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Nr .12 Łowicz, piatek 9 li~topada 1990- Rok ·.I 

łf DWY tDWllZllłłlłł 
Pismo Ziemi Łowickiej • Wychodzi dwa razy w miesiscu . •• 

Dz1"'1 11 11•topad41 dwitc.lllv jlkO ror;zn1~ 
odzY9kania przez Polak' n11PodXeglo4ci po 
prznzło 120 latach nilllOU. O.iilń ~ po_ 
przeozol powrót z witzi„11 w Magdeburgu 
Jdzeta PUl!Udzkiego. Oó kilkljr'IHtu ctii wal• 
111 Jut były Kraków. Lublin, Sl•llk ClnzYń
lkl. We L-i• toczyły sl• IOl.IJ<i z IJ<r1iń
c11111 . 

' Ó 
t ł.OWICKA NOC LJ.ST00\DOWA 

W ciiiu 11 11stapada 1718r. w liczn.,ch 
iaiej~1ach a-iega Krdlestlola Kongreao
llleVo znajdujQcyc:h sit pod okupacjfl niłll11-
sq podjtto lkejt rozt>rajania stacjonuj•
cych t• tołn1erzy. t.owicz nie pozostał w 
tyle. Decydujp wydarzenia na drodze do wo).. 
no*ii rozegrały sit tutaj jednak nie w ciągu 
dnia, ale w mroklCh nocy z 11 na 12 listo
pada. Stąd tytuł artykułu. A jlki był ich 
przebieg? 

Ranki• 11 111topada stacjonujqcy w -1•
dcie batllion pilChoty MGoerU tz" /Pf1f1114 
JOO zołnierzy/ pod wpłv- wiadonlolk:i napły 
111ejącyc:h z Nlllflliec zrewolucjonizował sit. 
Wypowhldzial posluazeństlolO ot1cer01111 ut1ol0-
rzyl rac1t tołni•nkll, wywinU czel'Wllf14 cno
rwiew na tM>ich kOlzarach przy szosie lddz 
klej. · 

Mbl:OZllka. dNcarza z ~. Stefll'I C1d„ 
lllk, oUcer LIQiondw Po111kicn, ~i~ 
tołnierz. 

lllldług opr~ przez niego ~ 
niej pl111U C1Zilł111ia zoro)le podziela 
były na ci.ie f1:zy. Oo takiego rozw1,.u1 
ZlllSZlł brek uzbrojenia w I.owiciu. i. sn.r-
111zej fazie llliało nastąpić :cni:lzczenia 1ie
ci l!ICZOOdci "' terenie powiatu 1 romroje
n11 eparalUowanyeh w ten sposób postUU11<6w 
ni•ieckich. W drugiej - oddziały 111i1l:y 110 
tlkOncent~ w pobliżu Łowicza w dwdcl'I punk 
tacłl , ktdrymi były lasek Papowski .i 1.U1k 
Mlej:..<1 za tor111 kolei w :str~ lodzi. Oo
wdclztwo pierwszego zgrupowania Cidlak pozo 
stawił A.broziakowi 1 drugiego - zatrl'f98ł 
dla sieoie, pant-z l~zyło się z IJl*l!l'liej
szv- Zadanie. działanie przeciw 2otni1rma 
zejllu~ąc.,,. ko:szary przy :szosie llldzki•j. 

Plam.I-marzenia 
Jako nowe władza za1tal1 "'v w mledc:11 

1zoreg rozpac:zętych 1,_.tycjf. O ich 
chlnlcterze 1 za1<resi1 czują się zobawl•
zany ?Ointo1'11K*1ć 11ietZkeńcdw miasta. 

Ili rdtnej hz11 apracoweni1 dal<umitntl
ojl z111jduj11 sit• 
- nowi oczyszczalnia dciakdw, 
- kotłowiia 1111jska, 
- cmentarz k9ulllny, 
- szl<oł1 111 oeiłldlu 8r1tkowice, . 
- szkoli dlL Dzieci 5pecj1lnej 'rroolci, 
- biblioteka 1 przedszl<ol1 ne Z1torz\i, 
- gazoci11g ze Skierniewic, 
- wiaWl<t nld przejaidenl PKP, 
• basen kWJielowy, 
- ro:crudow1 s:zp1t1ll miejsklego, 
- oczyezczalnl1 wód deszczowych, 
- wy1yp111co '1ieci i ime drollnl . · 

RoZPOCZtto budowę. 
- kotłCMti przy szi>it•lu, 
- iaiej~imego o•rod<• zdrowia Przy 

ul.WIL'tzlW9kiej, · 
- T ec:Mikual Ekono111ic1fnego, 

. - ujęch WOóy ... wsi Wygoda. 

dokończeni• na -str. 6 
fen mak, wiadcnolk:i napływajp z imych 

iaiejscowodci podniosły t~ratu'"' nutrojdw 
wrogich olcupMW.i wdrdd l~i. 5->rzut- . 
nie rozpoczęto rozl:>rajanie pojlldyńcZych oU 
cero. i tołnier:zy. Celowała w tv- niloozlez. 
Oporu nikt nie stawiał. Pojawiły się patrole 
wczdniej stormowańej Straży 8e:cpim:zeństwa 
umrojone czędciowo w dubel tóloki. Posterunci 
ni.tłld<ie przy obiektacn woj:lkowych nadal 
,)eó\11< pełniły słuzt>ę zactiowujqc się biernie, 

KOGO WYD/EKZEMY? 

~ konspiracyjnej Polsiciej OrQt111iza-

INJl(f\{)( 

Nlf /JK/Jlit/ICH-
Tylko tak skomentować motna statysty. 

kl łowlckiej policyjnej drogówki~ ~ clą 
gu pierwszych dziesięciu •iesięcy b.r. 
zatrZ)'lf!ilflO 520 klerOlllCÓW, którzy prawa 
dzlli 1>0jazdy będQC w stanie nietrzet>
wyia, 260 z nich zaorano prawa jazdy. 

Oiclałoby slę napisać - uwaga na 
pijanych kierowców, gdyt to włamie oni 
w CilłQIJ ~lnianych dziesięciu ~iesięcy 
llPQWOdowall w rejonie łowickim co czwar 
ty wypadek drogowy. - C»<azuje się jed
'191<, te nalety tet uwatać na pojazdy z 
nmplS811 "nauka jazdy" l to nie ze wzglę 
cli na nledodwladczonych kunsantdw. ale 
l lch 1111UCzyclell. 

2& pafdz1em1ka o godz. 2), lS łowi
. ccy policjanci zatrz)'lllall do kontroli 
drogowej l<lerującego słutbowyll FiatEllll 
12& p o rlUlll8CZ8 rejeStracyjnyll LZA 817f 
Józefa H. instruktora Plłtłt i stwier
dzl li, te znajduje . się on w stanie n1e-
trzetw,... .. /fflll#łlf/ 

.MAZJJWJECKJE(;;() ~ I 
Ponad godzinę czekano w paniedziełek, 2~ 

pe1dliernika w 11111 Unęou Miej:skiego na 
lłllf'tryk1 Wujca. Jedlr't z weteranów pololdcij 
QPOZycji, członlik l(Qlł i wllóz "Sol1di11:nodci j 
prze~ długi Cz.N sekretarz Ko.i tetu Obywa6 
tebklego przy Pr;rewodniCZQCYlll NSU "S" ,po
•ł ()(P, zaproszony przez lowiekie koło 
ROAO !>y wsprzeć tutaj lcaqianię wyt1orcz111 
Teóousu Mazowieckt1go leówie dojechił oo · 
dO lowicza z W1nzawy w strugach ~zczu. 
Oczllkiwało go niespełna 511 osdb, w więkt.zo
'4:1 :sy"'f)atykdw Mazowieckiego • .._.jec nie 
au wiele, raczej oczllldwel na pyt111ir. 

Zebranych lnt1rnow1ła przyszłollcl Ko-
ili tetdw Obywatelskid'I i Q<I'. Wujec s~zi, 
ł8 czas l(oolitetdw sio, lllc.ol'czył, POdzial · 
zaistniały w obOzie "Sol1derno~" raczej 
l.Wlie.>ZUwilt będZie ich C1Ziabni1. Podiiał 
t.n MOCllO u truóni takt• tunice jonowanle O<I' 
w t.,,. niedlugi11 ·jut czute, ,laki pozottal 
dO wyborów parl-tlrnych. l'yteno go o „_ 
óel prezydentury, ,laki jego Zdani• bylty 
nejkorzy:stniej:szy óla Polski. ~iedlł, 
ze preferuje U:lltrd) z przewagq pari.-entu 
ned PrlZydent.,., ale wie, te nu troje w 
•11 tech Poli tycznych, ,lak i ,..ród ,...,,ct1 
kandydetdw.o ,,..zowiecleiego nie ..yłqczejQC 

/ q pe stroni• silnej prezydlntury tYPU 
trancu9klego. • · 

Zgłaszano t.t do l*Jjca jako Przedłtawi
ciel1 parl_,tu,pretensje o iwłolcę w UC"IWll

leniu .-j ust8Wy o zwi;µJ<acn z8111Ddowyc,. 
Przy beróZO · reatrtkcy jnyll Chllnktecze usta
wy <lotychcz-j praktycznie k1lóy st;ajl< 

. dakol'lczenit ne str. 2 

W.Al:Ętill,? 
Jeszcze 1Jłu.tej nil na Wujcą oczeklwall w 

sobOtę, 7 llstopada w tej :samej sall iwolen 
nicy Lecha :.latqsy na zaproszonyc:ll przciz to
wick'ł "S" : Macieja Zalew:Jkiego z "Tygodni
ka SoUdar~ć" I sel<retarza Porozumienia 
Centrum - ~tani:lława ilojl<a. Około s tu osób 
cz;ekalo na ;>rdtno - nikt nie przybył. Mimo 
to lu1Jzi11 11111 rozcnoozHI się oo llondw za• 
wiedzeni. Przewodnlcz~cy Zarz'ł<Ju ĄcJam Sko
neczny zaoro:si ł bowlt1m ze::itanych do dys-
kusji. , 

Na~clekawlej, choć nieco długo mówił Woj 
ciech Gędek . Uzasallnlal dlacz.iyo będzht glo 
sowa Ł na Wa l(lsę mi1110 H rok t8flll wysy t ał te 
legrum z tvczanhmt dla ~wtuzo wtudv upiu~ 
czonu!JO orenilera Mazowieckiego. Przypooniał 
zo rzqd Hazowiecki8(l0 j 11st de facto rz<tllem 
autorskim Wałęisy - wyłQcznie jl!lllU iawdzlę
swe pow:stanie, co ootwierdu umlejątno~ iła 
Wałę:sy pollejmowania t"fnycll, strateulcz
nydl dtleyLjl po~ttycznych i przekonywania. 
clo nic:ll llilwet swoic1i przeciwników. 
Ozblejsra kau~ania ~rodkdw masowt1u<> prze-
1<azu prz11ciwko Wałęsie, utywająca :staryeh, 
lconw.mlstycznyct1 metod jest dlater10 t:ik 
gwałtowna, %11 Wałę:sa pierwszy do:strze9ł nie 
bezpieczeństwu tworzenla się nowej, "soll 
darno~clowej" nomendatun i powiedział 
"do~". Ta cz12~ działaczy •s•, ktdca zna• 
lula siei u urzędtllczy11i biurk11111I dziwnie 
łatwo zoelaiła wspólny języlc z dawną llklPll 
l<011U1lstyczną. w rezultacl11 "90\ ludzi no· 
-•datury f>ZPR-owskluj nadal sl11dz1 na 
stołkaeh" - oowledzial Gęóek. I dodałl 

dojcończeni• na :m· . ..a 



1 

• t. .(QI.I Ml•ulói wy:ltQPił W Urlq<lu Rctju-
1 ()O o wyoun1t1 nakazu t"llWló1'kl trzi:cn 
p!lwllonów hanc.llowyCll , któ1')'Ch bu1JOw<; ro~ 

poczc;w przy d. Topolowej OOOi< Liceum Hls 

dycznego. Prz~targ n.. Dtldaw<J ti.u kilkuna
stu pawilooów wg apracow;onoj uprzucJnlo kon 

cepeji archi tEktoniczriuj O!)ło:siły je:szczct 
poprn1onie właoze mia:sta. Os otiy , I< tórc wy 

grały przetarg rozpoczi:ły buC1ow1: n1ezgo<>'l1u 
z załozonym projektem 1 tit:z uzy:>l" •nia .)nk1„1 

goi<olwiek zez~olenia. Ni" wytyczano t ero'"') 
powięk9Zono pO>lit:rzcnnit;: Clz iołek kO„ztcm 

działek sq:sioonidl, unlemozllwiejąc tyn> '"' 

"'Y"' realizacje; kOOCL"l>C.)1. 

· $ WO.)ewódzki :;e.)mik sano rz110owy w ::i1< 1c r 

niew1caeh uctly11ł ~yzj~ poprztlc~)IC/ 1 wlul.ll 

miasta o ;irzukazanlu terenów 1 bu<JynkOW 
był"j rzdni mlCJ:.kluj >ipółcu "Rzutnia Hldj 

5ka". Przcp row.1llzona r ó ... 11olugł" przuz C 11-

Chowca r.a z lcr:i:<Utl l J rzQllu r-u „„ta ponownu 

wycena al<tua liW!!JO :;tanu ttl!JO oolcl<tu oplu
wa no ~Ul'llę ponao l •nld 21. PrzypOllTIJ jmy, Ztl 

zal<e:stlono•1Dna prwz wlaozc miasta dawna 

wycone mówiło 11 OO mtii il. /patrz " N.L" .0/9U 

Nawet po odjęc .t u 1nwc~tycjl poczyruonycn 
prze z w:ipó lr111<1)w w o~tatn1cłl mi69 HjC~ctl /ro 

mont, czr.;~ciow" wyp::i9a!e<n„/ wldacl mią:stw 

ol<ozuje się du:~o w1t;1<sly nil to 01<n::llono „ 
pierwotne j umo111„. Toczą s ię rozfllOwy zo 
wstiólnikanli w :iprawic: nowycn warur~<ów uoowy 

f; ZaciQl)<llęcic prztll Zarzijd Mlio:sta kilku,,.ł. 

1"1l1onowcgo krllt.lytu uioo2l1wito wypł;,c.,,.,lu 

w patozicmlku i--o:s.)1 lowlcklm n11uczycitllO<łl 

f. Whozc. mitt:>ta zamlc:rzaj~ PO<Jj~C OtteyZJ<i 

o pobier..,.,iu <>Piat Zd wolnolltO)~co rlll<l""'Y 

ins talowenc n11 ullcacn. 

& Zerz Qd Mtosta <Jllrocą ł Planow11ną cJoc yz.)q 

o Z1*f'«lii;ciu "' l.OWICZll j "IJ! le{)O z prw~Zl<O 
U /choOdło o 1>t1r>roo1Qł"1C z } m1e111k"'1 

przocl3Zktlil e n~ Oo. S t „r •)r1„1<1„yo / d . 22- oo 
Upc~/. li P<>11>t~w oocyzj1 by ta er-.:~ prze

konania Kurator i"'" O:lwl aty 1 lllycno ... anu oo 
i<loi prz~un \ r;c l ~ od przy„z / nqo rol<u kil
ku "zcr6-" z z~ll •x:1onyct1 ~7.k<ll do nia
wvl<orzvotvwanycn w poln 1 pczeoz><oH. · 

O 21 patdz i „ mil< a dclc:gac jil ZaC"ZłjdlJ Zl omi 
towic1<1oj r1szz "So11o~ rno:1t." przetiyo.Mlo .., 

Toru<11u, f}<Jzie uczc • tn lcz v ła Wł) M•t zy ~wlę\ u 
QqJr3wionoj o noo z. l 2 ,00 n a st<1r<••i •:)s1< l " 

rynku Ola uczcwnl a 6 r ror:mli;y 11„rnrci l< s. 

Jerzego P(l()i o h1:1 7l<i. ro 11111• '.; l ·;\•·) gu:ic 1 
uda l i =~ cto hnt·~lu "Ko•,,fl>'l" , 1~il! J'tC J IJOtl ,, 
k:; „Jer2y tJ!ii łowrJ( uc i t-:C n· n·~~„ 11.'.;/ f(J l) . Ud:ił O 

nięty t~"' ZO$lam P ·"" l 'l\1-łl y 1w n•rn1\ . 5Ltan

C1ar łowicldcj "' !><J l i<1 ' ' '"'' ~c: 1" l1y l .)odny111 z 
P1<;ciu, jaki~ bra y "c11 1 r.~ w 11ccc z1 :s tuści ;• ~" 

O Poocza:s os ta t ni •:) ~t::i.)1 R;i<Jy :41J ~ lJ lo- ' 
wicza j edna zn zc; lo;. :rn '"łr I\ In ll:qi.i l oc .l 1 oo . 

tyczyło odOm-li o<JzJ, rn1·k 1 1.R TQ0<1t: na ll.lu1 Ju 

wEh„ ie pro..,11.zoq•c;-n .·01 1 11.1w : ! c,1111 h:d•tl l r.1 v.1:u111 

no run;> i o kolcw·<t•: .l przy "i . l •1„ ).1 / µo;J).il 

j~ p.Stcra :>łJw P~L"Y"· hyly l<:<ln .1,1?1, Wycin ~ 

łu Url.l:mi :stykl Arcn i t •·l<t111:y 1 rhnrn rn U11-

dowlanugo , ul< t ual nlu j % n ic ptnc:11)~<:y w 
Ui:zędzie Mi o:itt1/ . J nl\ :J l1; <Jow1:1r;u Jt\i tty l 3 r / q1ł 

Hla~t;i byłby 3f:łoron11 t O<J<lZ C :iię n~ w l ~Cu .) 

kioSl<ów w tym otinJ:scu 11dyt>v 1•1(1' wo wl h:inym 

zal< r e!lie donrm1adz1ły t ;1m l< .m~ l l z~r: 3•l , ., 1ru 

gii: elektr ycznt1 itp . t·KI' •JO'ru1wi oJ:1. 

Z*rZąd Miauta no:ii :iii: z nuui ar~m wy:it11-
plenh do wł od;: woj~l«Jwych ,, r c 1y[ifl<h.: j t; l 

tej ratrpy. Wys llk1 poprzeó-1ich wlauz •lll ol~ l

w tym kicruroru !l?Olzły na nlczvni - r.„ p;i 
rt11ała byC potr;:abna zo wzglęodw 9trntu9 i -

cznyel). W ~J 11ytuacjl poll tycmn.) 0<11 v 

Skanio oęoęcego zr05ztą wlasnotlclą 1111tt ~ l 11 

1 jed~nte oozo:itająceąo oo IM t w i~r1~1lrl u 
PKP terenu j ... t 1110ll1we. 

twOlcsra dWroklc.a11 :111..r ... )k.u dllklego,c.uoeria 

14>ro:st "' i· 1'łll H.uu„1c.:ki ago 1 SZkOCIZl prJ

:ill!owl k.., •Jyu..ta „ :wołeczeństwia. 
Na µy t;.nlu o ldl<uł l,.._ wpływy l(o~lola 

o.. (Jr~ca iJdrl~·•oułllu )luJt:C ~1eozi1At, le 

Jt>~ll ""'lil" w u\JÓlu 11ów1C o tooo typu 1W1-

c1~1;~,_11, to r~<.:l t>J IW s„n„t, • nltl "" S..)I 

l lo Ko~cló ! ,e1:>t w u.piu powśc1ągi1l'Y w 
wykUL"lY" ty wo li lu ""YCll wpł y..ów. 

Wlt,;k:slo:lć µyla1\ tJO tyczyla .)tKJOłlk zollła

.)qcyel) al<; wyuorllw pn,zyac11Cl<lel) l ry„allu 

CJl Wuli:~J - HaluwlcCl<i. ;.iu.)t:C ZUll"Ut •)fO

nlł h..;1wJ„•L1ulucy uocCllt:IJO pron1ł!ca. dii: t»<lo

'"ll" ~t:.cul :S it,; U\)CWHCl~Ć polenilkc; l watc;5ą 

uu """'"tli ouery tll ryc.mycn . Na pyta1110 "tł-

f)U luwlCldłllnd" t: LY 1ua U\lllUl:ł.I, tz CZO["'llCl.Mll 

row1c1i: " '.>ol11JJr11o~ci " puoz Wali;:sc; urMto

•410 ou:s u1J wy lwur1c:•llM :sic; nu .... j lllOllOPa :tii 
1 1-.,...,) 10 0.:1o1<la tury, 1 ta wlaSlli" człow1el< 
o t :.l<lu ) l11tu1cjl POli tycznej .)Ili< L.:CI) 1.111-
wtnh;11 lu:ł tJt! pre.tyOOnta. - WujcK: Otlpat( • 2a 

nlu . l<11<lJl<: l u to uznał zu µcz11llwciu!i""· llo 
wyuurilw pite ! JmcntarnyC11 nulutało jc:izcz11 tdC 

ratcm. " oop1oro po to" ciwcntu11lntes !Ilf: po
lll!elh'. - ;>uwlt<tllldt. Urnnl! lol po:>ta„y lwLO · 

w l<:Cl< 11:._, 1 w kw.:::s t 11 ..nor c j 1 : l ::11111 pall! ta -

rwt. !o JiSl<O oyły wli:do1atnl L"m.Jaktor k11to• 

llCkie(jO µl:im„ w1n1~n IJyl "'"cow111c1<i )uz cla

wuo tt:'--.J J)O(JClcĆ :uJildt.:k l ;JC'O.)cHt u:tt•wy 

c11ron 1~cn.) P<.JC lt;l" !ycla, • ty•IClil:io• uc::y

nlł to C1001 oru n1<1t1awno, ,„.:szony wcza:lt1 o.)

:izą <.Jck l ~rucj~ WMl<;:>y " tuj :sµr•wlo. 

Na )n•ll a.) PC lnk<• 1ywu .)ilCO, bo j'"lyn la za
powH • jąC o .llol1 r~c11 i1n111icJaCll pn:„1 ura, 
lJrornl IN. Joe po11 tyki ..oocc :1„1orząoów lo

K„lnyc11. " w :1ll:LC!J1llnusr: 1 :i1<1orow11ncgu 

OrLnl rL11l.I llt.1 ~" ~"'' pro .)01< lu uli t:owy o Clrwn
Jacti (1•ln , „ uoy:ll l<tdrt1) d u1<olo (Julowy 

ooch.l<.lów !J" l11 y ::1l .t1"' "" li! lJCl1 J,t !iuO"""'nt.:)e rz4-
00w<> - CO j•"'lkolw l t11( :> i!J llll<l llt>llKl~ :Sla"'I• 
;x>Cl d h1ktou ,„pyl t.ml„ . (~01ny btl\)iAln l.Jęt.J~ 

nwotu t1L'W'.Mldtkuwifl1)0 n1t r1cc.c 11n1n uooz:uyCIL 

Juz lu raz ac:>lt~ """"ll'lij<hdć jelit Cikcj• 
- r)t.)w l cd .c. loł w Uy3k1 1~ )1 Ou11u1~trz lukill:ll 

KMllu" :>kl . I twra.:.1.)qC :lit; "" 'ru:>t C10 Wu)Cll 

Clbł< I: zal "'' tylko lu.id, którzy "" ""no 
lłtdlh.)..t.lowtt l 1 !Il.~ w prac;.., :tun• •rLqlhlw. 

l'o i~ko(\,;wn~"' >POll<Mnl11 LWr<l.:ll 1 ::lo1y ~te; 

oo łtr!91rvk1111 Wu.)ca u oovow l cLIL m1 L.lrwd µ-..tant il 

w h lóL ych uiduł luwrzcC wtc;k:il'O~t.: 1..a :>wyc:h 

op1nl1 wypvwl~Udnycn p0llel4ll oy:11<u:1.)l. 

"N<My l lJWlCluni11 ·" , Cl i1c2cyu H1uuw1t:ckl7 

1i...1ry1< Wu)"C' Mo11uw1r:0< i U"•l·antuj11, 10 

l'ol:.1< r1 l>l:<ll l" „,i. llrO\)~ prt<>•llOll uu1110-

l<rat 1·.: inycn i ln u~ t ql)'llc :iwó) cel; :1po

łt:Clc•b\.wo 0 0i1oh r .1t yczna 1 90::ttJUlJ•rłtę 

r ynkuwq w 11c' )l \ nHtt.ty111Cl •:t.la 1 i.1v,y1111 

!J l llH \ t o •dd:l11lt1 M4lUWl~t:,;kl ~)włU"OOlu.)a 

pr 1y ·n111: ::, .( cn' c „ 

" Nowy to..,JCl Jntn" : Dlaczego 1111> wdł<;~•? 

llenryh :~11 )t:C: Oo Wdęsa sa.11 mówi • !a 

111c: ""' 1-ll"011r„rou . Clict: być' l...taJqq•• llu
l"r~Jl"c"•", który l1t;Ullt: jddził po kl"Jo
.lu I puoeynu„dl 11ei.;yz)c . Nici j.:st to 
pnJl)Lt101 ruc)o n'1t1 1y . Poia tym to, co 
Wałt;:>d 1111,")w1 u:HJtlUU,S lwctCZd wlalu 

11ruooi11 ... t h.J l<:1.Ln y111 .c: łwzunia. ie on po

p t·•w t 1c 11 •yluJC)'i · Gdy ZO:itilnic pt·azy

ount""' U•;olliu •us1.il ten czul< zruilli 
WwiilC . Sp11woóu)d to nano:staj~co iąoa 

n1u - • zu te n1" b<;(.14 oo :spolnlen1a -
n•:ll ~1·l Clo::.tautlizac):t :svtuwcjl w 1<r11-
.lu, co uoótni znacznie catv proce:. 
wyClllltllenla l kryzy!ilJ. (w.w.) 

dakończ..,..ie ze str .1 

"z lvm1 lluJlrnl u&&! póJllZlt:aAV naorzotJ, a 

na ,J"'""J 1110:: .., L„10111 t""'PUI, w jakim ::ivś-
• .nv c 111: 1cl 1 " . 

IJ,..„„M c1,111.1 11h.1hu11i1 L: lt! wv.tVSkała tttl qło 

:i / un,, uf1u1 ł-tiJJ1iw&c~l<lt!•)O 1l.1t!t: 11grullaj kre:s 

1,i". lh c ~: 111 : ~11.,c :..1-: ""•cl zu;-tnio zllkwi
dw„.i.11111 th1h 1w11t :11ly t1Ull/CZ(łC6 ZOCJiJ1U fłOPeł -

111••• /Clo "' l.11.u :ll ~11 - t ycll i pót11tl.J5Zycn. 

~łJwcl w 11.1 · .1 v111 w1111 :u l~tłzlwltt palono dOKUlłMJll
tv . i'U1.! 11<1&1111; 1.11 : }011.Jli.t.:~Ju wytłl.uuaczenta 

lJł.J M.u11wlc1 1u1:q1J. 1111 }1 : ~ l ld to oc.Jpowit'
lJll.1l11v" - 1111~ ... 1 ł 1.1 ; 1h!h . 11:,1.,u· i: ;-1 tel: rząd 

u z:1yt 111.w11l111: ,:1111.„1~ "' !J11:„pmlarce („zas-

t ... 11.1w•·• ).11. t:, /1 : 1111.t! L l u n 1: .td S 111e zbankru 
tuwał i.JIU .)1 :1lc n lJkłdtl") 1 w UJ<HI! W Struk 
l11rw IJdń:.lw.i ( "l'ubka j<:~t lli • urzi;1lnikó,; 

fldlJal kra }t!tll mle::kletA i NUUlłt:tll lłyH~C.,.111
11 ). 

la:ulńcąl urn„aly.:z11111: "N111 u lakQ ?alskę 
w.il c zylt:m" 

Iła sµal .. Jlllu byli ot„c111 lJhll! r•rzcc1w-

11lcy Wali;sy: rir1mJSlJw1c11dc ILwl ci<lt!.) ilO.\U 
W1u:; /;,w 011;<.11~· I Uul<!:ildw l'riyuyluwlCl . 

l'l'lY"VIUWICl Lal"LllCll tuwl• :l< ICJ "Sulir 
1IJr11111c 1", lt:J [Jrz~tJ U1ll.llldl11 prrnHI ro\ )" 
1•.arlil pull ly.:z11u.J. łłu1ll l1<11w.;I Atl:tm Skonc:'-'. 

ny 111ów1~c. l<: iwl~Lui< ni" POIMrl am llUAU, 

ant l'.1!11lru111. „Sui il.łJ f 11fJS~' 1 JHS . 1lćtUdl ru -

01cm lwli.ILkowvm, 11atuia1~!:il Oeq1 2.)a poparcia 

w lu.) ''""''Jlll I WJli;s y n1u Ju~t san1Uw<1li, Za
rn1ou luci wyl"Jlt:rn wul I 1~! lc•1JlÓW ~omls.)1 

td1<la11o„yc11 H1us w11yc 11 w l1t~111 al11 . (w.w.) 

5ldHuwoy t'antt:: ł'rl~u1J111c.;lijt;y 

N'jll "::.ul lOarnoSć" 

Uwłt!l"lYllS.Ay Uł~Uuko. lu w tłaoa f(dłllłJd -

1111 pui:11wy1iun:ie i na uu~u l'rn1ytJu11ta 

:11ci.;iy11u~11ulll") Pul:ll<lt:J) :s~ luOllu !)Oll -

111 l'and uuturvt1Hu 1 t'ańsk lc) u::iooowoścl. 

Io, co wytJJl'lylo Slc; w L""i cw „ cJnlu 

1 .(! br 0Jlu JdUllOlfl•ICLny OllwÓIJ 1lldllllµO

wh~tJl1aluoSt;J. • titkl.tt lt:l\CUwdlt:llla prztu 
l\lC" miu:ui<ctńców towic.u•. Pana wvoocc6w:. 
luuru:ucnt p1· Lul Odti fld sµoll<dlU.u ru·1..ull
wynurclc ~t&.111l::iłt1w Hu.)uk - ~:u~rutdrZ Poro 

lU11Uu1lld Ct:ntrum l MdClcj Laldw!lki laS lt;P 

Cit rudak tura u t.u . .: lc:lnc::~1u "Jvuuu111ka So-
1 llJ"n'°~~" LJ._jl l nam ::.lup1' ut..:t:ntow~ gwaran
c)i; µr1yuy Cld, µ1)tmu .) .Ju„icitl riu 1io

lw1crtllilł ~..., lOOO„ii,1un1c ·• I niu przy
.)ci.;lldli. 

Jo&k cwll slq u.:1dk11.)1.:y '"' 11lc11 Panu 

zwulunnlcy, µuy„lli i>ana wyhorcv7 ltOOI• ' 
li śmy, c o 11•11Jl1Su1y :>y (Jd::ilC 1ru111c1no ( 

u:3111tcLl1y t-'d1ld 1 11tt!>ly1:h \•t4(4..;tw01.<. 0:.. 

UłJUCllyCll fld U\JL1ylym IJUl udllolłu 

.lJPl't1SLOnyc11 ~ 'u :lc l ~µO l•\dO lu Suly~ Caiu: )~ 

tlłt.1 fhtS 1 ]dl\l'c uµlylłU::>lyt : lny111 ld ł< Ul,CLU 

ł\ł ut1 1 Uy ł lllUthUO l, t11Jy ll:J l y:Utt l l ~tlly I "J lal< 

lJt.cd1; !)hJ:,11wolu l.d I ta .u c 111" . 

1( 1etu )umy tJ1ł 1' •. 11Ut wynszy lł<Jttlt.:HU rui 

V"" vc 1r.:111,; IJu!J ldw'ł tvGt1 Panó~•. uLJyl l"tt

urcl.t:11lu1um~· PtJll1ł 11 :i UłJt( l Clujc::my ~1-. w 

uł1uwt1.Jll< 1J 111t.1 tll •pu :)1.. 1 ć .)ul: m(Jl.Jv l.Jy t<to~ 

luh.t ... tn.llof l '/i OiJttl(J LuCU4 • lnil)<1C:i1 SW(I \l(>l.J

fw.dć, :woł uG.c.nu:il! Liumi l ow ll:kltłj uraz 

ł'd11a 

wyl"tJlHml wlnlhltsUll ~u acwłku 

'" .~ lH'lql.I lll.lllliatu [1„111i Lu„11;l<ltl} 

Pr'""'ollniCLącv fuJam Sko11t1crny 

Utr'Y""' )'ł : 
l.ICctJ .• 1, c )ct "Nuwuo . ltMl GldlUIM:a " 

'J . Puroi:1.in1 dit lu Ct111 La·,„11 . 

J . łtcUdkC.) '1 "lyuULJ11lkd ~u ll1J..in1u:~l! " . 

P&1ństwu Annie i Pawłowi Pędziejewskhn 
~ t1h.•a.:.cji :.r.a.war<;ia związku 11iałżeńslliego 

~zc:a;ścia na .-.ow~j drodze. życia. 
:1.yc.ią p racownicy Muzeum w Łowiczu 

··1 

2 



A może Bartoszcze? 

~ jec*lak nle. Pnza l'Sl •lał al• 
1.)•l~ 111 lollllCZU oaobl!.cla. S lb tell>illłl 
o gaUZlnl• '·OO " saU glanaatyClnej Za
polu Szkól RolnlCIVCh r• Bllctlu c:1111<do ~ 
nlago około 200 oedb, " tv- colnlcv, wla
lu dzlabczY l'Sl I całt!llO 111DjDIOÓCIZt. or.z 
Około 100 uantdw 11Zk••l:y. Przy .)oct\ał .)eó-
11'11< tylko R11tal Kr11111ez~1<, autor progr-.i 
ekonoodc:imgo PSL. Blirt.oszcza zatnyaely 
" stollcy ci•ll"łCO si• długo w not: l\llgt11nl11 
telewizyjno. · 

Łowickie tłOIJki. s, trzy• "- Rr,~u Klllń
$<l1S!JO, O:i.Oąor<IW'lkiegq przy l.Pf' 'Synt11•". 
()y11ponuj~ łąc211i• · 210 rllej:icaai. llłl>l!lllOyeh 
j<J!I t 75 dzl11ei, z który eh przypruw11dz1111yeh 

reoulaml" ,le:st tylko 52. Z11truclr11onycn 
j""t ł~czn1e '50 o:sdo per:wrvilu. Hle:11ęczny 
kont utrzymania jeólł!<Jl lldeCka " dOOIW 
IO'/RO!ll Ok . 1,2 ll)n li. 0Jła ty Ul!llCl-

Pt"lllZ roclzlców "YROSZąj ad } do 5 ty11.a. 
1tdenni11. Oo l<ońca tngo roku w:izdkla :ipr11 

f -&,y związ1111tt ze zlOIJkłllDl pozo:s taną w ga:1 tl l 
r dyrektora ZOZ. Od stycz.iia przejdą w ręce 

Rady Miasta. T11 znaj~c w,,...ienillfllł wcz""1a.) 
Cffry, • tak.te za:sooy !101111:10 ... 111uta 
boldzie •<:slałil poid.){I(! tru«>• aocyz.)Q . 

i~p5 me.mer
"NOWfiGO l:;:OWICZAMllJA 

11 

.uk'L"iC E.itt_ ~ f •\ie."- I 

23. 29_. 
Na pewno roz„atn e, edz~c ceny w 

rd.tnych punktach tej samej bran;ty, by 
nie zapłaci~ drotej ze to samo, co " 
sklepie obok rożna kupi~ taniej. - l to 
zaobmerwował kotdy, kto~ raz ocJl.>ył 

przechatlzkę po lowlckicn skllljlach ogl11-
dalęc oCtirowany to;.;~r 1 jego canv. 

Ale nie kaldy ch~a wie, gd21e z•
k~ nie robi~ 1 zwłaszcza jeśli się na
lety do tych kllentó1111, którzy szybko 
alę óecy(juj~ i szybko kupuję, • l.IOPie- · 
1:0 pdlniej porównują poczyniony zakup 
z tym co ptoponujq inne oklepy. 

Gtłńie 
n&ić ~tlit!f!I '.' 

.Jeden ze stałych i:zyteł11lków "N.l." 
/Imię 1 nazwisko znane redakcji/ ostrL 
9ił „szystkich tal1ich klientów przed ro 
bltlfliem z11k111>ów 11 p.!itan1st11„v Si:!<, nia · 
j~1cej swój ~leµlk " al .S lenkłi:wicza. 
T &un bowiem, kilku lłll tei11U, kupił za 
~i tys.lł. l>t!cik l kapkę dla dziecka oo 
chrztu. ltlijC pd.tnie.) ul. Zduński, zauwa 
i11ł w sklt:piku Sióstr Nii:pokalanl>k niby 
podobny becik, e jedn11k - jego zdaniem 
- łamlujszy. Wrócił więc w "Alejki" 
by o<lllać kupiony kllka 111inut wcześnie.) 
btlCik . 

5przed11wczyml okazała się "sprytnie' 
111ydlqcyi11 kupcem, wbrew przyj~tym 2„y
czajOtA i przepis0111 zwrotu nle przyjęl11 . 

ZaoCero„ała natomiast przyjęcie becika 
w komi11 oferu~c jedynie 40 tys .li.A ni 
dajiłCllAlł za wygraną klientowi oolecala, 
2o jeśll becik sprzeda - odda 111U pozo
•tałe 15 tys.n ..••• 

JylkO KrMCZYIC 1 ar Kr...czyk ••. U-.., 1 
kantn>111ersyjny .icona.lata PD10tdrryt za1>ra
ny11 tezy .-ilauo liberalnogiJ progr-.i ~ 
,..._....,.., który Stromicb«> Pf'ZY.)QłO nla
...., Jako Mj. l'°"tdrzył bił krytykQ po
U tyl<t rząilila u etlltyLnl' za dlawlenio QOD

pod8ci<i W oaia.1sc:;a jej bły:ikil"'lc1011j pry..aty 
.:ecjt, za teoratvcznv. flk"°""11Cl<l cnara1<tar, 
pro.oadzone.) polityki gDllPO<Jltrczej, u <Izie„ 
lenle llJJQłoczeńllt,.. I poo1janle lntarusów 
... rstw ~raóllch 1 nU:szyeh, u "oo..rda1nle 
•i• plecaai • od O(JCOMltyCll rynków lb'f to za 
..aiomi• grant~. 

Kr-=zyka pyt.no tez co :s41dl:I o ISl>dł 
dlielcz~ct. OQ:iowJ.„Jlll, 111 jo:it 111 O<JtJol 
nv- OfOlll'llz°"11nlMfl :slQ, tO\)O co 111tnleJa " 
l'obca ""6łdzleln1-1 nuw&<: nie ~db. 
lapyty-10 o jogo :sto:IUlldk du :slutlJy woj
sk!Mej . Mdwlł, te kH.) lak tllot.luy )AK Pol-

Zdanlfllll Kooa1sjl Z"'ro„111 łhody µow11111111 
pozo:itac w lowlczu tylhu JnU...1 Hu11u1< „1„ 
taki. który la!J"'ólCWltU.)CI .}IOI< "" )ICj.l~lu „.
C'Uf'll<i I DPllSl<lj. HotwóilJllCJ :I~ IJwlu •Olllll..., 

dc1, ~pod Uw•IJQ llrw1y .)a:. 1 µrL01le1 "!lly 

:stl<i„ .UOll<lk nr i przy LPI' ":;y11tnx" ,:.tócy 
ZQO<lflle l tym prlt1llldClC1łll'"" W~ldl l•-
PCO luk towany l pn wvlluuo..uulu 11":. to:.u....ny 

do wvmo<.)Ów StW11t'l"11yct1 l"lJO typu uiru1a.ua . 
O wlelt1 11•11aj:Ua :>li•n:uo 1111 µozo:s1w1111 ,„ 
łłOOOI< nr I ••laStCl~ty 3lę w prtcllwu )c
my111 OutJyr-0.u 9tUNCy10 w Ry11ku Kllt1bl<l"!J'' 

Nrl przału.•I" lat 1,·1u/71 w:1l•I PrlCilro 
... ozony lu kw11llJlny rumutol. Uocu„111a ll(Jta 

„1owan111111 iu„iętrmaj oluwdcjl 11111 "Y""' · 
u• on llłt.lnycn µro1 c '"''lf"..cącll „ot 111U<1Ur 
nlLacy .)nycr1 . 111łtl<I puwrow11i..lld N Cc tutaj 
:»..aja tJLlctGl 1.J1w.ol~ <lillll'c wyµuoatenlc Hllll 

k• oru lwr11CaJ<1 "'"M\)11 "" c zy:s la "lr 'r•IWl
nla w:uy111klch .)ll!JU 11uo1c:~1C ta1\ l 11l1lil
nlłll• wyral•J• alę o waµ•<ll•lu) lll•lucu 
.)IOkQ otruuniona I.u pr„c:o„11cu l'Ul l•Clo.}q 
l'liat.I llZlllĆall. 

DtOC llHZ .UOl>ak - ••ile l"'" >tdn:>c. lu 
nie r :'laczy, te !ltol '"' P<llYC)I >lfJCUfldj 
tłlk przrrn1j11nio.) 1oy~lq llMłll<i, 1<11;1 c ullłl• 

jąi swoję <lzieci i.JO lł0tik11 JJCZy Hr'"'" KJ1111 

Sl<lel)O. lanlapoi<o.)ona >u•)U51lil••I l\1n1:1jl 
2ocuwu1 zorgM'lhowaly 24 palULt1Smlk4 ~µu 
lkilllla L bul'lłli:llrtll<ll. Pa1Jlo z Ich ust wio l 
111 kOytyClRydl UWil\j !>klbrD•hlf'lyl.ll I.I()() „are -
511111 lł00k11 nr 2 przy ZPP „Syrotax" . l'lll'U>LY 

. ły ••.in . prOOillWI .JCIQ!l 1.Wloki1S9u u:1vt·11.wa11l• 
/"n• krańcacll oalasta• I, • je1X1UCL1S~01" „ 
po0łUu lzw. "nl11buiµ1ncz•!ll90 tnrunu" ur11l 
dutyeh takłaódw pr1MYy:1loWycn . Waz11ya1 wy 
daja si.; l>yć 251.-iy pnez kutilaty Z•nut 
ułycla azbe:stu " lllill.et'l•bC11, t którycil 
lOUCIO"WlO kcytykowlllly 2ł00ć!I<. Ha li< I wy:;~r;,„ 

gdlnlilly rdwoh1l tllkty ~twiet•<Jti<j~ca 11111-
~iaaniQ opinkQ, złe trliktuwłlf'lle uilec t 
1 tell Wl' tacno1·ow&lnu:lć ltd . Os1att:czn1c1 

,)cOrliik nie doszło tJo 11u1•otu•lc11h „ l1wu:1ll l 
Sjl(JCf'lclj pot•lęOZy µCtc CJ:lta„1c1<1IC11• "l•Ul 
lllia:sta, a „1łlczą.:;y1•l u >wuju kool<:tai•l. 

lluriru:slrz ldllt."Wlllt "11.l.", lb u:ll•lll
.;lllil o..cyLja „ •1Jl·„w1 u ldłlimlqct~ )elll'ltlyu 
ZB UOl:lków julUCld nio z-1Jla. Zu!ll$11la 
na PllWllO pCJ<1 )ęl11, J1Sc)1..i< " >1iu:10u 1·u1wliv1v 1 
Po :IZCZeydlowy1M l)Clt:a11al llOWltlllu w:SZt1lklcil 
llClJU111Untd„, ·tilkle 1 lyeh ~„1ad~ )~.:.ych :.le; 
za 2łO(Jklem na Klilń:ikit:\)O! _ JQk ! p~zec~..it~ 

2.,_6Y IH S1f 
C.f.ICIAl:V 
CJICll!Ć„ __ 

LlClVl!d.łNy, l:a µu 1 Jul)l.,j v l.:uu11łu w u:t\.ifl. 

111„ czuto CQilt11.u1tu„ ;.o ll c)a :ic;uzl o ••111111 
„ cqku R101~1l11J:szo ar!}l••1t1ntv, Oy uµro..<1 -
<UI~ POCZóllJćtk orzoll lijf!l™ICq .11 t1l)~ką ot.I 
strony os:6roo1i-1<1il{JO. Prdl11t1 nallzla.)e. 
W <1111 tar1io- cllOl:Jni k I µutow„ jaztJni •'I 
Wl<honla zaOloo<ow"r..., przez parkuj„ca 
t111a - woruw n~azowl ta trzy111y„.1111a sic;
sa111uCOoda111. Prtdj~~ t<11•l.;uv truo„o, 
Pl'ZajacttiM: 11lc011zµl11cmia, • -1~.:10 I 
"Y j~cia l l"r!JOwicy llal ułyclw IOi<cl wy 
daja sią 11lan10d h1o:łcl• . PollcJancl ~to-
jt OllOk I patrz~ .•• 

3 

8ka mta :sobie poz..allC: jedyni• na aralQ ta1111J:, 
lllOÓOIOll· Po odpooolct<11 na pytanle o PtzYIZł~ ' 
1111<olnictwa rolnlc21100 oooatał IJO llQX>llll.,._ 
niego llllnl„tarstlOll. . · · 

:I<>~ spr.,.lal IU"atania 'jakby a. nie „: .... 
nyl "' niolllwo~~ wygrania wyllOrdw pnez RQ. 
1111na llarto:ucze. Nie Ukrywel, ła PSL 111Ylla
J'IQłO swego kanoy<lata po to, 11y lldc uenaj 
upr11,11ntow~ ·si• w :ipołoc:i:ań:stwia w oollczu 
wlU:111r.iyct1 wyoordw par1..,,tarnvc;t1, po1<a111ć 
alQ jako sllna, •.ltca "'6.l progc• partb 
poll tyczna . Z te(J> co powlClllzial nl• ulega 
""tplll«del, ta jad U ooj<lale oo U tury wy
borów prazyclallCklCll, t'Sl 1 ... ~ Bartc.sz
cu ..,z„„ -vcn noolorWllków oo ut~in 
na LllCIUI l!jałqsQ. 

Opr. ,„ poctst relacji 
Sl AN15t.AWA WlflCA 

-================ 
JfE'; żłobk0UJ 

tv lllie,śeie ~ 
Sy11 lt>M - uw::ah 1 et„ I . 

t'U11•lllLI ńu•l~ )a lłlruwta H<1cly Hlut• gulo 
'-'• jaot lllłfJliUl.lflWuĆ ulwarlo :tpulk1nlo Z or> 
b•ul L•łUlou::tnw&111yca1 ro1iuhc }q lłouk~ 1 
prw11:stkull . Uu lu ll•lłllo«d~ :11<untr1•>l1-1la 
whnurcr• ni.;JI ' oµ1111~111 I pr1ijtuZycj-i Ko 
••h.)I . 

AllAH Nlf02JfLA 

l\. ro 11 i 1\._a 
p0Jicyj11a 

• W ••k.y • 14 ,„ I) P•l11tlc:rnl1<" n11 pnklA 
_,, p1 .t:au 1 H:llłt1Jl'ttt,; )4 w Uuo1.11n1nw1c,.n;h n1c.u„ 
ny :.µ1·•.,... . o lh)hurntł włttdU111lu oo :łw..x;łkJ(.)J 

"11.>tl.I•" :>kq1l :.i,, 41Jt l'll<.ll1~.ld lwa• Z.Cl "Pana:io 
nl c " l ulu:l11th101•l u11tl 1ll llłolalok eoku oydl 
1111.) w•l'lu~1 1.6h.UUO d . na :ukO<Ję liWot1:1z1 
H. L LOOL! . 

• I/ P•lllLlcrnlk• „ '"'" ):ac.-.iScl w.1 .... 1co 
IJl• .Ulald„Y Pl~lClllll ••nOOÓ)!ll .... PUIU ;iowln 
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• 17 pa:tdziernika w Płaskocinie f111.Kocie
rz.ew nieznany si>rawca dokonał kradzie;ty 
pmpy pali-aj od ciągnika Ursus wartodci 
l ,S llliliona a. na Szkodę SKR Kocierzł!lll. 

• 22 patdziernika o goc1z." 17,30 w m.Ostrdw 
g11, lowicz kierujący s8llDChod8nl Jelcz Dariusz 
Ot.ze Zgierza patr;icil Wiesława S.lat 25 
zmi. Jastrzębna woj.suwalskie, ktdry poniósł 
tlmiert na nliejscu. 

• 2l patdziemika o godz, 9-17 dokonano 
włamania do piwnicy Zofii Sz.zam.Otliedle 
Bratkowice. Nieznani sprawcy skradli r<Młr 
at-ki "Jubilat" wartości 900.000 Ił. 

• 2l patdziernika Henryk L. lat 35 zani.Ser 
i !J"O.lysz:<owice popełnił samobójstwo prz 

rzez powieszenie się we własnym dDllkJ 

• 2l patdziecnika KRP Łowicz wszczęłs docho 
dzenie w sprawie kradziezy roweru warto~i 
600.000 Ił. przez Stanisława L. z ~j f\Jty 
na szkodę Andrzeja N. I Łowicza . 

e 21 pa:tdziernika o godz, 23.00 Wiesław . W. 
z lodzi skradł portfel z pieniędzmi w kwo
cie 3,5 mln Ił. na szkodę Edgara G. z Łowi
cu. w stosunku do sprawcy prokurator za
stosował dozór policyjny. 

• 25 pa:tdziernika w godz. 9- 14 zostało 
dokonane włamanie do mieszkania Kazimie-
rza 6. zani. ul. Starzyńskiego. Nieznani 
sprawcy po uprzednim otwarciu or zw I . skradli 
wyroby elektroniczne, alkohole, waluty Obea, 
wyrooy ze złota i odziet na sumę około 6, 5 
rai.n li. 

• 25 pa:tdziernlka KRP Łowicz wszczęła docho 
dzenia prwciwko Stanisławowi w. zamieszkałd 
Zaklindw, woj.ostrołęckie, ktdry 9 sierpnh 
dokonał kraoziezy ciągnika produkcJi radzie 
ckiej z przyczep<1 i paszri warto!lci około 
20 mln Ił. na szkouę Romana T .Ciągnik ,paszę 
1 przyczepę odzyskano. 

• 'rl nocy z 25 na 26 patdziernika zostało 
dokonan.:i włamarue do kiosku "Rucn" w ldu
nac;h, skąd sprawca zaorał grnmoton, pap1 ero 

y i długopisy oraz krem do golenia l pisaki 
Lączna suma strat około 6,5 mln li. 

• W dniach: 26 - 26 patdzierntka zostato 
dokonane włamanie dO wiaty magazynu Zakła
du Inwestycji i- Budownictwa, Sl<ąd sprawcy 
skraaH 2 silniki elektrycznt1. Ob1t:kt ten 
majduje sii; pod nadzorem słutby ochrony 
mienia. 

• W nocy z 26 na 29 pa1dziemika znstało 
dokonane włamanie do zakładu totoyraflc:zn„
go przy ul.Zduńskiej 55, skąd sprawcy 
Skradli 2 zegary ciemnicowe "kwant" 2 trarn1 
formatory 150 V 

1 
kurtkę dzln~ową damską, pa 

CZkę pap eru !o~gra!lcznego kolorowt:go, 
lusterko łazienkowe, zegarek kieszonkowy. 
Suma strat Około 2.550.000 ił. 

ł KOH U N I KA T - KlłP ~ Łowiczu prosi po
szkoOowi.nycn, którym w ol:res1e oo ma _)a uo 
wrz_e~rua 19~0r. zostały 11kraozi°'"' rowery 
na ul. Z!LńSkiej / Rynku f:o~ciuszkl i uli
cacn przyległych o zgłas::anie się w pi~tek, 
16 listapaoa do KRP Lowic:z cele111 rozpozna
nia i odbioru rowerów. Dotychczas odzyskano 
20 rowerów, których wla~<:iciela nie SQ znani 

• W nocy z ll na 14 pattlziernika na Ryri<u 
Ko:łciusZki doszło do wy<11!.any strzaldw z bro
ni gaz~j. Policja cofrn1la 2 ze:twoleoia na 

siadanie broni oraz zdliponowala 2 pisto
lety gazowe. Sprawa w tc»:u wyja~ienla. 

POO<C»łISAl!Z MlllDSlAW OWCZAREK, 

ł.OWICKA 

NOC LISTOB\DOWA 
dokońc:zenie ze str .1 

Przyezło~ •lała polcazat, te była to n11jbar 
dziej istotna sprawa. Zbiórka w puB<tach 
koncentracji nalała być zakończona do godl. 
18,00 co okazało sio tylko cz~iCMJ realne. 

111 gOdZ1nach popołuct'liOllYdl Ci11~lak zdl
jQC !!Obie si>raWlt z własnej slabo~i szukał 
sojuszników. Znalazł ich w kierownictwie 
tylko Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Przyrzeczono udZiał w akcjach kilkudzie11io
ciu człoA<ów. llandwili WllPdłdzialania of1-
cerowi11 skierowani do Łowicza .:zllllniej • 
jeszcze przez rząd powstały pod egidą Ridy 
Regencyjnej w Warszawie. Władze ndejskia 
i wpł~i obywatele uwalali plan Cieślaka 
H mogący narazić miasto 1 jego lllieszkańców 
na nieobliczalne szkody. Wszyscy oni wierzy„ 
11, te sprawę pozyskania od Nieincdw broni 
i mienia wojskowego motna załatwić pokojowo. 
Nierr.y wprawdzie szykowali się do opuszcze
nia 111iasta, ale oddani11 broni pozostawiali 
ood znakicn zapytania. 

Ju.c u !JC)dz. 11,uu C1e:Uak znalazł się w 
la:!ku Miejs'<:.m. Do godz. 18, OO zebrało się 
tutaj ok. JO ludzi. Większośł stanowili 
uczniowie gimazjU111. Z zapowiedzianych 
kilkudziil:dęciu człtn<dw PPS zjawiło sio 
trzeeh. Uzbrojttnie w:1zy11tkidl zgro11wdzonych 
stanowiły dwa karabiny z kilku0Zies11J(:ioma 
sztukWlli allklllicj1, kilka pistol11tów 1 ••••• 
cztery granaty ręczne. Ten tragiczny stan 
poprawiło zamald<>wenle sio. sllkcjl llromsława 
Szwarockiego, która po cozbrojuniu po:sl11run
ku niemiiickiego w Bobr..,..,1k·acn po:sia<Jała 12 
kllrablnów 1 ~ietini„ ilo~ć a111umcJi. 

Cie~lak lrezygnował z oczekiwania na 
przybycie dalszych posiłków z terenu powiatu. 
Dysponując właśnie tylk ,> plutllllln tołnierzy 
ruszył w k lerunku koiu.c przy :izosie łódz
kiej. latrzymał go '" PllillYAI otldalt:niu od 
nich. Przekanł dowództwo J.Sylwe:itl'uwit:ww 
wi, nauczycielowi . Sam zad ~raz z IJ.5zwaro
ckim :!kierował się oo koszar, polott:a_Hc 
otworzyć na n11t ogień, gdyby nie wrócił w 
ciągu godziny. 

Nie Dylo tani widad objawów rozkładu 1111-
ralnego przeciwruk.i. Na OZhdzlńcu ko:iur 
u:stawiona Oyła kOflllania toł.1ierzy w pogoto
wiu bojowym. Po dłutszycn pertrak tacjaeh ra
da tołmerska zgodu ła się tylko na wydania 
60 karaoindw z pewnym zapasam an.1nicji. R11-
sztę broni i majątku wojskowego miała prze-

. kazać przeo udaniem sio na olworzac koleje-

• Na uroczystcdci upataiętnlające 72 rticz
n1cq odzyskania nlflPodległodci. Roz~ 
siq one 11 Hstopada o gOdz 16. 30 PIXl pomni 
kiem Józefa Piłsudskiego, Skąd POCzty sztan 
Oarowe, prze<Jstawlclale organizacji 5PQł11c;z 
nyell l mie9zkańcy przejdą pod poonik Synów 
litllli lowlckiej - llojownikdw u Nlepaulo
glo~. O godzinla 18.00 w kole11iacle ~ra
wiona zo:1tanl11 uroczysta Msza Swt~ta, a pa 
niej w sali Domu Kultury przy ul. P0e1rzt:cz-
n11j ocltlęOzie siia wieczornica. Zacnęcamy 
mie:slkańcdw lowlcza do udekorowania m1uta 

• Olieo\ 11 listopada jest takt" '1więte111 
Zespołu S.1"ól Zawollowycn nL' l w Lewiczu. 
Z tęj oi<a.!jl Dyrekcja Szkoły, Raoa Pe<Ja
doglczna, ~oon1 tet Rodzicielski i Samorząd 
Szkolny z,1praslają uczniów, wychowani<dw, 
rodziców 11raz sympatyi<dw szkoły na uro
czystą *.m: Św. Oo kolegiaty w piątek, 
9 listapa1Ja, na godzinq 12.00. POdcza:i 
H!rzy św. zostania po~więcony utanoar 
szkoty. 
• W LiclllD Ogdlnoksztalcący111 w Łowiczu, w 
sDbOtę 10 listapaOa o godZ. 10.0D. Odbę
dzie się wo.)ewddzkl tlnal konkursu histo
rycznego "\lalka o granice Pol:ski w lataeh 
l9l8-l92J" ze szczególnyna uwzgl<:dnlen.lm 
wojny polsko-bolszewickiej 1919-U2l. Oo 
UOZlału zgłosili isię uczniowie z Lewicza, 
Skierniowic, Sochacz11Wa, lyrardowa, Pu:szczy 
Mariańskiej i Rawy Mazowieckiej. Konkurs 
zorganizowano dla uczcz11n1a 70 rix;znicy 
bitwy pod· lilarszawą w 1920 rOku. Widzów 
nie z~raszaniy by nie przeszkoOH~ u.;znuJ111 

~· w u.tan Cidhk zobowiQnł sio - , : 
Ni-=u. bezpieczny odjazd do granicy nie.ie 
clc1ej. 

• POiłcoeid111 Cidlaka dzwigajQC pod. ca.a 
karabiny ruszyli kieruj~ sio na Stara Mia
sto. Po drodze wzv-io znajollydl do przył•· 
czania sto do raaszerujQCydl, ile malazł 
się tv lko jeden chotny. Był nili tllusarz na
z1dski11111 Hadanowicz. 

Ciedlak obrał PIP<t dowodzenia w ratu
:szu. Stiid rozsyłano patrole, ktdr11 roznre
jały posterunki nieaiieckie przy obiektach 
wojskowych. Tutaj pdtnym w11JCzor1111 zaalarmo
w.lll go, :te batalion n11111i11<:ki ruszył z ko
szar w pełny• uzbrojeniu 1 z taborem na 
O.Orzec kolejowy, dZisiaj Łowicz Przeóllle
dcie. Aby przeszkOdzić ich oldjazoowl pchnął 
tu pluton peowiaków l plutun harcerzy zno
bilizowanych sillADrzutnie w 't)lll celu przez 
Jana BącZkowskiago, komendanta obwodu ks. 
Łowickiego ZHP. Oowddztwo puwiarzył Ale
ksandrowi Petelewiczowi 1 porucznikowi z I 
korpusu WP gen.J.1-\Jśnickiegu, ktdry oddał 
się pod rozkazy korAdfldanta l'CJW. .,.. 

Na stacji lowicz - Prze<11oie!lcie padły 
nieliczne zresztą te.) nocy ntrzały, ale 
bez strat Ola Obydwóch stron. Zdłnierzy 
nieooieckich zastano na peronie przygotowa
nych do odjazdu. Tabor był ju:t WCleśniej 
apaoowany. Petelewlcz rozpoczął pertrakta
cję o odctanie broni, ktdre 11rzecią\)'ięły ((I• 
sio w pdtnlł noc. Kiedy zaorulono N1emccn 
jemak prlerwaniem tordw pt.~ez polskich 
kolujarzy - sk..pi tulowali. Il) ło ta najpo
W11tnl11jsze osi~gnir:cie 111ilitu1111 stron\! 

· polt11<i11j tej hhitorycznej nocy.llronlla 
lliQ tylko jeszcze OO :lwitu gnljlka tandarnńw 
niłlln1„cldch kwa terujqcyeh na laellD<Mum krłlń 
cu ui.l'OdrLotelr1t1J. Podd.ili się po wyczurp.i
niu aoruiucji. Akcją t4 kierował po•· .Pokrant 
R-i"'• 12 listopada 1111111to było wolne od 
obctlj prze1rocy. Owoce111 Zbroj11yd1 poczynań 
było Ldobyr.1c1 pooad lOUU k11rabl11ńw n:crnych 
i tlwdch kac·at111ldw nwsiyoowyell, <1111.mlcJl <IO 
niell, uranatdw 1 taboru kontltl!}O, koni wierz
ChOwych I pocl~gowych, zaµd:jU onunourów l 
bielimy nie Ucz~c zywnośc1. Pol\oOiiło to 
jut 11ą:1tępnuyo <.Inia Skit1ro„11ć uLbrojony 
OCIOZid! OO Kutna, uiJzio ~k<~11pUkow.d11 się 
spn„a rozoroj.,.1ia ukupanta. 

Wyddrzenia tu opisat'" Uyly bc!z precedensu 
w historii Ło„lcza. Niydy bowler. przed tyni 
jlll)D 1ni11:1zkańcy na padol>fly odruch wolnmlcio
wy się nie z<Jooy li. Na chwałę za:ł Ich trlll.ba 
takt" lo1Pl:1ać, ze wiszy:itkie '"Yżej wy1al11nion1 
osoby, k tdrym z.iwllzięczano flUl<ctts :ipodrdd 
nich !llę wywodziły. 

f .GLHIŃSKI 

zaproszenia l 
al11 zacht;eaiuy do trzynldnlo La n.len 1<c1u
kdw. lol następnym numorze "N. l." zao11iedcimy 
r11lacjq z «onkur:iu. 

• Na •1acz III liyi piłki nolnaj. W nl11-
dzlolt1, 11 listopadil o godz. 11. U "Palikan 
l>Odejn..ije na staOionlt1 przy ul. Starzyń9kie 
go cJrutyOQ Młeń LlPllO. Będzie to ostatni w 
ru11dzie jesietlntfJ meq Pelikana przed wh150'ł 
Pl.ll>liczno~cią. 

e0o kina "llruta" na !1lmy1 
-·7-11-XI. Deszczow.i pani •. dzleclc:cy, n111-

miec1<1, /11/o, gOdz. 17, OO 
7-11-XI. Człowldk '" Dgllu, :1ensac. ,USA, 

18 l. gooz. 19,00 
12-lJ-Xl. Duki konik Ryn, dziec., CSRF, 

b/o, godz, 17,00 
12-lJ-XI. Czlowiuk z blliną, sens. ,USA, 

18 lat, y()(Jz . 10,JO 
l~-16-Xl. yoctz. 17,00 l 19,00 oraz: 
17-16-XI . godz. 17,001 Kto wrooił króli

ka Rogera , komedia , USA, 12 l. 
17-18-XI. godz . 17,0U 1 
19-21 -XI. godz, 17,00 i 19,001 010 grlne.i .._. 

Ol'alllilt USA, 15 l. ( 
22-25 ·X r. Zaodjcla broń II, seosac. USA, . ~, 

15 L , 90dz. 17,00 i 19,00 
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Przltll:zły pienr.ize jesienne wichry i ulewy. 
lllokdl kolegiaclde dl'zewa jawiQ się nagle ogo
locan11 z bujnego przepychu listowia, ictt ko 
nary ;cariq się.-aunącytl ni5ko ołowianvia 
ctlTiurom. ~ 

Na ten sPiicer wychodlimy zuluchan1 w 
listopadowe echa. Zaraz bowiem wiatr półno
cny niesie zaponniany .)Ut za~iew zaduszko
wego requiem, a w przejrzystej perspekty
wie uka.te się odsłonięty fronton XVII-wie
cznej dziekanii. Listopadowa aura przypo
nni postać zmarłego tutaj w 1868 r. osta
tniego w minionym stuleciu biskupa sutra

Q81\l1 łowickiego Henryka hr .I' la ten. Kapłan 
uczony był, 1 zawsze biedny. Nie Odzyskał 
nigdy zostawionego na Litwie maj~tku. ldllz
ki proboszcz, w tamtejszej zapadłej w zie111ią 
plebanlł, w zi11ie i 1111lgoci ~41ięcal sią 
miłowanej µracy umysł011111j, dZisła uczone 
trawił ,na sufraganią łowid<Q w darowanych 
fioletach przybył 1' z jedną parq butdw do 
kor1ca na niej pozostitł• Dh ubo;iicll łowi
czan dObry bez opamięł:linia. Taki, co to 
nic dla siubie, blUniemu wszystko. W 

:ajq ze llZkoły realnej n udliał w strajku. / 
lat jut w PPS. Zagubiona łytwa „ dlizgaw
ce w ogrodzie Kalinowskiej budzi podejrzenia 
censkiej ochrany dcigajQCej uczestników ak
cji boj~j PPS w styczniu 1907 roku. l11111Ci 
cł'lłopcy, w lallku 1111ejskim zęraz rozstrzelani 
- 111el1 takte ły2111y. Feliksowi udaje sią u
cieczka z odwachu starostwa. TułacZka - po 
Odessie, na s~e okrętOW11j we flocie czar 
nonori11dej, po Sląsku, Galicji. wcielenie dO 
armii austriackiej w I wojnie 4wiatowej. 
Ranny, wraca do Łowicza w 19181 roku śilierci 
ojca. Obejnuje po niia prowadZenie kaflami. 

Ale takie to prowadzenie1 zno..u słutba -
jut dla Odrodzonej - członek Rady Miejskiej 
ławnik Magistratu, poseł na Sej!ll, Trzeba 
płacić. OodatkowQ uprawą dzieuawionych grun
tdw parafialnych, kiedy tu nie starczy - to 
na Kazl111iera zaloty stanc:ici dla dziewcząt, 
a:t w l\ll8 roku zadłutony :.:akład wykupi Bank 
Ziemi l.owickiej. Znowu wo:ina, słutba sprawie / 
wyviad i dywersja dla ZWZ ··AK. W patdzierni
ku 1944 udana ucieczka z rąk gestapo. Wraca 
Feliks Andrzejewski do Łowicza z ukrycia w 
Głlllolnie wczesnym rankilllll 16 stycznia 19•5r. 
Organizuje łOłllid<ie ri:emic•sło. Mote podjąć 
urządzenie kaflarni. Nie roa długo. Przycho
dZi znowu płacić. T)"ll .-azm cenę najwyzszą. 
W 1111rcu 1946r. w ~rodku nocy Feliksa 
Andrzejewskiego aresztuje US. w najgłęb-
szej konspiracji .tyczliwi ludzie wskazuj11 
4lad zrozpaczonej tonie. i'.włOki mę.ta roz
poznaje tajemnie w prosektorium Akademii 
Medycznej w lodzi, gdzie ;:ostały pnewie
zione ze OzPi tala więziennego na Szterlinga 
jako. zwłoki anonimowego ni11111ieckiego prze
stępcy nwojennego. Odbyfy l)OŚllliertnie tzw. 
sljd wojskowy, ze względu mi nieudowodnie-
nie winy zgodził się na p1·zewiezienie cia-

rye.14. 5olcdł 
llyło ciepło. Trlllfny nie otwierano. Niosła 
jq młOdzie.t. Nad !]robeta Feliksa pochyliły 
się sztandary cechowe, zagrała orkiestra 
straiy ogniowej. 8ył tłUlll łowiczan. Cere
monię obserwowali mę1czytn1 z ręka.i w kie
szeniach długlch płaszczy. 

Nie pójdziemy jut dzisiaj na ulicę Boli
llOWskQ, gdzie tkwl'ł jeszcze budynki da-j 
kaflarni. Bliżej będzie orentarz, skąd wiatr 
eeha przyniósł listapadowe. Odnajdzi..Y dwa 
poontki 1 biskupa i rzemiennika. Obydllllj 
t1łuzyl1. I tak zo:stalo. 

Z .nagich gałęzi ro5n'łC)ch bllako drz11111 
spadąja złote li~ie. Ostatnia. 

dniach powstania styciniowego z trzech ze
proszonych on jeden tylko, ZilllQ, koMi do
tarł do Placka aby konsekrować na bi!lklJl)8 
ks.Popiela, pd1niejszego arcybiskupa war
szllWllkiego, Taki był. Hi:ltaryk napisze• 
"Mllowano go i kochano za .tycia, to tez gdy 
11111arł, oQólny t al po sobie zostawił. 2ył 

ł• do Lowicza. Pogrzeb odbył się w kwietmu. ALBIN SZYMAJOA 
-·----=--~- ===========~==::::::::=. 

lat 51. Pogrzeb miał wspaniały i liczny 1 
BlllYCh wło~cian 'parą tysięcy wystąpiło''. 

Czy nas słucl'I nie myli? - Tak, to wla
ttOlllll echa niosq strzępy innych 1t111iadU. 
Polllkich listopadów1 z etiudy rewolucyjnej 
Chopina, pieśni - tanityeh - co Oa!1llltdw 
stal o grób ojcdw ostrzyli, dzieci malo
wanych, szarego stroju strzeleckiej gro
mady . I myśl bie.ty ku postac i imej, łowi 
czanina urodzonego w dwadzieiłcia lat po 
pogrzebie naszego biSkupa, w roku 1669 -
Feliksa Andrzejewskiego. Tttz oddanego bez 
reszty. Sprawie ojczystej , Za co placlć 
przyszło - do końca. Po ojcu to mi al, Bazy-
1111. Ten ~lązak, weteran 1063 r . i sybirak, 
po lyciowych burzach os iada w Łowiczu i w 
1878 r. przy ulicy BolimowSkieJ zakłada wy
twdrnię kafli na mle1scu dawnej tabr)ki ma
szyn . rolniczych Gabor le i S-ka. Szesnas to
letniego syna F11l1ksa ju.t w 1905 r. wyrzu-

/J,GZIE 5Jf- ÓWIAPKl1WIE ? 
Do larzqdu Miasta nadal nie zgłosił :się 

nikt, kto llldgłby potwierdzić bqdt z~to
wać wi~ć o ty11, jakoby płyty kB11lenne, 
z którveh wykonano ponnlk wdZięczno~cl 
Armil fł1dzleciłlej pocnodtlly z cmentarza 
tydowllkiego. 6dybv znaleUi :slę :lwladkowle 
lll09'1CY zui:czyć, te t11totnie tak było, wła
dze 1Alasta byłyby 9kłonne po11w1ik po prostu 
rozebrać, 11 płyty przekazać jsdnej z lst
niejqcvcn w Polsce g11in tvdowBkicn. 

Nia jee t to jedyna propozycja co dalej 
robić z ty11 poiniklem. W gai loidlOdZl takza 
przesuniącie w ima, nnisj llkspanowane 
miejsca w mie!lcie. Zarząd nadal oczekuje 
na su9115t1e 11ieszkańcdw w tej sprawie. 
Poparcia dla i~i usunięci• ~lka z Ryn
ku ~iusZki zgłosił Wojewddzki Konsurwa
tor Zabytkdw. 

l'nyponinij111y. ze Amla Czerwona zajęła 
Łowicz 17 I 1945 bez jeonego wystrzału. (1111M) 

nie ksztatcilism4 
analfabetów 

Wrai z octzyskani11111 w i71B r . 11iepodl11g
ło~cl naczelna władze Państwa, choć stanęły 
wobec ogrol!IU zadań 1 t~ci w wytyczaniu 
zręo6w nowego tycia "" wszystkictt dziedzi
nacn, uznały od razu konleczno~ć k:ształce· 
nia wazystkicn dzieci w kraju wprowadZ•j<1c 
obowiqzek :sillÓllioletniej nauki na 9zczeolu 
eie.tltarny111. 

Qlcąc zagmaranbać powsz~ ~•da
ty Clllltralne władle szkolne i.prowadziły 11 

Miastach l 91inach 1dejskich tzw. dozory 
Ukolne. 8yło to ciało działające społecz
nie ale z urzQdOW}'llli uprawnieniaiai a wyła
niane przez sat00rzQdy terenowe i nauczyciel 
atwa. W ~Ainach lego :ikład sUnowlli1 pczed 
atawiciel rady IJllinnej, zarziaci.t 119iny (..Sjt 
lub :sekretarz) i nauczyciel. 

Zidaniln dozoru szkolnego było w oparciu 
o ksiQQi luiJno~ci (narodzin i zgond.i) 1 
przy współpracy z :sołtysaoai oraz kierow
nictw•i s.:kdł pilnowania, .ay katde <Ritoe-

ko w wieku lat 7 zgło:uone zostało do zapł 
su w szkola. · 

lllowiQzkieni kierownictwa szkdł było do
pilnowanie regularnego uczęszczania dzieci 
do szkdł przez 7 lat. Zdarzało się, te pczy 
chodził rodzic do nauczyciela z pro:IOQ, by 
ten uwzględniaJąc szczegdlnQ sy tuacj11 c-o
dzim'ł (cho(ołry, klęski tywiołowe), zwol
nił dziecko na jeden czy kilka dni i uspc-11 
wledliwlł niOOIJecno~. Kierownictwa szkdł 
<a1aly bowleai OllOWiązllk przesyłania i111ieri 
nych wykazów nleuspril\Oliedllwionych nieOOllC
~ci do dozoru szkolnego, ktdry ne swyeh 
regularnie Odbywanyeh posiedzeniach rozpat
ry111ał ja. Wzywano tez cus8fll rodziców na 
roz-y, a najczę!lciej ferowano zaocznie 
ustaloną karę pieniQVl'ł· 

Ili o:trosie mi11dzywojomy11 władza szkol„ Pinowały :spełnienia Obowi~zku :szkolnego 
przez katde dziecko Skrupulatnie, zbyt Skru 

5 

Pamięć Narodu 
· klan z przy1acidl naszego pi11111a, pan 

Jerzy Jurewicz z Łowicza infol'fll.łje Czytelni
ków, że Głdwny Komitet Pa111ięci Ofiar Stali
nizna. rozpoczyna druk periodycznej publi
kacji pt. "Pwnięć Narodu" - na które składa
ją się wspoonienia zy jącyeh dotąd ofiar ko-
111mistycznego terroru w Pol5ce i poza jej 
granicami. Prac11 wsponnieniow11 mo.tne wyeyłać 
""'1 adres: 

Głdwnv K0111ltet PMlęci Ofiar 
Stal lnlzmu, 50-084 Wrocław ul. ZapolSkie~ 
4/215, skrytka pocztowa 807. 

natomiast nale.tno:lć za pierwsze 
trzy gotowe do sprzedaży tomy /po 10.000 d./ 
ka.tdy/ nale.tr wpłacać na konto• Główny Ko
mitet Pamięc Ofiar Stalinizmu PKO IV O/ 
Wrocław Nr 9J549-76210-lJ2 z dopiski11n11 
"Wydawnictwo "Pamięć Narodu" lub za zali-
czeniem pacz lowym. · 

pulatnie, aby okres ten stworzył zastępy 
111altabetdw w naszym kraju. Natomiast przed, 
stawlciele 1dadz ?RL wszystkich szczebli 
!lkwapliwie podawali przy rdtnycn okazjacn 
intormacj11 o istnienlu pewnej llo!lci anal
fabetdw po 1945 r. w społeczeństwie jako 
spu~cizny pa rządach sanacji, Ollozu Pilaud 
czykowskiego. Jest to zarzut po pro:stu kł111 
liwy. 

W 1918 r. tj. ostatnim roku zaborów, 
wszyscy, któczy nie przeszli przez szkołę, 
liczyli ponad 14 lat, • w l!ł45 ponad 41. To 
oni stanowlli :>Qdł analtaoetdw w Polsce. 
Oni, ludZie ktdrzy wiek sZl<olny przezvu w 
okresie zaoordol. Choć władZe szkolne Pol:iki 
okresu międzywojennego wpro1o1adziły przy 
szkołacn powszechnych w latach JO-tycn kur 
ey nauki czytania 1 pisania dla dorosłycn, 
wielu s~rdd najstarszych jut w nich nie 
uczestniczyło. .Jedynie dzieci, 1111jące :szci-i 
dcle chodzić do szkoły „ wolnej Polsce, 
analtablltanii nie zesuwały. -To kl-ti.o ko
llUOl:StyClllflj propagandy pokutuje nint.ty 
do dzl~. 

Wl.AOYSŁAll KALBARCZYK (LO lduny 
- watl0fl"1l:m1la nauczyciela z lat 
1930-19)9) 
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, hiłl 1 ••" 11 1 1 ll!MlbUkowenla · 
1 ,..,, 1 11• 1•1111 t11nl11. A tu n.le. w na 

'"'"' 1 -• •• 11 j.Uiego listu na tan 
I I All•I • "''-'" jl t.n t-t "n.le laty• 
/ f/, li•• 1k1 rt11Jlokaji nikt olę nia odoz-

1. J •11111 t .U. Pll(lagog.l.czna, Udan nau-
1 y1 l"l . l11tanewi11jące1 nikt z grona nau•. 
iy 111lekiogcl' nia zajqł public:znie stano-

111lllk• IOOIJOC taktdlll, które po111imy były 
poru.u~ cała ~l'OdOlllisko t >IOtlec bicia ucz
niów, pcoUania len, psychicznego znęca
nil się nad nillli, prym1 tywiago l. 111Ulgar
nago sł0W1icbla . u%ylllanego przez niektórych 
pe0agogów, oplotkowyllllllla uczn16"' 1 i~ 
roaz1c6"', palenia P<!P1Bros6"' na koryta„ 
rzacn, nieóoStatk&• wiedzy marytorycznęj, 
czy "' ogóle nia maskowcnej interes0t«10ści 
Większość z .as

1 
pedagogów nie znita się 

do takiego pozitmJ, mimo to powszedTie 
milczenie zaskakujCI: czy:l:Dy nie było 
problt:lllJ? . 

·Dlatego zwreClJll siq do dzieci 1 mło
dziezy: sZkoły są dla was, "'Y jesteście 

· racją ich istnienia, jestdcie racją .l.lst
ntenia nauczycieli I Napiszcie do "Nowego 
Lowiczanina" jak oceniacie wasze sZl<ołyl 

Czy przypadek opisany przez Waszą koletan 
kę jest odosotJnlony? Liczę na Waszą doj
rzałość, na uniejętno~ć dostrzetenia tego 
co w nas1 luózi8Ch ilas uczącyeh jest dobre 
a czego zaakceptować nie motecie. · 

Redakcję taki tlllllllt 'powinien chyba zainte 
re:iować. 

Od redakcji : 

· NAUClYCIELKA 

/nazwisko 1 imię 
znane redakcji/ 

Oczywiście, katay list t:nętnia zamie!lcimy 
Piszącym rzapewnumy anonimowość. 

~rzajmie ;iroszę o zamieszczenie ''d ła

Glilch "N.Łowiczonina" podziękowania i uzna
nia dla naszej Rady ~Hasta, które składa111 ·"' 
imieniu staryeh, znającycn miasto Łowiczan, 
uraoowanycn odwazną i trafną decyzją przywró 
cenia Łowiczowi nerlJu zapamiętaneryo przez 
nas z okresu .11ii:ozywojemego i oticjalnie 
utywanego jeszcze po lata 50-te. 

Puolikowane w "N.Łowiczaninie" wyłą
cznie teksty upierające się przy utrzymaniu 
herbu, zmienionego po 1950r., uwatam za przy 
kre nieporozumienie. Mogą tak ;iisać jedynie 
ludzie mieszkający w Łowiczu od niedawna, 

. sport 

• P1ng-ponq1~c1 IO< Lowicz przegrali swo
ja dwa pierwsze macza w III lidze• na inau
~racj1; 21 X z PKP Paoianica 1:10 .. (Puri<t 
zooaył aoge1an G6C':lki) oraz 28 X ze StartCllll 
Piotrków Trybunalski 4'10 (pun1<ty1 Tomasz 
Zaoost, TadCIUSZ Pytkowski, Cezary Znyk i 
deoel Cezary ~k - Jarosław Koroialik). 

o 27 pddziernika koszykarza OSIR Lewicz 
romoczęli rozqrywt<i. Młoctzicy wygrali swój 
mecz walkowarem, natorlliast kadeci pokonali 
druty:ię Emitu Żychlin 35:61. Najwięcaj DUOi< 
t6w zdobylit Jacol< Walczak 26 1 Krzyszto! 
Wójcik 24 

•Piłkarze Pelikana" nia OPUścili przed05-
tatn1ego, 15 miajsca "' rozgrywi<acn swej gru 
'ri; III ligi. w ostatnicn meczacn uzyskali w 
lll)'l'liki: 27 __ x "' T0111aszowie_ r.tazow~ec:killl z taia-

przyt>y U z innych dZielnic kraju. Urodzol'ly 
łowiczanin tak nie napisze. Pamięta bollliem 
dobrze czytalny i 111Yrazisty w swej "'YmllWie 
herb, który lllJ towarzyszył od dzieciństwa1 
jeden Pelikan karmiący troje piskląt. Tyni 
dobrym ptakie111 było dla nas miasto, my by
liśoy owymi pisklętami. Nowy herb zniSZCZ) ł 
to wyobratenie, Owa odwrocona od siebie 
ptaki nie 111Yratały już niczego, choć taki 
obraz herbu herilldycznie 1 historycznie 
mógł być jakod uzasa()liony, Ale LowiczaOOll 
zawsze bliski 1 naoal potrzebny jest· herb 
zrozumiały luóZiOlll, a nie znak dla uczaiycr 
heraldyków. Takiego swojego herbu używali. 
Oowod6... nie trzeba szukać daleko: w wydawn!. 
ctwach 1 dokumantacn - oto „,COO«)wka "'Y08 
na zaraz po wojnie przez Foto M:Sl<roń!lki · 
- na froncie .mety magistraekiej jeden • 
Palikan. ~~i sam "'Ydrukowany na pierw
szej stronie 111YdaM1ictwa "Co zwiedzać w . 
Łowiczu", "'Yd.tcndcz, Ratusz l947r. Druk 
z pieczęci · Zarządu Miasta z l949r. w na 
głóltf<u i na pieczęci - nasz, jeoen Pelikan 
Wreszcie najnowsze wyoa1«1icti.o reklamowe 
na 8~0-lecie miasta wyd. 1986r. - taki sam 
Pelik;n. 

A świ;!dectwa trwale: pelikan nad porta 
lem szkoły nr 2 na Bratkowicacn - dłuta 
Zdzisława Pągol'JSkiego. Pelikan z kaplicy 
~.Trójcy w Kolegiacie, bqdQCy gł ównym 
akcentem zwieńczenia ołtarza. Pelikan na 
zacho'<lanych w kościołach sztandarach. Czy 
to nie wystarczy?·. 

Dzii:t<uję Radzie· Miasta, a Redakcję 
proszę, aby zaprzestała nagonki na naszego 
bie()lcgo ptaka. Niech poczuje !lię bemie
cznie. 

Henryk ŚwiątkoWSki 

Od redakcji: 
Padło mocna sław : nagonka . Prz)I całYfll , 

ogrocmym szacunku j aki n1i11ny dla p. ~„iątko
WSkiego za jego zasługi w ra t owaniu tego, 
co zostało z folkloru wsi łowiekiej, ZJTlJ

sza nas ono oo cxi >o-.dedzi. 2aonej nagonki 
nie urządz<llll)'. 0publ1kowal1!!.my wszystkie · 
teksty, jakie otrzymaliśmy w "sprawi e pe
likanów" . Co więcej, kilkakrotnie, po raz 
pierwszy jut 12 września zwr;icaliśmy się 
ClO p.Albina Szyma jdy, członka Komisji Go
spodarki Przestrzennej, KClllllnalrnij i Oehro 
ny Śroóowi9ka Rady Miasta Łowicza, j eonego 
z inicjatorów projektu uc;rn,o ły o zmianie „ · -

rerou - z prośbą o odpowiedt nn napłY'dają-
ce do nas wyrazy zdziwienia i oburzenia 
'Podjr:tą decyzją i o rzeczową polemikę z 
przedstawionymi przez piszące 05oOy argu-
ment;iroi. Bez rezultatu. · 

Rzeczowej polemiki nia dóczekali!!.my ~ię 
l teraz. Pan Świątkowski pisze o pellka
nie wictniejącym na płaskorzetbach, kościel 

tejszą Pilicą 2:6 (obie oramki strz~lił 
Grzegorz ó-lajcnrzaK) 

1 
4 XI w Łowiczu z ;iłók· 

niarzs Pabianice O: 1 • 

o W soootę, 27 pa tdziernika, w Poznaniu 
na ogólnooolskim turnieju klasytikacy jnym 
juniorek młodszych w judÓ w wadze do ~B kg 
zawodniczka "Zrywu" Łowicz MAGDALENA BALEJA 
zajęła III miejsce 

e J listopada "' Ognisku Pracy Pozaszkol 
nej w Lewiczu odoyły się drutynowe mis
trzostwa 1<0jew6dztwa juniorów "' szacnac:n 
Zwy::iętył zespół Unii 5:<1erniewice ;irzed 
;.iszczonow ianką i Oeoiutem - ze:iPOłem lo
wic:<iego •lQlliSka Pr0111aozonym przez Tacte
usza Nodz.ika. 

w mtst::-zostwacn szkół w szacnacn zwy. 
cięty li 1 w SPnr l Jacek OiojllOW!lki przCld 
Piotrem Niedzielskim 1 Jackiam Kocusern, 
w LO Rafa t Kotus przed GrzegorZCllll Tatajin 
i Dominik.Lem Łabiń!IKilll • . 

Odbywa się } runda otwartyell· mistrzo
stw lowicza w szacnacn. Uczestniczy 14 
osób, do wyłonienia zwycio:zcy ;>otrzeb- . 
nyi::n będzie U rund. lntol:'lll.ljemy przy o-

1 kazji, za wszystkicn cnątnycn do gry w 
szacnv p. Tadeusz lloazak zaorasza do Do
nu :<ul turv pr.zy ulicy Podrzecznej "' kat
dy ;ioniedZiate1< 1 piątaki młodziez od 
gooziny 16-tej, dorosłyc:tt od 10-tej. 

nych sztandaraeh, widol<6'1kacn, folderach 
turystycznych itp. Ale my nie dyskut uji;my 
o widokówkach, procesy jnycn chorągwiacil 

i wyposat eniu świątyń, lecz o h')rh i ę 

miasta l ;',otyw pelikana j est częśto spoty
kany w różnyeh kościołach - nie , ty ll<o w 
lowiczu. W mie~cie, kt:1re ma owa pelikany 
w nerbie nie dziwi., ze motyti t cia mógł 1:1y
stęp0>1ać tym częściej. A poczt&.Jki i fol
dery? Na większości pocztówek z Paryta wie 
dnieje wieża Eit!la, powszeCITi i e znanym 
syrrtiolem Gdańska j es t Nept un , a Pozn:ini a 
- koziołki z ratuszowej wie t y. N1kt j eanak 
nie twicrozi. ze są t o neroy tych mias t l 

Nie b)(liśmy z pocz~tku stroną w tym 
sporze , ale argumenty przecls t a11ione w tfy
skus ji mis'przekonują : Łowicz w wolnej 
Rzeczypospolitej miał w herbi e zawsze 2 
pelikany. Hl!ro ten padł o!iarą zaborcy 
rosyjski ego , potem ol<upant niemi ecki n:i
rzucił swoją wers ję - z l pelikanem i tal<, 
zostało az do 19}7 kiedy r ajcowie mie j scy 
poajęli decyzji: o pr zywróceniu nerou dawne 
go. 

Poas t aWO'dy t en fak t paninięty przez p. 
Świą tl<owsl<i ego obala tezę o przywiązaniu 
się łowiczan clo poniemieckiego nerou. 

Nadal prosimy więc Radę rnias ta by 111 
ct)wili wol nej od wo.tniejszyeh spra11 wycofa 
ła się z nieszczęśliwej eto podjętej pod 
wpływem niepr awdziwych informacji decyzjl. 
Dlaczego nie mielibyśmy się cieszyć naszą 
przeszłością, w tym 1 01·iym pochodzącym z 
XIV ..._ unikalnym w skali kr aj u h!!roem? 

A Swoją ctrogą nieZllyt taktoi.ne j as t 
okre~lanie kto z ooywateli t.uaicza ma pre· 
wo wypowiadać się w sprawaeh dotyczących 
miasta, a kto nie. Nataniast uznanie za 
osobę z Łowiczem nie związana choćby. tak 
znakani tego historyka t ego miasta i jego 
miłośnika j?.k Taoeusz Gumiński - musi 
budzić zdziwienie. 

E.W. WAl.IGORSC.Y 

Płan4, 
. o 

marzerua .. 
dokończenie za titr. l 

- uZllrojenie terenów pod osiedla spdł-
- dz.ielcze, 

- hali sportowej OSIR, 
- roZOUdowa kotlownt w Syntaxie, 
- roZbudowa stacji uzoatniania wody . 

Uf!, tylko Skąd wzią~ te 500 do 800 mldlł ~ 
Za. co skończ~ to co zaczęto?. Czy nie ma 
imych,nniaj kosztownych sposob6w rozwiąza
nia przynajnniaj niektóriich :z tych zadań~ 
Zastanawia się nad tym Zarząd Miasta. Są 
pomysły. Póki co płacimy raellJnki 1 to nie 
1111le za ~tacjr:, · i<tóra i.krótce sią zda 
zaktualizuje oraz za roooty rozpoczęte, 
ktdrycn nie 1111 za co dokor1czyć. 

·właaysłąw Durka 
I zastępca llJrmis trza/ 
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w 1,J ub ie 11 U WICKA" 

::;zynnym: 
codziennie: 17.00-21.00 
soboty i niedziele: 15-22.00 
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U NAS KUPISZ 
W SZt:HOt<IM ASOIUYMENCIE: 
PIECZYWO, NAUIAl. DROlł,MU;so. 
WĘOUNY, POUHOlłY, PRZETWORY, 
StOOYCZt. I ART. KOlONIAlNĘ 

WIĘKSZE ZAMOWIENIA 
Z DOSTAWĄ DO DOMU 

przyjm?waa:ie są '///;'/ 
telefomczme „, 
TEL.64-24 
SKLEP NH 23 W lOWICZU, 
UL . POOR.lfCZNA 44 
AENAIA l<OlODZIEJSKA ZAPRASZA 
COOZIŁNNlf I> - 17 
W POHlfOZIA&.KI I 50801 Y 7 - 14 

1uPlQ micszkaniti M-) w low1czu. Blis
ko centrum miasta. Łowicz, tel.6595 

5t>KZEUA2 

plena \Jt:Slt:\JO 
l µe J 11y111 µu1 :111.1111 

AHHA GU!d( A 

U:Hrów I> 
tt:l.llU9 / 

MIE JSl<I DOM KUUURY 
tOWICZ, POOl1 Z t:CZNA 20 

KLUB VIDEO HOBBY --- - ··- ·- --------·--
ZAPHA~LA: f'Ol~ ILOZIALKI> 

PIĄIKI U - I~ 

C:ł: WAfHl:K- lti - :w 
WARUNKlt:M PIU YJf;CIA OO Kl UUU 
Jt:ST ZtOlE Nl l.: :1 UUYt.lrfALNYCH 
KASI, I VIOt: O 
Mll: !.o ll ,l. i.NA !>l\l AOKA ·~ooo .Cl ---------- - ---

A11lu d l.„µiu :ilyhu . Mur l11L::ilcl.i11 wlu1 -
111 1.h l , l11w ll..t , lł y 11t1I< ł\u:l c: lu~Lld tl, 

lu l . 1, )Ull , wy\\u1111)c IJL rnulQtly re)c:S t1„ 
c y)11u , 11a11rowy I w:;zelkle l·elJUhC)<l . 

„ ....-. • 

Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi 
Oddział w Łowiczu 

Ul PODHZECZNA 4 • TfL . ati-4e,112-:ui,42-00,42-0łl 

LPllZL)HE ZAWIADAMIA PT KLIEIHÓ-', 
2e urucnomlł nową lldat„dnuść w j.)Usluci otwlt:l'ilnld 
prowatlzunia rachunl<ów O:>Lczr,tlliu:kiowu - rozl iczc11io
wycn, zw;:.inych kontar111 o:>ulJi!ll:ymL 

lłachulltlk oszczc.;llnu::lduwo- roL l l1;zcnluwy - · lwnlu o:;u
bls te ,slu.ty do urnrnadicnia :..l\ luL11A.. 0:1LClf<llllll:1C1Dwych, 
uno.tł lwia olrzymyw..iniu l<ro::lly t6w ur JL µr zu11ruwdLILd11ltl 
roz llczeń plenit,;2nycn 11r Lill µu:11.iuac:zd h11i 11„ .Juuu l lt1 
cenie przez Uank, z wvJ'łlklw11 rod 1cw1\ l Lylułu µ1·0..,.ai . 
W:onej azialal11u:1c i u1.1:..11U<ldrc z1.:j . 

Wkłady g1·01naUzonu 1.a 1·uct1u1d<aci1 ::1..i lwrLy:;l11lu upru
etintowane. Szcw!)Ółowu Lasuuy funl<1; joi1<1wJ11lu r.11;IM•1llu)w 
u:oL<.:L•JlM iu:J..:iuwu-1·uLi i..:Lu11iuwyd • .t„„ar lu :;„ w "Ut.:!~d "'"i 
nie ula posiallaczy rad11111ków O!:ilCZ1;unoSdowo - rnl llcLd
niowyi;h" - "kont osobistych" - w Utlcl.ll 1ti !JCll l'uw::llud 111<J 

ua Uanku Go:.pou.irczuuo" . 

f>llWSlt:CIUO' UANK lłOSł'OUAfll; LY w I IJllLI - UllllLIAI. W LllWI CLI 

lilWliltl„mld 1 L'lwl1lul, 
2tl od 15 pa.tdZltlr11lka l'l'Jll ' ''"' L11„,;L11l u w1111:1łu :i tu:;u 
wantt µrZdZ tllł:.I uµrOC<J11l lJwJ11l u 1111\" l lc1111l1u 1uycll . 

Wynosi on w t1ki1li ruc1114) : 
- lokaly J ialu::1li:c:1:11u )Ił \ 
- lol<aly 6 llllusli:c mu 4:/ \ 

- lokaly 12 miesii:cLnu 46" 
- }olutly 24 miusit,;c mu :>O\ 

Zapraszamy Liu ulwiuran1„ lol<..l luu1111111wy1;11 w 11u:;ty111 
liilnku, co llMllna dokonać ldl\ 2u 1•u1•rzc::z tlłul<uw.i11l\l 111, Lu ::l 

lllfldj kwoly na· określony i.:zas /),6,11 luti 'l 4 1111c :.. 1.,.1 .u / 
na rachlJl~<u· oszcz~llnuściuwu-rud lt:z1.:11tu>1y111 . 11.11u tu l14 
korzySć, 2e posiadacz rac:IMJ11ku f)u upl yw1 u 1, 111 1u :.i t;'-Y 

od dnia j1::uo otwatcia 111021: uuiu(IJ~ :1 11; u 111 11z•1o•11l u 1 t i: 

lly tu oo wysokośt:i kwul zaul1.Jl11„•J11y,;h . 
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U '811 WYKONWI! 

Marek 
Kołodziejski 
ZAKŁAD 
WYTWARZANIA 
MATERIAŁÓW 
IZOLACYJNYCH 
W ŁOWICZU 
Ul. WIATRAKOWA 24 

TEL.64-24 

Zbigniewa KĘDZIORY 
Oś.DąbrowskiegOat24 
Łowicz tel. 56-20 
• ŚWIADCZY USŁUGI GWARANCYJNE 

I I ODPŁATNE W ZAKRESIE NAPRAW 
1 ODBIORNIKÓW TV I RADIOWYCH . 
•PRZESTRAJANIE OOBIORNIKÓW TV 

PAL-SECAM 
•PRZESTRAJANIE ODTWARZACZY 

I MAGNETOWIDÓW . 
GWARANCJA • NISKIE CENY 

P.RYWAT NE 
PRZEOSIEBIORSTWO HANll.~ 

Export - lqJort w Łowiczu 

Ogłasza. 
kookurs na stanowisko 

DYREKTORA Przedsiębiorstwa 

·warunki udziału w konkursie : 
- wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

prawnicze lub techniczne · 
- operatywno1ć, zdolności kierowni

cze i organizacyjnę 
- biegła znajomo1ć języka angielskie 

go lub niemieckiego 

oraz k0t~urs na stanowisko 
llANOLOWCÓW 

Warunki udziału w konkursie: 
- biegła znajomość jednego z języków 

(angielski, nl9n1eckl, rosyjsk i) 
- wykształcenie wytsze lub średnie 
- operatywność, zdolności handlowe 
- mote być takte 'absolwent lub absol 

weiltka 

OFERTY KANOYIJATÓW 
. powinny zawierać: 

- l<westlonar!usz osotiowy z rotoyrartół 
- tyciorys 
- kserol<oplq dyplomów l llol<1M1Jtmtó1~ 

kwalirlkacyjnych oraz świadectw 
pracy z ostatnlct1 5 ht. 

OFERTY NALE2Y WYSYŁAĆ PUU AUl!t:St:M: 
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 16 

Zastrzega sJ~. tlł w prLypatJku nie 
przyjęcia oferty ke11llyoatom 2:0sta111t 
zwrócone tlokwienty lJez uzasadnienia. 

ZAKlAO HANDLU I USŁUG 

low1cz, ul . Prztimy:!lowa 6, tel.6~U6 
ctynny codz1ts~nle w godz.6.00 - 16.00 a w wolne sol.Juty U.00 ~ 16.0U 

oferuje po cenach ko11kuceocyjnych 
- rµry czarne ocynkowant1 od o.5 do 2.5 cała 
- tury PCI/ 
- wszelkiego roozaj1.1 kszl<tltkl do rur ocynkowa11ych 

czarnych 1 PCV 
~tale kształtowe 

- blachy cz11rne od 0.55 do 4.0U '""' 
- blachy ocynkowant1 0.55 mm 

ot· a z 
- p.rowadzl napi;awlS 111przlldaz i ko11stirwac,)ia urziad.ct1ń 
chłodniczych / 

- sprzedał cz~ścl do 'do .)arek 

WYPOZl'CZALNIA 
ORYGINALNYCH 
KASET VIDE.O 

KOMIS 
. TELEWIZORY· SPRZĘT 

AUDIO-VIDE<>"(r--cJa) 
NAGRANE KASETY 
MAGNETOFONOWE 

Sprzedam Poloneza 1rok produkcji 
19~6. lowlcz, tel.5956. 

Najtańsze usługi J.11 
W ZAKRESIE: ,... 
·NAPRAWY SPRZĘTU GOSP. ÓOMOWEGO 
·INSTALACJI ELfKTR'YCZN'YCłt 
·ELEKTROMECHANIKI 
·TOKARSTWA I FREZERSTWA 
· $LUSARSTWA I SPAWALNICTWA 
WYKONUJĄ: 

WARSZTATY SZKOLNE ZSZ NR l 
lOWICZ, POORZ EC ZNA 30 Tfl.6334 

Sprzeoam cląynlk 1204 UHSUS, ośrnlo
lt!tnl, stan bardzo dobry. Jerzy 
Buyajewski, zamieszkały: Mt.OCK J9 
woj.ciechanowskie, tel.12894 po 2Ó .ui: 

Nowootwarta ~~ 
wypożyczalnia ~.ił 

KASET VIDEO 
KAN10R Ul.KURKOWA 

llyllraullk, lowicz , tel. 525} 

~µrzetJam Lluzą WtllUl'OWi,I kanaµq. 
lowicz, tel.2149 

ZAKlA9 

:D2JEW11łRSKi 
poleca modne swetry, 
garsonki, płaszcze i sukienki 

lOWICZ Ul. IAGIEllOłłSKA :Z 
K.MAZutłKIEWICZ fEl.69111 

Sklep a b a zatirasza µo zmuclla11lzowa 
ny sprzP,t yoBµollarstwa tJouKJwti!JO. Ce11y 
lJe.ckonkurencyjnel Nie trać czasu 11a wy 
.)4zdy - przyjdt, zouac.cysz, kupl~Lttl 
lowlcl. 111. l maja l. 

KANTOR 
WYMIANY WAI.Ul' 
skup srebra i złota 
ceny konkurencyjne 

dyskrecja zapewnioua 

ŁOWICZ ul.Kurkowa 




