich potrafi czegokolwiek nauczyć. Większo~ 
sprawie wratenie, jakby znalazła się w szko 
le przez pnypadek. OgrOllfly procent nauczy
ciel i hołduje rretodom stalinowskim. Dzieci 
są zastraszone. Zdenerwowanie objawia się 
przede wszystkim przed lekcją geografii, 
której uczy pani O. Neuczycie1ke ta wywołuje 
u uczniów ogronne stresy. Bardziej wratli-
wi !IQ przed jej lekcją niemal wyczerpani psy
chicznie. Unie wyśmiać się ze wszystkich i 
ze wszystkiego przez co często wywytsza je
dnych, a pon i ta drugich. Unie "wynagrodzić" 
uczniom, od których !IPOdziewa się wsparcia 
mterhlnego, ,..i. trudno dostępnej ksiątki, 
swego czasu baterii do radia, papieru toa
letowego, czy tot drobnego prezentu w poste 
ci haftowanego obrusu,kawy lub wędliny. 

lmą nauczycielk~ hołdującą zasadzie 
·'Ja tu rządzę" jest pani L. - nauczycielka 
matematyki. Nie potrafi przekazać UClfliOlll 
wiedzy, a za drobną pomyłkę bije je /nie
kiedy łamiąc linijkę/, oQ:>orewiajęc na miej 
11ee z ocenę niedostatecznę. Do bicia utywa 
dutej drewnianej linii lub własnej dłoni. 
Czytby bicie było jea\Q z llll!tod wychowaw
czy~? 

Imą nauczClelkq, ucząc11 historii jest K. 

Traktuje uczniów ponUajęco, w sposób wPrO!lt 
bezczelny, czyniQC im przykre, a wręcz godz•· 
ce w ich honor uwagi . Na katdym kroku ukazu
je swoją wytszo~ć wobec uczniów. Zlll'lliast 
być dla nich wzorem jest po prostu P09tr1-
chelll. 0o chyba boi się jej katdy. Czy napr•
wdę zalety nauczycielom, aby uczniowie się 
ich bali i drt11l1 przed katdą godlint 1 
lekcy jmą7 Czy chcę vrusić uczniów do nauki . 
Uwat.am, te pawimi etarać się im udawomić, 
te uczą się dla stebie, a nie dla ocen.Dh 
wielu uczniów dwójki nie jest jut dzid li -
straszenilllD. 

sport 

• W sobotę 22 wrze~nia i w niedzle lę 2' 
wrze~ia odbyły się w Kostalinie Mistrzos
twa Polski juniorów i juniorek w judo ,li
czące się do puriktacjl spartakiac1owoj. 
Brały w nich udział 4 osoby z MKS "Zr yw" 
z lowlcza t wszystkie zdobyły medale. 
Artur Brzeziński w wadze do 56 kg zajął 
II miejsce, Martyna Kędzia w wadze do 48 kg 

· II miejsce, Aneta Sojd<fk w wadze do 56 kg 
Ili miejsce i Beata Walczak w wadze powytej 
72 kg - III miejsce. 

W konkurencji drutynowej dziewcz~ta z 
H<S "Zryw" zajęły III miejsce. 

Lowlcki klub jako jedyny reprezentował 
województwo skierniewickie, dla którego 
dz lęki ilo!lci uzyskanych punktów zajął w 
konkurencji województw 4 miejsce. 

• Piłkarze "Pelikana" przegrali dwa swt>.'o 
O!ltatnie mecze ligbwo1 2J wrze!lnla u sleble 
z LKS Jankowy 01 J i 29 wrze!lnia na wy jet·
dzie z liderem tabeli, rerpolsn Sieradz Oil 
Zajnują teraz w tabeli Illligi prze~ostat
nie, 15 miejsce. Wygrali natomiast w 2yrar~ 
dowie towarzyski mecz z 2yrardowlanl<ą 4 :O . 
Bra!ft<i zdotlyll 1 Walczak, Czerbnlak, Majer, 
Strycharski. 

Jak 1110tna mieć zeu Canie do nauczycieli, 
jeteli oni obrzucają uczniów wy>wiskeml tY,PU 
"bachory tydowskie", "zaM<nlj sii: ~jówo '. 
"nie dyskutuj ze mą gówniarzu" , "r. taczaj• 
mnie sarai debile", "w tej klasie !IQ tylko 
kretyni". Popularno~cią cieszy s ię r 6wnle1 
jech> z powiedzonek pani A. "Jak ci l~ubkę 
wkręcę w dupkę , to ..•. " . Wypada loby, aby 
nauczyciele najpierw zapoznali !llJ ze zna
czeniem tych słó.-, a dopiero wł.czyli je · 
do własnego słownictwa. Oziwiq eię dz il 
nasi rodzice, dlaczego tak bardzo spedł 
autorytet nauczyciela w społeczeń!ltwie7A 
czego on jest dz i~ wart? Czy kiedy!! kto!! z 
nauczycieli c><Matyłby się Uć po korytarzu 
szkolnym z papl~ro!18117 

OzB w pokoju nauczycielskim unosl się cm.i
n dY"'J i słychać plotki na temat uczniów. 
Czy to mote dobrze !lwiadczyć o tych, którzy 
wymagają dla siebie ogromnego szacunku? 
Jakdmi SQ dzH ludtmi 7 Czego w takim razie 
wymapa się od uczniów? 

Wzorem nauczyciela mote być w te.) szkoiti 
· pani T. - nauczycielka języka niemieckiego. 

Jest nauczycielkę, która potrafi! zroz1J11J.eć 
uczniów, ich problemy, ich trudny wiek. Nale 
ty do nauczycieli gocln1'Ch szacuri<u, cieszą
cych się dutym autorytetem, umiejących no
wiQzać kontakt z uczniami. .,. 

~ooobnte lubianymi nauctycleuwn! !IQ uczą 

ce fizyki panie K. i K. lhieją znale1ć wspól 
ny język z uczniami, zroZl.lnleć ich i docenić 
zainteresowania. ro tylko niewielka grupa · 
nauczycieli, pozO!ltali jut dawno pawimi 
p0ny!lleć o uprzyjermianiu sobie osobistego 
tycia. 

W młodszych klasach nauczyciele intere
sują aię, kto z rodziców dzieci _, e1dzi za 
granicę, kto ma w dorru telewizor kolorowy, 
pralkę automatyczną, kto ma sarrochód, itp. 
Czytby to był jeden ze sposobów nawiązania 
kontaktu z dziećmi 7 Najlepiej byłot>y, gdyby 
katdy za)nował aię swoimi sprawami. 

Minęły ) mieslqce pracy Rady Miej5kiej w 
Łowiczu. llybraliśmy demokratycznie i wybrali
śmy tych, którym zaufaliśmy i od których o
czekujemy widocznych w naszym codziennym 
tyciu efektów. Na pewno nie jest to łatwa 
praca i ne pewno nie >t!!Zystko od razu jest 
moHiwe. O kłopotach finansowych wiedzą 
wszyscy i niewątpliwie jest to główna prze-
5zkoda w t~ie przeobrateni1 naszego miasta 
• zdanien1 Redy jest znajdowanie rozwiązań 
,teoo problemu. 

co 
Nie chcemy naszą wypowiedzią rozliczać J

miesięcznego okresu pracy radnych. Nie to 
jest na!lzym zamiarem. Chcemy jedynie spowo
dować, by praca całej Rady, jaj Komisji i 
poszczególnych człorl<ów była bardziej znana 
n0111 wszystkim, tj. mieszkańcOlll lowicza. Mo

Uiwo!lci do tego mamy, trucro ich nie wyko
rzystać 1 - jest nasza gazeta "Nowy lowicza
nin". Dotrze do katdego, kto się tym intere
suje. 

Dlaczego nam tak na tym zalety? Otót 
obecna Reda prawie w cało!lci została wy~ 
brane spo!lród kandydatów wskazanych przez 
Komitat Obywatelski "Solidarność". Tych, 
którym on zaufał wybrali mio!lzkańcy Lewi
cza. ro nas zobowiązuje przed wyborcami. 

Nlo chcielibyśmy, by w przekonaniu spole-
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Uwazom, te nauczycieli - wyznawców ilta -
rych metod naletałoby jut dawno zwolnić, 
Dowiem "zasłutyll" jut na swó) oQ:>oczynek. 
Czy będę jeszcze dhi,o męczyć imych? 
Dajcie uczniom moH1wość wyrobienia 11obie 
własnego zdonia, własnego poglądu, nie su
gerujcie im swoich teorii na temat ~wiata 
i tycia. 

Co znaczy dzić słowo pedagog? Kim on jest? 
Cót jest wart ten, który przychodzi na 
lekcję, otwiera ksiljtkę 

1
i czyta fra!Jl1Clnty7 

Jaki on ma zasób wiedzy. Zaczni)n)\ więc 

przy.)nować ludzi z odpowiednim wykształ
ceniem i wiedzą, umiejących 11ię wykazać 
czy~ nowym, myślących bardziej nowoczed
nie. Myślę, te wła~ie takich ludzi w o
świecie brakuje. 

ROBIĄ 

Uczemica 
/nazwisko i imię znane 
redakcji/ 

NADAL 
iii 

RADNI? 
czeństwa "Solidarność" aktywizowała się tył 
ko w akcji przedwyborczej i wyborczej, a 
potem problem wybranych pozostawiła tylko 
relacjom wybrany - wyborca. 

Redakcja "Nowego Łowiczanina" na pewno 
z zadowoleniem przyjmie naszą propozycję, 
by zaprosić radnych na lamy pazety. 

Wiadomo przecie!, te tc.ai<('łobecny redny 
przystępował do wyborów z proJ)onowanym przez 
s iebie programem. Interesuje nas, czy pro
gr am ten jest realńy, czy jut jest re1lizo 
wany, czy są jakieś przeszkody, które opdf
nleją jego wdrotenio itp. Nie ma w tym z na 
szęj strQny łędnych złych intencji. Chcemy 
być nada l so idatni. 

WOJCIECH 8LA2EJCZYW 
AOAH SKONECZNv' 



WYPOŻYCZALNIAORYGI~ALNYCHTT•QMIS KASET VIDEO•SPRZEDAZ KASET ~ 
MAGNETOFONOWYCH• Łowicz, Kilińskiego 12 

ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH 
poleca 

- żaluzje aluminiowe 
drzwi harmonijkowe drewniane i z tworzywa 
okapy nadkuchenne 
zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi 

- wyciszenie, ocieplenie orzwi tapicerk~ 

zapewniamy solidne i fachowe wykonanie 
udzielamy gwarancji 

Łowicz, tel. 46-85 

NAJLEPSZE W tOWICZU * 
~l DY~ 
O. SZACHOGŁUCHOWICZ 
Ul. 3-GO MAJA 12 
(o. SWIERCZEWSKIEGO) 

~<M4czenle ze str.3 FOR5:Jff 
Finowie są bardzo ~einteresowani dal~ 

szą współpracą kulturalną, wymianą ze
społów, czy grup turystycznych. Myślą 
również o przysźłej współpracy gospodar
czej 1 wymianie specjalistów: Wszystko· 
to jednak zalety od władz naszego miasta 
a ql6wnie od jego funduszy. 

PGKiM 

Łowicz, ul.Armii Krajowej 20 

pilnie poszukuje: 

- Głć\mego Mechanika 
- Kierownika Zakładu Wodoci~ 
gć~ i Kanalizacji. 

Preferowane wykształcenie 
wyższe i kierowniczy staż 
pracy zawodowej. ~~ynagro.
dzenie do omówienia. 
Tel.4101 Serdecznosć 1 gośc1nnośc gospodarzy 

1n~chęcają do kontynuacji . i rozwoju współ 
acy. Z taką tez nadzieją Zegnały nas '---~--~~~--~~~~--~~----' 

władze Forssy. Jak powiedziano, klasą Ola siebie był 

ZDZISLAW. MAZURKIEWICZ 

Jąkający :ilę Michnik, podci;mający clą
gla r~kawy koszuli 1 przemawiający ochry
pnli:tym głosem Kuroń. l<aczy chód Skubiszew
Sk icgo, &uiertelna powaga i podkrą2one oczy 
Mazowieckiego . . •• Wszystko to mooli!lllly 
ogl~dać 9 września w sali kina Bzura w zna 
komi tych parodi ach J. Krysz aka,,Był on bez 
wątpienia l)Wiazdą w kabarecie Marcina Wol
sk iego, który zawitał Oo lowicza z progra
irem pt. "Systemie, czy cl nie tal?", za
pros zony przez Zarząd Odd1ialu Ziemi lowi
cklej "Solidarności".- Występ był tormq 
uczczenia 10 rocznicy Sierpnia - wydaje 
!i lQ, te fOrm<j udaną, O wiele lopSZ<j nit 
wsfe lkie akademie "ku cie i" . Mloo U 

,„bi e t wstępu kosztował l) tys.li. /dla 
1 ,.z ł0'1ków "S" połowę tej :iumy/ - to jednak 

la była dość wypełniona poclczas obu wy
s tępów. 

Kryszak, co goOne podkreślenia zwa2ywszy, 
2e za partnera miot m. ln. starego wygę 
estradowego - Andrzeja Zaorskiego. Obok 
nich wyst~pll11 Gra2yna Stracnota i autor 
w:uystkicil tekstów, świadomie usuwajijcy 
się w cień Marcin Wolski. Z nich wszystkich 
Kryszak rooH wruenie ar tys ty nąjbardziej 
śwle2ego, kogoś kto w kabarecie znajduje 
wcią2 wiole raoości. To przede wszystki111 
dzięki nleau nieco :ienna z poczqtku widownia 
zaczęła się znakomicie bawić. 
Program miał formę sz()j)ki po li tycznej, w 
której celnie podejrzano i niezłośllwie wy
śmiano charakterystycll\8' cechy i poglądy 
luminarzy stor rządowo-zwiqzkowo-par lamenta. 
rnych "Warszawki" . Najweselej zrobiło się 
gdy parodiujący Jaru.zelskiego Kryszak od
wrócił się nagle Cronte111 Oo widowni z czar
nymi okularami na nosie i zaczął · śpiewać re 
tren znanego kabaretowego przeboju: "czy te 
oczy mogą kłamać?" ••• 

Progra111 zakończył się piosenką śpiewaną 
przez wszy:itkich aktorów na mellodię 
"Pałacyk Michla".Słowa brz111iały: "Czuwaj 
Lechu 1 pobudzaj prąd, a gdy będzie swąd -
to WYf'llienisz rząd". Oli~i kab1retowi Marei 
-na Wolskiego k~ania prezydencka Lecha 
Wałęsy rozpoczęła się więc w Łowiczu IWliej 
więcej na miesiqc przed otir:jalnym teminooa. 

Ewa Mrzyołód-Waligórska 

UWAGA 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI 
ULTRASONOGRAFICZNEJ 
mleszcz~ca siQ dot~d1 

lowicz, O§.O~browskiego 24/7, Ip 

została przeniesiona: 
lowlcz, 0§.XXXV lecia bl 4, kl II 

Ultrasonoqrafia 
to szybkie, bezbolesne i nieszkodliwe 

badanie: w~troby, dróg żółciowych 
1 pęcherzyka Zót~1owego1 trzustki 

dledziony1nerek1 p~cherza moczowego 
i gruczołu krokowego; 

narządu rodnego u kobie t; 
ciąty(ocena rozwoju ciąży, wielkości 

i tywotności płodu, 
lokalizacji łotyska, ilości 

wód płodowychJ. 

CZYNNE1 we wtorki 1 czwartki 
· w godzinach1 15.30-17.00 

• 

zaproszen1a 

e Na CZWAIHY LOWICKI 6IEG JESIENI, organir 
zowany 14 patdzlernika o godzinie 11 . 00 
przez OSLR na zlecenie Urządu Miejskiego 
w lowiczu.Zawodnlcy pOOiegną trasą: ze 
stadionu przy ul lódzklej ) ulicaml1 Łódz
ka, Kslętacka, Katarzynów, Powstańców, Ko
lejowa, Kaliska, Sierl<iewicza, Sikorskiego, 
Broniewskiego . Pi~ć okr~teń na tej trasie 
składa slQ na dystans 25 km. Pierwsi zawod
nicy spodziewani sq na mecie po ok. !godzi
nie i 15 mlnutach. Zwycii:zca otrzyma puchar 
uCundowany przez burmistrza, zwyc~i:2czyni 
(kobiety Dieon~ razem z mętczyznami) - pu• 
char Prezesa Okri:gowego zwiqzku Lekkiej At
letyki. Sześciu pierwszych otrzyma nagrody, 
wszyscy uczestnicy oosta~ dyplomy z wypi 
sanym· uzyskanym przez niell czas em. W!lróO 
wszystkiCh biegaczy rozlosowane bi:dą takte 
Inne upcwnlnkl. 
Bieg odDywa sią bez podziału na kategorio 
wiekowe. Cllqtni do wzli:cia udziału w bieou 
(ukończone I& lat, zrobione badania lekar
skie) pros zeni !1<1 o kontakt z tel. 5106. 
W czasie trwania biegu rozegrany zostanie 
turniej szóstek plłkarsklcll dla zokłaclów 
pracy. Zgłoszenla przyjmuje się do 12 pat
Clziernika pod tym samym numerem toletonu. 

Planuje się takte zorQanilowanie podczas 
biegu pokazu judo. 

e Oo kina "OZUl!i\'' na następuj~ce tllmy: 
4- 7 X W lwal Serwacy, wi:g . b/o,17 . 00 
4- 7 X Czerwona gor~czka USA, 15 l.

1 19. 00 
6- ll X Noce l dnlo cz 1, pol, dramat 12 l 

17.00 ' 
12-14 X JOO mil do nieba, pol, dramat, 

15 lat, l7 .OO 
12-14 X t-llcha, dramat USA, 10 l, 19.00 
15-17 X ~lerclono~na !lllcznotka,USA, 

IO lot, 17.00 1 19.00 
l0- 19 X 48 godziA

1
kom.USA, 17119.00, 15 l. 

20- 22 X 40 godz, komedia USA, 17.00 
20- 22 Oatman,Cantas . USA, 12 l. 19.00 
21-24 X llatman, USA, 12 1, 17.00 
2' - 24 X Ooyowlo muszą Dy~ szaleni ,kom. 

USA, 12 1, 19 . I 5 



Zaproszenie 
ZAPRASZAM SZANOWNYCH KUPCÓW ŁOWICKICH 

NA ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE 

STOWARZYSZENIA KUPCÓW 
MIASTA ŁOWICZA 

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 1990 ROKU 
O GODZINIE 18 oo W GMACHU ŁOWICKIEGO MUZEUM 

RYNEK KOŚCIUSZKI 4 

KONTAKT TELEFON!CZNY * JANUSZ GAWRON TEL. 38-06 

ZARZ~O HIASTA ŁOWICZA 

ogłasza 

przetarg ograniczony 

a· najem nas tQpujących loka li uży tko -
ych położonych na terenie miasta 
owicza1 

- Stanisławskiego 20,o pow.49,66 m2 
nasKlep spożywczy z ciągłą sprzeda
żą pieczywa. Kaucja 10 mln 11. Cena 
wywoławcza nazczynsz miesięczny: 
30 tys za l m 

- Podrzeczna 20,o pow.170,20 m2 z 
przeznaczeniem na zakład usługowy 
nieuciątliwy dla mieszkańców. Kaucja 
5 mln zł, cena wywoławcza· ~a czynn 
mies.tęczny .fO tys.zł za 1 m 

- lab~,o pow.51,58 m2 z przeznacze
niem na sklep spożywczy z ciągłą 
sprzedażą pieczywa. ~aucja 10 mln ~. 
cena wywoławcza na czynsz miesięczny 
20 tys. zł za l m2 

Przetarg odbędzie się 19 X o godz.10.0 
w sali konferencyjnej Urzędu Hiasta w 
Łm1iczu, Rynek Ko::1cluszki l. W przetar 
gu mogą bra~ udział o:;oby fizyczne. 
Waru~iem przystąpienia do przetargu 
jest wpłata wadium do kasy lub na kont 
Urzędu Miejskiego w POG o/Łowicz 
nr 347424-71-189-Bl w wysoko::1ci 10\ 
kaucji najpótniej w dniu przetargu do 
godz.9.00. Zarząd zastrzega sobie pra
wo odstąpienia ód przetargu lub jego 
uniewatnienla bez podan przyczyn. 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łowiczu 

Kl!RMASZ TANIEJ KSIĄŻKI -Oś.BRATKOWICE 3A 
KIERMASZ WYDAWNICTW ALBUMOWYCH 

CZYTI!lNIA UL.3 MAJA 1 

l 
- masa.te kosmetyczne 
- oczyszczanie twarzy 
- pedicure, manicure 
- makijaże 
- pielęgnacja włosów 

w nowo otwartym i nowoczesnym I 

GABINECIE 
WIESLAWY 

KOSMETYCZNYM 
l<AŹMIERCZAK 

Łowicz, Rynek Kilińskiego 29 
czynnym: poniedziałek -piątek 9-17.0( L _ sobota 9-14.00 __ I 

DORA 
DORA 
DORA 
DORA 
POLECA: 
LODÓWKI, ZAMRAŻARKI 
CZĘSCI ZAMIEl'łNE SPRZĘTU 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

lOWICl •Ul. :ZOUNSKA 24 

8 

• 

~~ 
I 

·w każdą środę 10-17 
lOWICZ ul.Zduńska 32 

Poszukuj~ mieszkania w centrum 
Łowicza, Łowicz, tel.6595 

Kupię działką budowlaną na terenie 
miasta towicza. Andrzej Sokólski, 
Łowicz, Podrzeczna 4J m B ~. 

Poszukuję do wynajęcia w Łowiczu 
mieszkania z telef anem, tel 622J 

Sprzedam nadwozie 126 p po wypadku 
Łowicz, tel.3904 w godz. 6-14.00 

Sprzedam radio TOSCA , gramofon Ber
nard i kolumny 4U W (1111). Stan bardzo 
dobry. O~.Oąbrowskiego 14/20 

Wideofilmowanie dzieci, lowlcz, 
tel. JOB6 . 

Sprzedam czę~cl do Fiata 1J2 (poj. 
1000), motor Avoslmson w czę~clach. 
Mirosław Kwasek, Chą~no Nowe 50 

M- J zamlenlq na M-6 lub dute kwaterun 
kawa, tel. orzeczno::1clowv 4657 

Poszukuji: do skopiowania telewizyj
nych lekcji angielskiego (1-4}. Łowicz 
tel.2292. 

( 
lłydtlłl!!.lk , _J..!J~z. tel. 5253~ 
Nąpr;ą111ą rm1 l tł( llut. l lodÓl'lilk, tel 1J797 
luil 2l ~-, ~-go Maja J/5. Gwarai1c~3. 




