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września, na
Nawet
ręcJ-prfewodniczącego Rady Mia- byłbym w
\ W czwartek, 12

Beata Walczak, Artur Brzeziński i Aneta Se,·dak w dzień
po wielkich sukcesach na Mistrzostwach Po ski Juniorów
w judo. Czytaj na str 7.
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TA RG OWI CY
Targowisko miejskie nigdy nie
jest miejscem spokojnym. Okazuje
się, że także kwestie związane z jego otoczką własnościowo - pieniężno - prawną nie należą do materii dającej się łatwo uregulować .
" ;,.lie tak dawno temu informowalismy, że w wyniku przetargu prawo
do wzięcia targowicy miejskiej w
Łowiczu w ajencję uzyskali panowie Bazak i Wojtyś. Obiecali wpła
cać do kasy miejskiej 183 miliony
złotych miesięcznie ze skasowanych przez siebie opłat targowych.
Już w ciągu kilku pierwszych tygodni stwierdzili, że nie są w stanie
tyle zebrać i kilkakrotnie prosili Zarząd Miasta o obniżenie stawki.
Utrzymywali, że realne jest odprowadzenie do kasy najwyżej 165
mln zł miesięcznie . W pierwszym
miesiącu władze miasta przychyliły
się do prośby, później już nie.
Z datą 16 września Zarząd Miasta wypowiedział Bazakowi i Wojtysiowi umowę. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby poszła za
tym następna decyzja: rozpisanie
nowego przetargu. Tak się jednak
'lie stało . Decyzją Zarządu targowi, ę przekazano w ajencję panom
Tadeuszowi i Jerzemu Kubujom ,

„

?

•

którzy
podczas
poprzedniego
przetargu licytowali sumę tylko o 1
milion złotych niższą od Bazaka.
Przekazano jednak nie za owe 182
miliony lecz za „. 165 milionów,
czyli tyle, ile chcieli płac ić dotychczasowi ajenci.
Bazak z Wojtysiem zapowiadają
protesty, nieoficjalnie wiadomo, że
i na Zarządzie Miasta decyzja ta
wywołała wiele kontrowersji. Wiceburmistrz Durka, odpowiedzialny
za sprawy gospodarcze, podał się
do dymisji. W rozmowie z „Nowym
Łowiczaninem" stwierdził, że choć

dok. na str.3
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i bardzo emocjonującej dyskusji członkowie Rady
Miasta Łowicza zadecydowali w
czwartek, 5. września, by decyzję o
ewentualnym wprowadzeniu kolejnej podwyżki opłat za wodę pobieraną z sieci miejskiej odłożyć do
chwili sprawdzenia przygotowanej
przez PGKiM kalkulacji.
Projekt uchwały o podwyżce op

pozostał, nie
więcej zrobić,

sta Łowicza Stanisława Biegusze- a być bezwolną kukłą - to nie· ma
wskiego złożył dymisję wicemur- sensu. Konieczna jest reforma pramistrz Władysław Durka. Zapytany cy Zarządu Miasta. Zarząd w tym
przez „Nowego Łowiczanina" o składzie gwarantuje tylko dreptanie
przyczyny swej decyzji powiedział w miejscu. Niektórzy jego członko
m.in.:
wie, ci co mie s iąc ami nie zabi e r aj ą
„Mój czas się skończył. Nie gło s u, winni podać się do dymisji.
podobało mi się, że przestaliśmy Zła jest też organizacja pracy Zachcieć .
rządu , na porządek dzienny trafiaW ciągu minionego roku zrobili- ją drobiazgi zamiast spraw napraśmy dużo. Wykonaliśmy ogromne wdę ważny c h . Moja decyzja nie
remonty w szkołach, dokonaliśmy powinna nikogo dziwić, już kilka
przełomu w sprawie zaopatrzenia razy o takiej m oż liwo śc i wspominaw wodę, w następnym roku mogli- łem . "
byśmy dokonać podobnego przeZapytany przez „Nowego Łowi
łomu w ciepłownictwie . Ale by to czanina" czy pozostałby na stanoosiągnąć nie można zatrzymywać wisku gdyby zai stniały zmiany
się w pół drogi. Od kilku miesięcy um ożliwiające realizację jego konpróbowałem przeforsować na Za- cepcji Władysław Durka odpowierządz ie Miasta wiele spraw i to się dział : „Jeśli by coś się zmieniło , to
nie udawało. Na przykład przez 16 chętnie zostanę . Nie ukrywam, ż e
miesięcy nie sprzedaliśmy ani jed- lubię tę pracę , coś o tym wiem."
nego komunalnego domu. Trzyma Jednocze ś nie zaznac zył , że nie- ma
się wiele domów i działek, które nic wspólnego z podejmowanymi
na nic się miastu nie przydadzą, ostatnio przez niektórych radnych
zamiast je sprzedać i inwestować próbami doprowadzenia do odwow to, co Łowiczowi jest naprawdę łania ze stanowiska burmistrza Kapotrzebne - w iQfrastrukturę : wo- złowskiego .
dę, ciepło, drogi. Jest cała paleta
Sprawa dymisji wiceburmistrza
potr1.eb i tr1.eba <>konać wyboru, Durki rozpatrywana będzie na najprqgotować dokumcntacj~ - inaczej
bliższej sesji Rady Miasta, prawdow prqszły rok wejdziemy bezbronni. podobnie 1 października .

RADY MIASTA

Radni odrzucili projekt
Po

gdybym
stanie nic

k~lejnej

ŁOWI CZA

podwyżki

cen wody.

przygotowany przez Zarząd cele produkcyjne nie wymagające
Miasta przewidywał podniesienie wody zdatnej do picia. Zakłady poceny wody od 1 października . siadające własne ujęcia, a mimo to
Miała ona kosztować od 2300 zł korzystające z sieci miejskiej miały
za 1m3 w gospodarstwach domo- przy tym płacić 300% tej sumy.
wych poprzez 2500 zł, 2600 zł, Struktura opłat pozostawała więc
41 OO zł dla innych kategorii od- taka sama jak dotąd, zmienić się
biorców. Najwięcej, bo aż 5100 zł miały tylko ich wysokości opłat.
Uzasadniając konieczność pąd
za 1 m3 miały płacić zakłady pracy pobierające wodę miejską na jęcia uchwały wiceburmistrz
dokończenie na str 2
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Durka przypomniał, 7.e
sprawę zaopatrlenia mieszkańców w
wodę Rada Miasta od początku zamierzała
traktować
priorytetowo.
Wicie udało się już w ciągu tego ro·
ku osiągnąć, zdecydowanie zmalała K.itzłowski z kolei pr1.ekonywał rad·
W nocy z 27/28 sierpnia fun- ilość skarg na brak wody na wy- nych, że tylko jedna grupa mieszkań ·
cjonariusze KAP Łowicz zatrzyma- ż.szych piętrach bloków mieszkalnych ców miasta, mianowicie 7.amicszkali
j w bezpośrednim pościgu spraw- niektórych osiedli. Stało się to mo- w blokach i płacący ryczałtem człon
6w włamania: Adama U. lat 22 ż liwe mi~dzy innymi dzięki popr1.c- kowie ł..S M h~dą udcr1.eni po kieszeam.Łowicz ul.Zduńska, Marcina K. dnim podwyi.kom, które zmusiły ;r.a- ni w wyniku podwyi.ki. Mieszkitńcy
at 17 zam .Łowicz os. Kostka, To- kłady pracy posiaditj(\Ce włitsn c domków jednorodzinnych, którym
11
asza A. lat 17 zam .Łowicz uj~cia do ich uruc homi e niił . Kończy miasto ;r.ainstalo\ ało wodomicr1.e są
s.Bratkowice i Michała B. zam . s i~ teraz instalowiłnic wodomiert.y w Zitdowolcni, bo okazuje si~. że zwykle
owi cz os. Bratkowice do samocho· domkach
j ednorodzinnych
(ok. płit cą mniej niż ditwnicj, za CZitSÓW
u Polonez zaparkowanego w Ło 1200) oraz na wej~<.:iac h do poszcze- ryc;r.ałtu . Jest wreszcie tr1.ccia grupa:
iczu przy ul.Starzyńskiego skąd gólnych hlok6w mieszkalnych. Jest ci, którt.y wody w ogóle nic maj(\ i z
kradli skarpety i rajstopy wartości to wstt;p do odchodzcniił od ryczit ł · utt;sknicniem czekaj(\ na wszelkie in 0,3 mln zł na szkodę Tadeusza T. towcgo
pohi c raniił
opłat..Da l szc westycje. które mog11 im wod<; zayżej wymienieni tej samej nocy podwyżki s11 potr1.cbnc po to. hy pewnić . O nich też tri.cha pami<;titć .
okonali włamania do samochodu umo:i.liwi ć po picrw~zc rozhudowt; Koncepcji I'.<tr1.11du hronił też jego
arki
Skoda
zaparkowanego sieci wodoci(\gowcj i kitnalizacyjncj członek, l'.<tłu~ki: .,Robicie pitnowic
rzed hotelem turystycznym, skąd tiłm, gdzie ona doqd nic istnieje. po radni krt.yWd<; temu miastu. Prt.y
abrali radioodtwarzacz „SKAL
drugie sfinan sować mod c rniziłcjt; czteroosohowej rodzinie ta podY..yi.kit
" wraz z kolumnami głośnikowymi dwóch głt;hinowych (500m) uj~ć wo - oznacza dodatkowy wydatek w wysoa
szkodę
Kazimierza
K. dy na Blichu . .Jc~li mod ernizacji! ta - 'kości 2 paczek papierosów na mieam.Pł ock.
ki! ( maj 11 cił kosz towa ć ok. 1OO mln si11c. O co tu dyskusja?"
* 28 sierpn ia o godz.22.40 zaist- zł) uda si~. to Blich h~d zic w s tiłn ic Ostatecznie do głosowaniił nad
jał pożar w zabudowaniach Ta· dit ć dP 15.000 m3 wody na doh~. co uchwitłtt nic doszło . Na skutek wnioeusza G. zam .Łazin gm.Zduny, w powinno z upełni e za~ pokoi ć potr1.c- sku formalnego radnego Gón.kicgo.
niku którego uległa spaleniu sto- hy miił sta (dzi~ ujc.;cic to daje ok. stosunkiem głosów 14 do 7 Ritda
oła drewniana ze sprzętem i ziar- 12.000 m3 wody na doht;). Tym sa- Miasta postanowiła od ł ożyć u e hwitłt;
em. Suma strat około 1 OO mln zł . mym nic hyło hy już konicczno~ci do czitsu gdy komisja rewizyjna i'.ha W nocy z 28/29 sierpnia niezna- podejmowania kosztem dziesi;1tk6w da Ziłsad ność kitlkuliłcji pr1.edstai sprawcy dokónali włamania do miliard6w złnt yc h budowy planowa - wioncj pr1.cz J>(i Ki M .
klepu muzycznego przy Rynku nego niegdyś nowl·go ujt;ciił wody na
ościuszki w Łowiczu, skąd zabrali Wygodzie.
asety magnetofonowe, radio, płyty
Argumentacja wicchurmbtr1.a nic
ompaktowe wartości 4,9 mln zł n
trafiła do pr1.ckonania widu radnym .
zkodę Martyny B. zam.Łowicz .
Wic.;kszość
oponentów poLlnosiła
W nocy z 28/29 sierpnia ze prohlcm kradzkży wody. Według
Prezes łJSM zapowiada
klepu przemysłowego przy Rynku rnd:iego (a jcdn<1ci'.cśnic członka l'.;tościuszki nieznani sprawcy skrad- r1.f\du Miitsta) Fa fińskiego. ok. 30'#•
Co najmniej 8 bloków ma zai 50 tys zł i torby gospodarcze o wody pohkranej jest z sieci bez ui - miar wybudować w Łowiczu w cią
gólnej wartości 200 tys zł n
szcziłnia Ził ni<1 jakichkolwiek opłat. gu najbliższych 3 lat prezes ŁSM
zkodę Elżbiety K.
Kradntt wod~ posiadacze nielegal - Wojciech Gędek. Chce tego doko29 sierpnia o godz. 19.00 w Ło· nych ujc.;ć. kradn;1 c hł o pi napcłniiłj<t  nać tańszą od wielkiej płyty metoiczu na os . Dąbrowskiego rowe- cy z hydrantów całe cysterny . ..Jeśli dą tradycyjną. Nowe bloki posta Piotr R. lat 9 zam. os . Dąbro  co tr1.cci nic z<1płaci nic. to i podwy- wstać
mają
na
terenach
skiego wpadł gwałtownie pod żka nic nic da „ - m ówił Fa fiński. uzbrojonych, poprzez zagęszcze
adący samochód Fiat 126p kiero- Radni Gón.ki i Gc.;dck :i.;1dali spraw- nie już istniejących osied li: Konoany przez Józefa K. zam. Łowicz. dzenia pr1.cdstawioncj pr1.a. PG KiM pnickiej, Starzyń sk i ego, Dąbro
wyniku doznanych obrażeń kalkulacji cen wody. „Tri.cha pr1.cde wskiego i Bratkowice. Między
hłopiec przebywa w szpitąlu w wszystkim starać sit; obniżyć koszty innymi aż czterech nowych bloowiczu.
dostarczania wody. choćby pr1.ez ków można się spodziewać na
W nocy z 30/31 sierpnia doko- sprawdzenie ilu. czy Ci'.<tsem nic i'.<t osiedlu Marii Konopnickiej , czę
ano kradzieży w ZSZ w Łowiczu du:i.o lud;r.i w PGKiM pracuje. hy ten ściowo na terenie przewidzianym
rzy ul.Podrzecznej 30. Nieznany 1 m3 wody wyprodukować" - postu - niegdyś pod przedszkole.
prawca
przez
otwarte
okno l ował Gc.;dck. Zywa hyła też ohawa o
szedł do środka, skąd zabrał ra- kos7.ty społeczn e planowanej decyzji.
Budowanie na terenach już uzio, żelazko, krajalnicę do chleba. „Nic mo:i.emy działać w oderwaniu brojonych likwiduje jedną z przyurna strat około 0,5 mln zł.
od wyborców. ludzie hylihy zbulwer- czyn zahamowan ia budownictwa
W nocy z 30/31 sierpnia doko- sowani" - mówił radny Sawicki. - choć tylko na pewien czas.
ano kradzieży w kościele Św. Jó- „Niektórzy mieszkańcy i tak już za- „Chcę w ten sposób dać miastu 3
efa w Zdunach czterech kan de la- legają z opłatami ;r.a wodc.;" - popie- lata oddechu, do chwili gdy bę
rów z brązu wartości około 16 rał G<;dek. .Jeżeli opłaty fiskalne dzie ono w stanie spłacić uzbrojeIn zł.
ustalimy na zbyt wysokim poziomic nie oraz zacząć zbroić nowe tere1 września około 10.30 w m. Beł· ludzie przestaną płaci ć i zaczną si<; ny" - mówi Gędek.
hów gm.Nieborów zaistniał wypa- śmiać. Jest to ogólniejszy prohlcm:
Drugą przyczyną był trudny doek drogowy. Kierowca samocho- ery czasem nic tr1.cba tego rocznego. stęp do kredytu na budownictwo
u Fiat 126p Teresa B. zam. półtorarocznego. najci~:i.szcgo dla lu- mieszkaniowe. Dyrektor łowickie
ierakowice Prawe podczas wyko- dzi okresu pncc1.ckać. nawet ko- go oddziału PKO Józef Kotas
ywania manewru skrętu w lewo sztem opót.nicnia pilnych skądinąd oświadczył w poniedziałek,
9
jechała na lewy pas ruchu i zde- prac" - pytał radny i C7.łonck Zarzą września,
że jego bank będzie
ła się z samochodem Mitsubishi du Miasta J~drzcjcwski.
znowu takich kredytów udzielał,
ierowanym przez zamieszkałego
Durka replikował. że w ciągu mi- jednakże na nieco innej niż dotąd
Niemczech Jerzego A. Kierując
nionych 5 micsi~cy udało si<; już zasadzie. Zamiast kredytować całe
iatem przewieziono do szpitala w ujawnić i zmusić do płacenia ok. 800 przedsięwzięcie
ośmioblokowe
owiczu.
nielegalnych odbiorców. Burmistn lub zespoły po 4 bloki na raz (tzw.
'.
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Jednocześnie ~~da anulowała za#",,
pis w popn.cdnicJ (z 27 Ili 9lr}"
uchwale o cenach wody, wprowadzający
mechanizm automatycznego,
zgodnego ze stopą inflacji, podnoszenia tych cen.

Uchwitlono także podwyżk~ cen
biletów na pr1.cjazd au tobusami ko munikacji miejskiej w ł.,ow i czu. I tak
od 1 pa1.dzicrnika bilety kosztować
b<;d(\:
- jednorazowy normalny 1500 zł
- jednorazowy ulgowy 1000 zł
- jednorazowy normitlny poza grani cami miiłsta 3000 zł
- jednorazowy ulgo\\y poza granicił 
mi miiłsta 2000 zł .
.Jcdnoczdnie uległy pod\\yi.cc ceny hiletów micsic;cznych. Wprowa dzono też Ziłsadt;. że na terenie mia stił i gminy ohowi(\ZUjf\ wył(\cznic
hlitnkicty biletów z nitdrukicm
„M.Z.K. ł.owicz" .
Prt.ypo miniłmy, że opłaty za pr1.cjazd pokrywaj(\ i titk rnikomą cz~ść
kosztów utrzymania komunikacj i
miejskiej.

POWOŁANO
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EKSPERTO W

ofensywę

mieszkaniową

„zadanie"), PKO dawać będz i e
pieniądze na - jak je określ~ Kotas
- „zadanka", czyli małe przedsię
wzięcia np. na każdy blok po kolei. Warunkiem jest posiadanie
przez ŁSM uzbrojonego terenu,
pewne zaawansowanie robót oraz
przedstawienie listy członków spół
dzielni - przyszłych lok atorów budowanego bloku. Każdy z nich bę
dzie zobowiązany do uprzednieg .,. ~
wpłacenia 30% wartości mieszkania. Po upływie 3 lat od udzielenia
kredytu bank zamieni zbiorczą
umowę ze spółdzielnią na indywidualne umowy z każdym z lokatorów i z każdym z nich z osobna
będzie się rozliczał.

W celu usprawnienia procesu inwestycyjnego prezes Gędek powołał specjalny. nieformalny, działają·
cy społecznie zespół doradców. W
skład zespołu, który po raz pierwszy zebrał się 9 września, a którego zadaniem jest służenie radą
nie składającej się z fachowców
Komisji d .s. Inwestycji przy Radzie
Nadzorczej ŁSM wchodzi 8 osób
zajmujących się zawodowo sprawami związanymi z budownictwem
mieszkaniowym. Są wśród nich
m.in. przedstawiciele banku, nadzoru budowlanego wykonawc6,.v
oraz specjali ści od planowan ~
przestrzennego.

(wal)

sprawa ta nie oyta oezposreanią
przyczyną rezygnacji z pełnionej
funkcji, to jednak nie chciał firmować tak kontrowersyjnego po s uni ę
cia. Z kolei burmistrz Kazłowski
bronH powziętej decyzji mówiąc, że
.fOdczas poprzedniego przetargu
( ( J~aszano wszem i wobec, iż jeśli
pierwszy oferent wycofa się z umowy, to targowicę przekaże s i ę następnemu w kolejnośc i. „Ale dlaczego nie za wylicy1owaną sumę
182 mln zł, tylko za 165?" - spy1ał
burmistrza „Nowy Łowiczanin ". „Za
182 byłaby to złośliwość, tego nikt
nie jest w stanie zapłac ić" - odp arł
Kazłowski. „A zgodz ić się na 165 i
zosta~ ć Bazakowi - to z kolei ich
konkurent by powiedział, że tyle to
i on jest w stanie dać. Bazak na
• pewno prowadzH rynek l epi~j niż
Kotlarscy, ale nie wywiązał się z
umowy."
Id eę ponownego przetargu (którą Bazak i Wojtyś uznaj ą za jedyne
uczciwe wyjsc 1e
tej sytuacji) Zarząd Miasta odrzucH obaw i ając się ,
że byłyby w nim wylicy1owane dużo niższ e, mniej dla miasta korzystne stawki. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że Bazak i Wojtyś od• . prowadzili do kasy miejsk iej w c i ą
gu 2 miesięcy 330 milionów zło
tych, podczas gdy poprzedni ajent
Kotlarski w ciągu 9 miesięcy tylko
205 milionów złotych. Było to możliwe mimo, iż jak twierdzi Bazak,
Kotlarski do dziś dnia uni emoż liwi ał
im dostęp do staryc h drewnianych
bud- straganów stoj ących w centrum targowicy, a takż e przez dwa
i pół mie s i ąca uniemożliwiał korzystanie z energii elektrycznej.
Pod ejmując d ecyzj ę o oddaniu
targowicy w ajencję Kubujowi nie
wzięto też pod uwagę informacji
uj awnionych w czwartek 12 wrześ
nia podczas posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów Rady Miasta
przez dyrektora P K" O
Według
jego słów Kubuj jest „klientem z
którym mamy kłopoty". Polegają
one na tym, że Kubuj ni e wywiązu
je s ię ze swoich płatno śc i wzglę' l 'em banku, bank zmuszany jest
obciążać żyrantów.

aoK. ze str. 1

wokół
Interesuj ące

jest i to, że Kubuj
wygrał także przetarg na prowadzenie n a l eżącego do Rolniczej
Spółdz i e lni
Handlowej
„Domu
Chłopa". Nawet tytan pracy nie
podoła jednemu i drugiemu zadaniu j e dnocześni e . Niektórzy człon
kowie Rady Miejskiej obawiaj ą
s i ę, że może on wziąć do prowadzenia targowicy podnajemcę.
S ięgni ęc ie po starych, doświad
czonych wyjadaczy, ajentów targowicy z „przedbazakowskich" jeszcze czasów będzie go w tej
sy1uacji bardzo kusić. Tyle, że
wszelkie marzenia o czystym placu targowym i trzeźwych inkasentach odłożyć trzeba wtedy będzie
na później.
Wydaje się, że ci członkowie
Zarządu Miasta, którzy głosowal i

Kupą,
Nic najlepsze zdanie mo1.na so-

bie

l(l'()I li l<.a

TARGOWICY

wyrobić

o cnotach ooywa tclskich
województw skierniewickiego i płockiego. W tak niedu żym ooszarowo o kr~g u, zamieszka łym
pr1.ez stosunkowo niewidu
mieszkańców zarejestrowano aż 29
list kandydatów na pos łów wystawionych pr1.cz różn e ugrupowania polityczne. Clu;tnych do 1.asiadt1nia w
sejmowych ław<1ch jest łączni c aż
200 na d z i es i ~ć mandt1tów z tego
okn;gu.
Mo:i.na zroz u mieć duże, l iczące sic;
w ct1łcj Polsce partie, i:i. ch cą wysta wić swych reprezentantów w ka:i.dym
okr~g u (za rejestrowano listy m.in.
Porozumienia Centrum, Unii Demokratycznej, Kongresu LiberalnoDemokratycznego,
Stronnictwa
Demokratycznego, PSL, ery Sojuszu
Lewicy Demokratycznej, pod którą
to nazwą należy sic; chyba domyśl ać
główni e SDR P). Dlaczego jed nak
o b ro ń cy środow i s kt1 naturalnego nic
umieją sic; mi ~dry sobą d ogadać i
mieszkańców

za odebraniem targowicy Bazakowi chcąc uniknąć posądzeń o prywatę (Bazak jest szwagrem burmistrza Durki) wpadli z deszczu pod
rynnę _ narazili się na podejrzenia
0 nadmiar gorliwości w popieraniu
kogoś innego.

1)olicyjna
11

.*_3_w_rz_e_ś_
ni a_K_A_P_Ł_o_w_ic_z_z_o-st_ał_la. 1

powiadomiona o nagłym zgonie
Elżbiety N. ur.1952 r. zam.Łowicz
A.Kościuszki. Zwłoki zabezpieczoWoiciech Wa/iuórski no do dyspozycji prokuratora.
0
J
* W nocy z 1/2 wrześn ia w m.Kuczków gm.Łyszkowice zostało doP.S. Opisany stan zdarzeń był konane włamanie do sklepu spoaktualny w poniedziałek, 16 wrześ
żywczo-przemysłowego
skąd
nia wieczorem. Ten poniedziałek nieznani sprawcy skradli konserwy
był na targowicy dniem bez gom i ęsn e, papierosy oraz piwo wartospodarza. Bazak i Wojtyś zdali klu- ści 2 mln zł.
cze, lecz Kubujowie ich nie ode3 września o godz. 2.00 zaistniał
brali. Nie wpłaci l i oni też do
pożar przy ul.Katarzynów. Spaleniu
poniedziałku
wymaganego waul egła stodoła drewniana stanowią
dium i czeku · gwarancyjnego. O
ca własność Stefanii K. oraz sąs i a
dalszym przebiegu tej sprawy bę
dujące ze stodołą 3 komórki.
dziemy czytelników informować w
W nocy z 2/3 września nieznany
następnym numerze „NŁ".
sp rawca dokonał włam an i a do prywatnego
sk lepu
w
m.Krępa,
•
gm.Domaniewice skąd skradł arty"
kuły spożywcze i papierosy wartośc i 2 ,8 mln zł na szl<odę Jana M.
wystawit1ją tri.}' konkurencyjne listy? ze Zgierza.
Dlaczego aż pic;ć rywalizujących list
4 wrześn ia o godz.6.30 w
nosi w nazwie słowo „chr1.cśc ijański „ m.Brzozów gm.Bielawy kierujący
bądi. „katolicki „ - to chyht1 tylko samochode m Polonez Ireneusz R.

*

*

mosc1. panowie.u

*

sa m Pan Bóg racry wiedzieć .
Wiadomo jakiego państwa i jakiej
gospodarki chcą l iherałowic, czego
żądają ludowcy, czego można si~
s podz iewać po Uni i Demokratycznej, czego po Centrum.· Dużo jednak
- wydaje mi si~ - wysiłku h~d:.t mu sieli włożyć kandydaci z kanapowych
partii i partyjek, by pr1.e ko nać wyborców, że chodzi im naprawd~ o
Polsk~. a nic o pokój w hotelu sej mowym.

Wojciech Waligórski
P.S. Na szczęście Łowicz na tle innych miast reprezentuje s ię godnie. Podczas gdy z Płocka stają do
wyborów 42 osoby (!), ze Skierniewic 20, z Żyrardowa 13, to z Łowi
cza 4 (łącz ni e z dr Wysockim, który mieszka już w Warszawie), a z
g min podłowi ck i c h - 3.
ŁOWICCY

KANDYDACI

Siedem osób z Ziemi Łowickiej kandyduje
do Sejmu w

nadchodzących

wyborach.

Są

to :

zam.Łęczyca

*

Łowicza.

*

6 września w czasie akcji kontrolnej na targowicy w Łowiczu został
zatrzymany
Krzysztof
S.
za m .Łow i cz ul. Mostowa, który usiłował wprowadzić do obrotu falsyfikat banknotu o nominale 1 mln zł.
7 września o godz.6.30 w m.Lisiewice gm.Domaniewice Genowefa M. lat 15 popełnHa samobójstwo
przez powieszenie s i ę.
7 wrześn ia o godz.20.00 w Ło
wiczu na ul.Kaliskiej kierujący motocy klem Jawa Krzysztof I. zam .Ło
wicz ul. Kaliska podczas manewru
omijania uderzył w samochód
Jelcz. Motocyklista doznał obrażeń
i jrzebywa w szpitalu w Łowiczu.
W nocy z 8/9 września w Łowi
czu przy ul. Zduńskiej dok onane
zostało włamanie do sklepu wielobranżowego skąd nieznani sprawcy skradli dwie kurtki oraz ubranie
treningowe wartośc i 1,9 mln zł na
szkodę Wandy K. z Łowicza.
podkom.Mirosław Owczarek

• Tadeusz Gajda, Skaratki gm ina
Domaniewice, z listy PSL
• Andrzej Wojciech Ja nkowski, ł.-o 
wicz, inżynier, z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego
• Lukasz Kazłowski, Łowicz, fizyk, z
listy Sa morząd owego Komitetu Wyborczego
• Stanisław Kukieła, Osiek gmina
Kocierzew, rolnik, z listy Partii
C hrleścijański ch Demokratów
• Józef Mieczkowski, Łowicz, psycholog, z listy Stowarqszcnia Rodzin
Katolickich
• Marcin Strzelecki, Łatn iki gmina
Zduny, inż.rolnik, z listy Porozumienia Ludowego
• Wiesław Jan Wysocki, Warszawa,
do niedawna Łowicz, historyk i
dziennikarz, z listy Porozumienia
3
Obywatelskiego „Centrum"
~-------------

*
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września gości l

w

Łowiczu Zespół

Tańców Rosyjskich i Narodów Świ ata .Utybka" (uśmiech) z Sank1 Petersburga (do nie-

(

dawna jeszcze Leningradu). Była to właściwie część większego, 200 osobowego zespołu.
Młodzi

tancerze przybyli z

rewizytą

Pieśni

i Tańca .Koderki" działający przy Łowic kiej Spółdzi elni Mieszkaniowej. Rosjanie

- w

ubiegłym

roku

gościł

u nich

Dziecięcy Zespół

dali kilka znakomitych występów w łowickich szkołach podstawowych, a także w Żychlinie
i Ski erniewicach.

przebiegają

*

*

Między

uderzył

cego przez jezdn i ę konia stanowią
cego własność Stanisława W. Pasażer samochodu Paweł N. z Łęczycy
doznał obrażeń c iała i został przewieziony do szpitala w Łęczycy.
W nocy z 4/5 września do mieszkan ia Zofii K. przy ul.Zduńska „o
wyłaman i u drzwi wtargnęło dwóch
nieznanych sp rawców, którzy po
skrępowaniu przewodem elektrycznym właśc i cie lki skradli 12 mln zl
oraz złotą biżuterię.
W nocy z 4/5 września w Ło
wiczu przy ul. Podrzecznej zostało
dokonane włamani e do hurtowni
papierosów skąd nieznani sprawcy
skradli róż n ego rodzaj u papierosy
oraz zapalniczki ogólnej wartości
34 mln zł na szkodę Andrzeja J. z

'

POLIGRAFIA

Kościół
EWANGELICKO-AUGSBURSKI

oo

LOWICZ
ul. Zachodnia 18, te I. 66-92

9 9 - 4

Oferuje

Państwu

w
początków
28 I 29

września

liceum Medycznego w
spotł<anle poświęcone

1991 roku w budynku
Łowiczu odbłdzle

ai.

52 rocznicy powatanla

konspiracyjnych organizacji Szarych Szeregów oraz Sluiby
której

powstał

Zwycięstwu

po kilku

Ostatni w mieście obiekt zabytkowy nie posiadający dotychczas
właściwego użytkownika to kościół
ewangelickoaugsburski
przy
ul.Podrzecznej 17. Sam obiekt, jak
i jego otoczenie przedstawiają
smutny obraz. Budzą zrozumiałe
zainteresowanie.
Warto więc wiedzieć, że kościół
ten wzniesiono dla liczącej pod koniec XIX wieku w ówczesnym powiecie około 2500, a w samym Ło
wiczu 250 osób społeczności
ewantelików. Na ogół byli oni wysoko kwalifikowanymi rzemieślnika
mi, by w miarę upływu lat, dzięki
swej pracowitości stać się drobnymi przemysłowcami, a także patriotami swej nowej ojczyzny.
Autorami
późnoklasycystycznej
b"!,'ły świątyni (z okazałym portykiem doryckim) byli budowniczy
Jan Łuczaj i znany architekt Henryk Marconi.
W 1914 roku granaty niemieckie

wszelkiego rodzaju druki

Polaki (na bazie

mlnl~ch Zwl~k

na

Armię

rocznicę

konspiracji

Krejow~.

W sympoZjum

m.ln. dr wie.law Wysocki.

Udział

wys~

zapow

dzieli llcznl pozostali or-zy 1yclu cztonk
Szarych Szeregów I Armii Krajowej. Organl
zatorem spot1<anla jnt
rych Szeregów w

ZarzĄd

Oddziakl Sza

Łowiczu.

Walki Zbrojnej, przemianowany w 1942 roku

Konstanty

Zając

przypomina nieznany epizod walk pod
Zabostowem we wneśniu 1939 roku

ZWIADY KAPITANA HALI
W walkach nad Bzurą było wiele bohaterskich epizodów, świadectw męstwa żołnierzy i dowódców Wojska Polskiego. Żołnierze
szli przez Bzurę wpław i to kilka razy. koryto rzeki usłane było cieżkim sprzętem, wozłlmi. Przewaga
wroga w broni była tak wielka, że
wydawało się, iż nigdy nie dojdzie
do długo oczekiwanego szturmu.
Jednak 12 września rankiem, ledwie świt ruszyło natarcie polskie z
Kompiny nad Bzurą. Żołnierz Polski musiał sforsować zaporę ognia
artylerii wroga, padał i szedł do
przodu, trafiał z kolei na zaporę z
broni maszynowej wydawałoby się,
że nie do zdobycia. li batalion 1o
pułku piechoty i tę zaporę przeszedł, dopadł Niemców przy stacji
kolejowej Bednary. Tory, góry żelastwa, domy to była ostatnia zapora, w której wróg się usadowił. I
nagle na widok pędzących żołnierzy polskich z bagnetami na karabinach niemiecki dowódca wydał
rozkaz: „Regiment zurtick ... " To
był ataki 4 kilometry w ogniu, co
chwila skok i padnij ... tysiące skoków. Skąd ta siła u żołnierza poiskiego i ta zażartość w boju?
I batalion 37 pułku piechoty z
Kutna zaszedł jeszcze dalej, hen
do Patok pod Sokołów, by przeciąć drogę dostaw Łowicz- Bolimów-Żyrardów-Warszawa.

Natomiast po prawej, zachodniej stronie 1O pułku piechoty rozlokował się 18 pułk ze Skierniewic.
Zasłynął tu jeden z dowódców
kompanii - kapitan Hala - zwali go
też Krala. Był to silny, krępy, średniego wzrostu, dobrze wyćwiczony
oficer, postrach żołnierzy i podchorążych w kompanii, wymagający
wiele na ćwiczeniach, manewrach i
w koszarach. Karność · u niego I
9yscyplina bezwzględna, umiał
jednak za dobre odwdzięczyć się
żołnierzom nagrodą, przepu&tkf\,
dobrym słowem, tak że go długo
później w cywilu wspominali. Tym
~azem kapitan Hala miał swą kom4 panię rozlokowaną na północnym

brzegu Bzury. jak wieś Zabostów
Duży i Mały. Zaiste, niespokojna
była ta żołnierska dusza, pełna
kmicicowych forteli. Hala w dzień
obserwował, dowodził swym wojskiem, zbierał wieści o Niemcach
by w nocy samotnie iść pod poste:
runek wroga. Czołgał się, pełzał,
zwinnym skokiem chwytał Niemca
za gardło, tak że ten nie tylko, że
nie wystrzelił, ale słowa nie pisnął.
Dźwigał go potem na plecach, jak
barana do swej kompanii, wypytując o wszelkie dane. Był to wspaniały zwiad powodujący zresztą
wielki popłoch u Niemców, bo zła
pany drugi z kolei żołnierz Wehrmachtu mówił: „Jede Nacht, Soldat am Wacha kaputt, nur Gott
weiss wo er ist. .. ". Nikt nie chciał
Iść na wartę w nocy ...
Trzykrotnie w ciągu kilku dni ,
oporu taszczył kapitan Hala na plecach jakiegoś Niemca do swej linii,
spowiadał go na swój sposób, a
zdobyte wiadomości były bezcenne. Nadszedł jednak rozkaz Naczelnego Wodza, by pomóc Warszawie, Polacy się wycofali, chcąc
się przedrzeć przez Kampinos do
stolicy.
Po wejściu wojsk Wehrmachtu
do Małego Zabostowa Niemcy
usilnie dopytywali się o dowódcę
tegoż odcinka. Pomogli im Volksdeutsche, którzy byli w Wojsku
Polskim. Nie mogli go już jednak
dopaść żywcem, bo poległ w ataku. Kazali więc odkopać grób,
sprawdzając tożsamość. Wtedy to
pewien oficer Wehrmachtu salutując rzekł: 11Guter polnischer Offizier". Gestapowcy stali bezradni,
milczeli jak zaklęci, bo uszedł im
tortur.
Dziś dawni jego żołnierze widZf\
go jeszcze jak pierwszy skakał '
. wpław przez Bzurę, a w nocy szedł
jak cień na zwiady. Podobno lubił
marzyć o wolnej Polsce. Nie danym było mu jej dożyć... Tak żołnlerskle clenie strzegą na wieki
wód Bzury

trwale wpisali

się w historię mia(

Po wojnie drastycznie zmalała liczba ewangelików. Kościół użytko
wany był sporadycznie. Wywieziono
organy.
Stan
teczniczny
budowli pogarszał się. Na mocy
porozumienia między administratorem parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łowiczu, a Naczelnikiem
Miasta, kościół wraz z placem został w roku 1985 notarialnie kupiony przez Skarb Państwa za sumę 9
mln 16 tys zł.
Ewan~licy urządzili sobie skromną kaplicę obok, w tzw. 11domu
pastora".
Były różne pomysły wykorzystania obiektu. Zdecydowano ostatecznie urządzić w nim, tak potrzebny miastu „pałac ślubów" (z
możliwo śc ią wykorzystania sali na
koncerty) . Rozpoczęto prace: wykonano m.in. izol ację poziomą bu- ( \
dynku, kanały ciepłownicze, wy- ~
rozwaliły część ścian świątyni. Aż mieniono
sto larkę
ok i enną,
do li wojny światowej była tu nor- poddano konserwacji drzwi wejmalna parafia, a liczni pastorzy ściowe i ogrodzenie żelazne.
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Brak pieniędzy w kasie fjuż
Pracowni Konserteraz tylko) miejskiej zmusił do wewacji Zabytków opracował projekt
ryfikacji
powziętych
uprzednio
- koncepcję całości, który przewiustaleń . Prace projekto..-:- przerwadywał także ustawienie od strony no.
Nowe pomysły i propozycje
ulicy Bro~arnej pawilonu Urzędu
okazywały się mało konkretne lub
Stanu Cywilnego wraz z salką bankietową. Województwo obiecywało nierealne.
Zarząd
Miasta zadecydował
pokryć ~zęść kos.ztów.
więc o wystawieniu obiektu byłego
. W m1ędzyczas1e prawdopod_obkościoła na przetarg - zastrzegan1~ zaprószon~ na. strychu kośc1~a jąc,
że winien być użytkowany na
ogień nadwątlił unikatową drewniacele kulturalne. Z niecierpliwością
n". wlę~b~ dach~~ą oraz konst~u
keję ~lorie~ (wi~zy) · I tak p~zar oczekujemy na rozstrzygnięcie.

dział warszawski

zrodził wątphwośc~ ~atu~ tec~niczKonstanty Zając nej, a coraz bardziej daJący się od-
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tekst i rysuJ

Marian

Sokół

Cmentarz ewangelicki znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie
cmentarza kolegiackiego z głów
nym wejściem przy ul.Bocznej.
Pierwszym ewangelikiem whistorii
"owicza był kalwin Stanisław Mur• .1elius (przybyły być .może z Francji), któremu arcybiskup Jakub
Uchański zezwolił w 1566 roku na
założenie druk~rni. W 1818 r.oku łowiccy ewangeh~y rozp~częh ~~arania o utworzenie parafu lub f1hału:
uzyskanie pomieszczenia na nabożeństwa. Dopiero w 1836 roku Generalny Konsystosz Wyznań. Ewan0
galickich
podjął
decyzję
utworzeniu w Łowiczu parafii, na co
admi~istracja Królestwa Polskie~o
wyraziła zgodę.
końcu . grudnia
183? roku Kolegium Kościelne .zakupiło plac pod budowę kościoła
p~o.żony u z~iegu .ulic PodrzeczneJ 1 Browarn~J· 20 hstopa~a 1839
roku odbyło się uroczyste Jego poświęcenie . Parafia ewangelicko-augsburska posiadała kościół filialny w Kutnie. Jej długoletnim
pastorem ~ył . Stefan Steg~a~, prac~jąc.y ta~ze Jako nauczyciel Języka
niem1eck1ego.
Pierwsze dokumenty dotycząc~
powstania cmentarza przy parafii
ewangelickiej datowa.na. s~ na 25
marca 1797 roku. Z1em1e ~od
cmentarz zostały nadane Kolegium
. . N . t 'k
Konsens przez Ks1ęc1a
am1es ni a
Carsko--Kr61ewskiej Mości dnia 27
grudnia 1840 roku z prawem płacenia czynszu (1 ·rubla i 5 kopiejek
srebrem) za otrzymane 1,5 morgi
ziemi w ograniczeniu Folwarku Łowicz, oraz z zastrzeżeniem, że

'!'

tOWICZARIK

70 lat temu

pisał

Psucie środków
komunikacyjnych.

Łowickie

CM EN TA RZ
grunt nie może być wykorzystywany do innych celów, jak tylko pod
cmentarz. Jak wynika z akt parafii
ewangelicko--augsburskiej
cmentarz położony był przy starym Trakcie do Gąbina, a jego całkowita
powierzchnia wynosiła 50 prętów
(miary nowopolskiej). Cmentarz poświęcony został 26 września 1841
roku przez proboszcza łowickiego
ks.Schwartza. Na cmentarzu chowani byli parafianie tegoż kościoła
ewangelickiego. Najstarsze groby
pochodzą z drugiej połowy XIX
wieku. Stanowią one nieliczną grupę spośród 122 grobów znajdują
cych się obecnie na terenie cmentarza. Należą do nich:

Grób rodziny Rejnecke
Anna z Hoffnzanów
znt.dnia 19 VI J855r.
Goufryd
znt.dnia 4 w J868r.
nzałżonkowie Rejnecke
Ludwik Bocounet
2)
ur.26 VII 1800r.
znt.25 VIII 188lr.
H' R ht
1)

3)

}eh n j
O ~nn .

Jednym z najstarszych a zarazem ciekawszych grobów jest grób
26 letniego porucznika Berndta Jochanna Klingberga, który zginął
pod Bolimowem 26 stycznia 1863
roku w walce z powstańcami.
Oprócz tych najstarszych nagrobków, znajdują się nieco nowsze
mające równie duże znaczenie historyczne i stanowiące dla nas bogate źródło informacji. Przykładami
mogą być groby:

Tu spoczywa towarzysz
Ignacy Kowalski
były członek Proletariatu
od chwili powstania Polskiej Partii Socjalistycznej
do końca tycia był czynny.
Odznaczony Krzyżent Nie-

podległości

dwukrotnie wybrany do Rady }rfiejskiej miasta Łowicza.
Zył lat 80
zniarł 13 XI/ 1932 roku
cześć jego paniięci.

*

Mikołaj Berens
inż.konzandor

b.

zm.11X I/1944 roku

a.co l
Weil H1es1ger Bu.rger
<?est.den 15 Mai 1874
1nz Alter VOf! 76 J.
.
Onznbare Kinder setzen 1hn1

Przybłąkany

EWANGELICKI

ieses Denkmal
Friede seiner Asche.

J· A Ler
d· u

cment arze - cz.IV .

*

ks.Adolf Oppnian żył lat 73
znzarł d. J XI I 1909 roku

Długoletniemu
Pasterzowi
Swemu Zbory
Łowicki i Kutnowski
Ps.27,1. Pan jest światłością
moją o zbawieniem mojem.

Obecny stan cmentarza pozostawia wiele do życzenia. Wię
kszość grobów pod wpływem czasu uległa dużemu zniszczeniu, co
spowodowane było brakiem wła
ściwej opieki i zainteresowania ze
strony mieszkańców miasta.
W latach 80-tych została zawarta umowa z parafią Kolegiaty Ło
wickiej dotycząca udostępnienia
miejsc grzebalnych. Nie została
jednak rozpoczęta realizacja umowy. Aby przezwyciężyć opory psychologiczne został rozebrany mur
oddzielający cmentarze : kolegiacki
od ewangelickiego, który do dziś
nie uprzątnięty straszy swym wyglądem .

Po drugiej wojnie światqwej w
Łowiczu i jego okolicach pozostała
nieliczna, z roku na rok malejąca,
grupa ewangelików. W początku
lat 80-tych sprzedano Kościół wła
dzom miasta. Nabożeństwa odbywają się obecnie w kaplicy na
pierwszym piętrze dawnego domu
pastorskiego znajdującego się vis
a vis kościoła.
Kółko

historyczne w LO

pies.

W osadzie Bielawy 3-ego sierpnia do posterunku policyjnego
przybłąkał się wyżeł wzrostu duże
go, maści jasno bronzowej, wszystkie cztery łapy białe, podgarle i
pierś biała. Odebrać można za

zwrotem kosztów w Komendiie

Daje się zauważy6 kompletna niepolicji w Łowiczu.
świadomość wśród mas ludności
26.08.192lr.
tej ważnej roli, jaką odgrywa w ży
ciu społecznem I prywatnem telegraf i telefon i dlatego na porząd
Przejazd ministra.
ku dziennym jest bezcelowe i
W czwartek dn.26 VIII wieczorem
bezmyślne psucie tych środków
prezydent ministrów Witos przejeż
komunikacyjnych.
dżał samochodem przez Łowicz.
Dorośli naprzykład kradną pod26.08.1921r.
pory do słupów lub zrąbują całe
słupy na opał i jako materjał budowlany; kradną drut żelazny i haZepsuta studnia.
ki; dzieci zaś dla zabawy tłuką izoOd 4 dni zepsuła się studnia na
latory. ciskając w nie kamieniami,
przerywając druty lub zarzucając Rynku im.Tad.Kościuszki. Wodę z
na nie różne gałęzie , sznurki, niej czerpią mieszkańcy Rynku,
Mostowej, Warszawskiej i Wjazdoszmaty, i inne przedmioty.
Na skutek prośby Dyrekcji Po- wej. Woda z niej jest najlepszą ze
czty i Telegrafów w Warszawie wszystkich studni w mieście, co w
Kurja Metropolitalna Warszawska dzisiejszych warunkach higieniczwydała odezwę
do Ks.Ks.Probo- nych miasta nie jest obojętne . Przy
szczów i Rektorów kościołów o panujących obecnie chorobach
pouczenie ludności z ambon o epidemicznych, czysta woda i
obowiązku opieki nad linjami tele- względnie zdrowa, stanowi wielki
plus. Apelujemy zatem do Zarzą
graficzno-- telefonicznemi.
26.08.192Jr. du miasta o zreperowanie studni

. 2.09.192Jr.

22

września,

25 niedziela

zwykła.

Ew. Mk

9,30-37.Gł ód sł o w a

Jezus ustosunkowuje się do naszej, narastającej wciąż pogoni
za wielkością, sukcesem. „Jeśli kto chce być pierwszym, niech bę
dzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. "
29

września,

26 niedziela

zwykła.

Ew. Mk 9,38-43.45.4 7-48

Jezus mówi: „Jeśli twoja ręka dla ciebie jest powodem grzechu, odetnij ją. " Stwierdzenie to tak często wydaje się nam przesadzone. Chyba dlatego, te wciąt za mało znaczy Jego Miłość.
5
NABI

~

Koniec lata, sobotnie, słonecz
ne popołudnie. Na zielonej płycie
' stadionu przy ulicy Starzyńskiego
w Łowiczu piłkarze "Pelikana" grają sparring. Mimo, iż sparring nie
był zapowiadany - grze przygląda
s ię kilkudziesięciu widzów. Na meczach ligowych jest ich wielokrotnie więcej. Mieszczące prawie dwa
tysiące ludzi trybuny wypełniają
się w stopniu w Ili lidze nieczęsto
spotykanym . „W naszej grupie rozgrywek tylko Victoria Ostrzeszów
ma taką widownię" - ch lubi się
członek zarządu klubu, Ryszard
Sz majdziński. Najwierniejsza grupa
kibic6w potrafi towarzyszyć druży
nie w meczach wyjazdowych w liczbie dochodzącej do 1OO os6b.
Ta drużyna jest z miastem zwią
zana i jest jego mieszkańcom potrzebna - widać to gołym okiem.
„Wie pan dobrze ilu ludzi chodziło
na koncerty organowe do Kolegiaty , jak puste jest kino. Nasz mecz
jest dla bardzo wielu ludzi w mieście j e dyną niedzielną rozrywką jaka im pozostała" - mówi Szmajdziński. Zar6wno jednak on jak i
nowy prezes „Pelikana" Jacek
Skierski robią wrażenie ludzi sfrustrowanych. Przyczyną jest niedoce ni anie - ich zdaniem - klubu i
jego osiągniqć przez władze miasta. Faktem jest, że pałątają się w
ogon ie Ili ligii, że w ubi egły m sezonie nie spadli do klasy okręgowej ty lko dzięki przeprowadzonym
pod koniec rozgrywek zmianom w
regulaminie gier. Mimo to jednak
wywalczenie w sezonie 1989/90 po
raz pierwszy w historii klubu awan-1
su do Ili ligi było przecież wielkim
sukcesem. „Znam sport w całym
województwie" - mówi Szmajdziński - „i wiem jak takie osiągnięcie
byłoby przyj ęte gdziekolwiek indziej. U nas w Łowiczu nikt nawet
nie zadzwonił z gratulacjami."
Skierski z kolei twierdzi, że od lat
próbuje się dezawu )Wać „Pelikana" przylep i ając po równi jego
działaczom, zawodnikom i kibicom
etykietk ę pijaków, a na samą dyscyplinę patrzy się jak na prymitywne zajęcie dla równie prymitywnych „kopaczy". Obaj nie kryją
nostalgii za dawnymi czasami,
wspominając jako stosunkowo najlepszy,
okres
naczelnikowania
„Genka Bobrowskiego i Krzysia
Górskiego".
W tym roku budżetowym 11 Pelikan" zgłosił do Rady Miasta praliminarz wydatków opiewający na
sumę 370 milionów złotych. Naci-

6

Mniej·

pociągów

Począwszy od 15 września, w
ramach szerszych posunięć osz-

czędnościowych Centralna Dyrekcja Okręgo~a Polskich Kolei Państwowych zawiesiła do odwołania
kursowanie kilku pociągów pasażerskich zatrzymujących się na stacji ~o~icz Gł6.wny. I tak nie odjadą
poc1ąg1 kursujące do:
- Warszawy o godz. 11 .29; 15.49;
19.29 i 22.59

Radości
skana pilniejszymi potrzebami Rada przyznała klubowi jedynie 186
milionów.
Prezesa Skierskiego
zdenerwowała
jeszcze bardziej
druga odmowa / ze strony burmistrza - „Pelikan" nie dostał zgody
na prowadzenie sprzedaży alkoholu w dwóch udostępnionych im
przez miasto do użytku sklepach.
11 Nie musielibyśmy wtedy prosić o
dotacje" - twierdzi Skierski. „Nie
jest to chyba działalność jaką powinien prowadzić klub sportowy. I
tak podczas meczów na trybunach
nie brakuje pijanych" - uważa burmistrz.
„Pelikan" prowadzi aż sześć
drużyn piłki nożnej : dwie trampkarzy, jedną młodzików, dwie juniorów i jedną seniorów. Łącznie blisko stu dwudziestu chłopców i
mężczyzn, w ogromnej większości
mieszkańców Łowicza i okolicznych wiosek . Klub jest dumny ze
W niedawnej dyskusji o prq
sztoki łowicki c h nihliotck na ła 
mach „N L „ ka;i.dcgo. kto ośmielił
sic.; kwestionować onccny stan rt.ccry
uważano niemal za łlarbar1.yń cc.;. / ; 1pomniano jednak o najwał.niejszym
aspekcie sprawy - aspekcie ekono micznym. Problem bowiem polega
nna tym. KTO MA FINANSO WAĆ: Sii·:(: BIBLIOTEK MIEJ SKICI I? Skońcryły sic.; ju ż c:t.asy.
gdy wszechwładne państwo hojnie
sypało groszem na ksi:1żki i etaty,
pod warunkiem oc:tywi~cie. ;i.e nc.;u'ł
one s łużyły sprawie budowy „ najlepszcgo z najlcpsrych ustrojów."
sprawy te znalazły sit; w gestii samor14dów lokalnych. a te jak wiadomo
dysponuj'\ ograniczonymi środkami .
Jaka jest wic.;c na to rada?
Odpowicd1. ort.mi: PRYWATYZA('.JA! Już słyszc; głosy ohur1.cnia:
ależ to herezja. Bezpłatne wypoży 
c:t.alnic ksi'łżck St\ zagrożone! Nim
jednak pomysł ten (a także jcgo au tor) zostanie ods'łdzony od czci i
wiary. warto prqjr1.cć si~ doświa d 
czcniom nicnajbiedniejszej w koń
cu Szwecji oraz „. pr1.cdwojenncj
wsi Bąków Górny.
W Szwecji. gdzie na kultur~ pań 
stwo rocznic przeznacza 2 miliardy
koron, pr1.cd kilku laty powstał wielomilionowy koncern Spółka Akcyj na „Biłlliotcka Skandynawska". Małc
miasteczko
Anc
prlejdzie
1.apcwne do historii. nowiem jako
pierwsze sprledało spółce BS miej ską bibliotekę wraz z filiami i bib-

- Kutna. o g~dz:

~9.15 1 22.09

- Łodzi Kaliskiej o godz. 9.59;
16.51 i 21.05
Daremnie oczekiwal ibyśmy też
na pociągi przyjeżdżające do Ło
wicza z:
_ Warszawy 0 godz. o.04; 14.34;
19.15 i 22.07
_ Sochaczewa 0 godz. 12.34
_ Kutna 0 godz. 5.32 i 22.58
- Łodzi Kaliskiej o godz. 11 .55;
18.20 i 23.37

sportowe -

zmartwienia finansowe

swego ściśle lokalnego charakteru.
Nawet w pierwszej drużynie tylko
trzech zawodników nie jest wychowankami „Pelikana".
Więź między klubem a mieszkańcami miasta wyraża się i w inny
sposób: w spontanicznej pomocy
udzielanej przez nich przy każdej
nadarzającej się okazji. Walec ugniatający murawę po zakończonym
spotkaniu nie ma własnego akumulatora - podjeżdza „śmieciarka" i
pomaga go uruchomić; brakuje
R i eniędzy na obóz dla młodzików i
trampkarzy - rodzice dopłacają po
300 tysięcy. Ktoś wypala własnym
spryskiwaczem chwasty na murawie, ktoś inny ratuje od czasu do
czasu „gorącym pieniądzem".
Murawa nowego stadionu przy
ul. Starzyńsk iego to chluba „Pelikana". Bywalec polskich boisk od razu oceni, że takiej płyty nie powstydziłaby
s ię
żadna
z drużyn

wyższych

klas rozgrywek. Na pie-

lęgnowanej z troską trawie raz, gó-

ra dwa razy w tygodniu ćwiczy
pierwsza drużyna .
W trosce o stan murawy pozostałe treningi odbywają się na innym boisku. Pierwszy trener, l iczą
cy 39 lat Maciej Nezdropa, były
gracz pierwszoligowej Polonii Bytom jest jednocześnie grającym
zawodnik iem i to zawodnikiem
kluczowym, potrafiącym zadecyd.ować o wyniku meczu. Pozostali
gracze są młodzi, łącznie tylko
trzech przekroczyło 25 rok życia.
Przychodzą na boisko prosto ze
szkoły czy z pracy. Przebierają się
w postawionym nieopodal płyty
baraku i zaczynają przygotowanie
do kolejnego meczu. Czy wykopią
pozostanie w Ili lidze? Piłka jest
okrągła „.

Wojciech Waligórski
~

SPRYWATYZOWAC

BIBLIOTEK I
liohusami. Dzi ~k i temu miasto za oszczt;dzi 3,5 miliona koron rocznic,
pr1.cznaczonych na utrqmanie bibliotck. Ponadto BS n~dzic płaciła
crynsz i'Ał użytkowane lok<tlc.
Główny argument pr1.cciw prywaty1Atcji miasto /\he wytr'łciło krytykom z rt;ki: BS zohowią zała sit; bowicm do wypożycza nia książe k
hezpłalnie i utrqmania zakupów na
poziomic roku 1989. Ale prywaty1.a cja - wiadomo - rladko idzie w pa r1.c ze szczodrym rozdawaniem pienic.;dry z pohudck idealistycznych.
Kupuj'łc hihliotc k~ BS uryskała pra wo urlądzcnia w lokalu biblioteki
punktu spr1.edaży ksi ążek, płyt,
walkmanów i innych towarów.
Prywatne bitiliotcki nic są zresztą
crymś wyjątkowym w tej cz~ści Eu ropy oraz OC'l)'Wiścic Ameryce. Nic
trlcha nikomu przypominać, jaką
rol~ w kulturlc polskiej odegrały
hihliotcki
Krasińskich,
Prlc1.dzicckich. Zamoyskich czy też
Ossolińskich. W Stanach ZjednoC't.onych do najlepszych n a lc:i.ą biblioteki ufundowanc przez Forda
oraz Rockefellera. Zakładali je jed nak nic tylko przedstawiciele starsrych lub też zamożnych rodzin. Oto
nasz rodak z Bąkowa Górnego, Antoni Panek, ufund ował w końcu lat
trzydziestych świetnie zaopatrzoną
bibliotek~ w swojej rodzinnej wsi.
Mając lat 18 wyjechał w 1883r. do
Stanów Zjednoczonych, gdzie pod
przybranym nazwiskiem „Paryski"
rozpoczął karierę wydawniczą. W
1887 r. założył i redagował w Chicago tygodnik „Gromada", pótniej zaś
dziennik „Ameryka-Echo „, który
miał ponad 100 tysięcy prenumeratorów. W roku 1894 zainicjował w
Toledo wydawnictwo i drukarnia

'•

Antoniego Paryskiego nal eżało do
ncjlepicj wypos ażonych i zorganizowanych firm polskich w Ameryce.
W testamencie Antoni Panek- Pa ryski prlczna crył 1OOO dolarów. za
co m ożna nyło wówczas wybudować
soli dr:..
dom, na bibliotek~ w Bą 
kowi c Górnym. Testament zmarłego
w 1937 roku m ~l.a zrealizowała pani
Irena Paryska. Otwarcie „Biblioteki
im.Antoniego Paryskiego w Bąkowic
Górnym" miało miejsce 25 lo.."Wictnia
1938r.
Biblioteka znana była w całym
niemal powiecie łowick im. Li cryła
kilka tysi~cy tomów literatury pi~k 
ncj. słowników, samouczków, encyklopedii, wydanych przez najlepsze
polskie oficyny wydawnicze: Arcta,
Tr1..aski, Evcrta i Michalskiego, M ortkowicza i innych. W c1.asic okupacji
hitlcrowcóy cz~ściowo
zn iszczyli
ksi~gozbiór, cz<;ść jednak zachowała
si~ d zi~ ki ofiarności miejscowych nauczycieli. Elegancko oprawione tomy
z charakterystyczną owalną pieczęcią
„ Biblioteka im.A.Paryskiego w Bą 
kowic Górnym" służyła młodzieży do
nauki na tajnych kompletach gimnazjalnych
Łaźnikach,

i licealnych w

Wiskienicy oraz

Zdunach.
Ostatecznej
go Paryskiego
na. W 1948 r.

zagłady

dokonała władza

decyzją

Propagandy PAN w
wiele lat
nięto

biblioteki im.Antonie·

Łowiczu,

zawiadywał

zakwestionowanych pozycji
Ci, którzy

dzieł

Gałaj,

książek,

linii politycznej

wydanie zbiorowe

którym przez

Julian

I zniszczono kilkaset

odpowiadały

komunistycz-

Wydzialu Informacji i
usu·

które .nie

władz". Wśród

znalazło się

Józefa

m.in.

Piłsudskiego.

gloryfikują tzw.władzę ludową

za · upowszechnienie czytelnictwa na wsi ło
wickiej, powinni
nież niszczyła

pamiętać, iż władza

polskie

ta r&w-

książki.

Dobiesław Jędrzejczyk

W sobotę: 7 września odbył się w budynku ratusza pierwszy przetarg na zagospodarowanie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Łowiczu. Przetarg miał właściwie
charakter konkursu ofert. Warunkiem podstawowym stawianym oferentom była konieczność przeznaczenia obiektu wyłącznie na cele
kulturalne. Do ostatniej chwili wydawało się,
że do konkursu staną dwie oferty, jednak w
momencie rozpoczęcia przetargu stało się jas-ne, że jeden z oferentów zrezygnował. Na pia1

Propozycja

Będzie

okazja
posłuchać

mistr zów
dowiaduje „Nowy Łowiczanin", w
najbliższych tygodniach można się spodziewać ciekawych koncertów muzyki poważnej w
sali barokowej łowickiego muzeum. Miejski
Ośrodek Kultury nawiązał kontakt z Krajowym
Biurem Koncertowym, jedną z liczących się instytucji impresariatu artystycznego, posiadają
cą możliwości zorganizowania koncertów wirtuozów tej klasy co Piotr Paleczny czy Janusz
Olejniczak. Na razie Zarząd Miasta przeznaczył na te koncerty sumę 15 milionów złotych ,
co powinno starczyć na ok. 5 koncertów. Planuje się jeden koncert w m1es1ącu, najprawdopodobniej w któryś czwartek. Szczegóły
wkrótce.
Jak

się

SPOR T
JUDO

* 15 i 16 września w Pile odbyły się mistrzostwa Polski juniorek i juniorów w judo. Mistrzem Polski juniorów w wadze do 56 kg został Artur Brzeziński. Mistrzynią Polski juniorek
w wadze powyżej 72 kg została Beata Walczak,
a wicemistrzynią Polski w wadze do 61 kg Aneta Sejdak.
Rewelacją turnieju był Artur Brzeziński, który
wszystkie swoje walki wygrał przed czasem, z
tego dwie w pierwszych sekundach.
Drużynowo MKS „Zryw" Łowicz zajął V miejsce.

PIŁKA NOŻNA

13 września odbyły się Mistrzostwa Łowicza
Szkół Ponadpodstawowych w PIŁCE NOŻNEJ .
Zgłosiły się tylko dwie szkoły: LO w Łowiczu i
ZSZ Nr 1 w Łowiczu. Po zaciętym meczu zwyciężyli uczniowie ZSZ Nr 1 w Łowiczu wyr,iikiem
4:3 (2 :0). Dla zwycięzców bramki zdobywali:
Durka - 2, Kuleta i Majer. Opiekunem drużyny
jest mgr Waldemar Szkup.
zl 20 września o godz. 9.30 na Stadionie OSiR
·' Łowiczu odbędą się zawody strefowe w PIŁ
CE NOŻNEJ szkół ponadpodstawowych. Wystąpią trzy szkoły: Żyrardów, Skierniewice i Ło
wicz, a w roli gospodarza uczniowie ZSZ Nr 1
w Łowiczu.
* Wielkie brawa otrzymali w niedzielę 15
września od swoich kibiców piłkarze (seniorzy)
PELIKANA. Na swoim boisku przy ul.Starzyń
&klogo zwycięży li 3:1 ze STOCZNIOWCEM
Pł ock . Dawno nie oglądano zawodników „Pelikana" w tak do skonałej formie. Choć szczególne słowa uznania należą się Grzegorzowi Majna
zawodnikowi
najlepszemu
chrzakowi,
boisku, to jednak trzeba zaznaczyć, że cala
drużyna zasłużyła na pochwałę. Bramki dla PELIKANA zdoby li: Grzegorz Majchrzak, Dariusz
Płoszajski, Roman Włodarczyk . Zwycięstwem
tym PELIKAN w rozgrywkach o mistrzostwo Ili
llqll nwansował o dwie pozycje i zajmuje aktu11111 10 13 miejsce.
Wyniki moczów rozegrany ch wcześniej
1•11 111 htuwiojq s ię następująco:

*

(

- 7 września

''
1l1 111y.
w 1... l11vl " "
fllll

„Polikan" 2:0

nie do odrzucenia
W trosce o bezpieczeństwo swych uczniów,
których duża część zmuszona jest zdążając do
szkoły przekraczać bardzo ruchliwą obwodnicę
trasy nr 2 Warszawa - Poznań (ul.Poznańską),
dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu
zwróciła się do władz miasta o wybudowanie
pod tą szosą tunelu dla pieszych. Wskazano
jednocześnie możliwą lokalizację takiego tunelu: w nasypie wiaduktu, którym szosa wznosi
s ię ponad torami kolejowymi - czyli niemal vis
a vis szkoły.
Zapytany przez „Nowego Łowiczanina" o
perspektywy podjęcia przez miasto tej inicjatywy burmistrz Kazłowski odpowiedział iż rzeczywiście, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
jest koniecznością, jednak Zarząd Miasta musi
najpierw zbadać jakie byłyby koszty budowy
tunelu.
juniorzy:
„Pelikan" - „Bzura" Sochaczew 8:1
młodzicy:

„Orkan" Sochaczew - „Pelikan" 0:2
trampkarze :
„Orkan" Sochaczew - „Pelikan I" 0:2
„Bzura" Sochaczew - „Pelikan li" 2:1
- 11 września
trampkarze:
„Pelikan I" - „Żyrardowianka" 2:0
„Start" Brzeziny - „Pelikan li" 6:1
- 14 września
juniorzy :
„Pelikan " - „Widok" Sk- ce 1 :1
młodzicy :

„Pelikan" - „Start" Brzeziny 0 :2
trampkarze:
„Pelikan li" - „Mazovia" 2:0

KOMU
,,,
,,,

KOSCIOŁ
- rozstrzygnięcie
c o r a z b I i ż e j.
cu boju pozostali Andrzej Biernacki i Juliusz
Rogowski- Tylman, dwaj plastycy zamierzający
urządzić w tym budynku galerię sztuki. Nie stali się jed nak właścicielami kościoła, gdyż przystąp ili wprawdzie do przetargu, ale nie przystali na ustaloną przez władze miasta cenę
kupna : 240 mln zł.
W związku z tym, zgodnie z procedurą
sprzedawania obiektów zabytkowych, na 24
września ustalony został termin kolejnego przetargu, w którym cena wywoławcza będzie o
połowę n i ższa. Jeśli i tym razem Rogowski i
Biernacki nie zaakceptują ceny, a nie będzie
innych ofert, to podczas trzeciego przetargu
Zarzqd Miasta będzie władny oddać im kościół
za symboliczną złotówkę . Nie ulega wątpliwo
ści. że obaj plastycy dążą do takiego właśnie
rozwiązania mają bowiem świadomość ile set
milionów złotych będzie ich i tak kosztowała
adaptacja budynku dla celów galerii.
(wal)
~

~

~

ANTYKOR OZYJNE

MECHANICZNE PRANIE,

ZAHEZPIECZENIE PODWOZI,
dostawcze również, montaż nadkoli,

* chodnikc)w

dywan()w * "~· ktadzin
usługa u zamawiającego,
el.Łowicz 36- 89 lub ul. Wygoda

szybko, solidnie.
'H pr1.y trnsic: t.owicz- Cilowno.
Td 105- 0'> (55- 59 wico.orc:m).

Kr~pii

...

4

po godz.16.00.
~

,..

~

Łowicka

POSZUKUJĘ

,

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Łowiczu, ul. Starzyńskiego 1

PRACOWNIKOW
NA BUDOWY EKSPORTOWE

ogłasza

W NIEMCZECH

przetarg nieograniczony

W ZAWODACH

MURARZ· TYNKARZ
CIESLA , ZBROJARZ

•

WYMAGANE KWALIFIKACJE
ORAZ PASZPORT.
POZOSTAŁE ZAWODY
BEZ KWALIFIKACJI
KUTNO- ŁĄKOSZYN
UL.KONARSKIEGO 30
W GODZ. 18-20

TANIE

E.WIŚNIEWSKA

TRUMNY
DĘBOWE, BUKOWE,

SOSNOWE, BROKATOWAN E
ŁOWICZ Ul.STANISŁAWSKIEGO

.

18

na wynajem lokalu
na os.Dąhrowskiego bud.24
o powierzchni 49, 36 m2.

lnfornzacja o warunkach przc1arg11 do
vglądu w biurze Zarządu Spółdzielni I
>okój nr JO tel.67- 16/.
Przystępujący do przetargu zohowiąza11i są do wpłacenia wadiunz w wysoko~~ci
~ni/n. zł w kasie Spółdzielni najpóźniej
~dniu przetargu do godz.I I.OO.
Przetarg odbędzie się w dniu
?6.09.199Jr. o godz.I ~OO w biurze
Zarządu Spółdzielni.

zastrzega sobie prawo
1nieważnienia przetargu bez podania
„nzyczyn.
Spółdzielnia

..il

Łowickie

Zakłady

USŁUG

BIURO

„ PC- MarBo "

Farmac eutycz ne „Polfa"
w

z

MIKROK OMPUT EROWY CH

Łyszkowicach

w

Łowiczu

tel.(fax) 54-91

(

zatntdnią

oferuje:

praco wnika

* komputeryzację przedsiębiorstw, sklepów,
* oprogramowanie użytkowe, doradztwo,
* prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej,

biegłą

znajomością
języka

.... ac

angielski ego i niemieck iego.

*

Mile widziana praktyka
w handlu zagranicznym.
Informacj i udziela dział kadr
tel. Łowicz 43-20, 68-58,
107-25 w.30.

r

*kompletację sprzętu

komputero wego firm m.in.
-::.:
SOFT- TRONIK, HYUNDAI, SEIKOSHA i biurowego ..__ __..
,._-._ (telefaksy, kserokopiarki,centralki telef.)
-._~firm PANASONIC i CANON,
*materiały eksploatacyjne (dyskietki, taśmy, tonery),
* naprawy i konserwącje .

~jft.fn .:-D'fi~ifRfKf 11

r1

-----~,I
od----1 sierpnia

Już

I
oferuje:
li 1
w godz. od9.00-1 7.00
I
~ PTHW w Łowiczu§ i swetry męskie i damskie , = zaprasza my P„T.Klie ntów I
•
**
l
11 ~ do korzystania z usług I
·
.
::,..
wydzierżawi
:,.,. i gar.sonk~·
, suk1enk1, p~as~cze I 1 PRALNI CHEMI CZNEJ 1
: plac oraz budynki biurówe : l
1 ubiory dla dz1ec1.
I I
=
i J~ a••tt•••t•••••~•••••••••••••••••••

~

:

~

przy ul.Łęczyckiej nr 3,

:

tel. 61- 03.

:
"
:

~•8S A~ ~ 8Al88~~8'11łłll8111111111•1łll•8$

PRACOW NIA

KRAWIE CKA

(konfekcja damska)

w

Sochacze wie
zatrudni

TECllNOL OGA - MODEl.A RZA
z praktyk~4
Sochaczew
ul. Słowiańska 14
tel. 249- 59, 259- 29

POMOGĄ CI
„
UWIER ZYC W SIEBIE !

* * *

Fryzjerk a „KRYST YNA"
* Nowoczesne strzyżenia i uczesania
* T1wała - płyny renomowanych
firm
* Farbowanie włosów - wszystkie
kolory

Kosmet yczka „LEOKA DIA"
* Kosmetyki jakich pragniesz!
* Makijaże na każdą okazj<(!
* Szybkie, sterylne, bezbolesne
przekłuwanie uszu dzieciom
i starszym
* Poj~drnianie piersi
* Bezbolesna depilacja
*Korygowanie sylwetki
*Maseczki

*

11
I

11
I

I przy ul.Mostowej 28 tel.32- 06 :3
I
Zapewniamy
A
I wyso k ą j ak o ść , k r ótk·1e t erm1·ny 1· ( ~
111
1I
konkuren cyjne ceny.
I
I
Stanisław Szwarocki I

I RENATA STELMAC
.
z·
b.HOWSKA I
Ł ow1cz " /. a ta
11
.
11
11 w bu~ynku LO~-u w podwórzu. I
I ai. • •.._........ . ---...- • • • .1
II
Ceny konkuren cyjne.
1 „
..
1
ZAPR ASZA MY
Łowickie Zakłady
11
11 · Farmac eutycz ne „Polfa"
11 codzienn ie w godz.9.00-17.00, łt
w ł.,yszkowicach

~l:_ _; ~<~~ 9.:g_~44_0~ -:!I

• „ • „ • _. • „ • ~ • 6

I

I
BUDOW LANE •

Sklep

•ARTYKUŁY

A
'
•

1
•

A
I
•

I
•
I

Łowicz ul.Starzyńskiego 1

I

poleca:
* płytki ceramiczn e,
* płytki ścienne,
* płytki podłogowe,
* listwy, boazerię,
* kleje i lakiery.
Z A PRA SZ A M Y
Codziennnie od 9.00-17.0 0
w dni targowe 8.00-16.0 0
w soboty 10.00-14.00

•

A
I
•

I

zatrudnią
inż. elektro - energety ka
na stanowis ku gł. energety ka.
Wymagane doświadczenie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat,
aktualne uprawnienia dozorowe,
elektryczne i energetyczne, znajomość zagadnień inwestycyjnycji
i ochrony środowiska.

*

*

*

f.~

ł

Zaintere sowany ch prosim)
o składanie pisemnych ofert wraz

:

z kwestionariuszem osobowym
w sekretariacie Zakładu
do dnia 27 września 1991r.

•

I

.~.„.„.„.„....

~

ARCH ITEK TONI CZNA ·
PRAC OWN IA
PROJ EKTO WA

Najnowocześniejsze

metody.
KONIEC ZNIE ODWIEDŹ
Łowicz, Rynek Kilbiskiego 11
tel. 68-63
8

·- -·- ·--

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ OGŁOSZEŃ

(

Ji - „ - - - - - - „ - - - - - - „ ... -·

.r·-oś~~~;~ -~~~WET~~GO~~~I~ ::'•

rabat extra w wysokości 30%
Klientowi zamawiającemu ogłoszenie całostronicowe przysługuje

Spółka

ł

I
1
1
I
1 t'

ZAW ODO

I

13 tel.51-11 ta
,·v ŁOWI CZU ul.Zgoda
ł
• • k
Q
I}
'•
rgan1zu1e ursy :
,•
1
1 *języka angielskiego i niem iecki ego : •
: : 11~

~~'''I•:
h
pczątkującyc
•,
wanych ~~

1 / zaawanso
1
1
1 *kro ju i szycia
11
haftu maszynowego ai.
I
: 1 prowadzenia księgi przy chod ów
1 1 i rozc hodó w

~

*

*

•: * małej gastronomii

rozpoczęła

Zapraszamy codziennie w godz.6.00-22.00

1
li
11

Pun kt Sku pu ~~1-14-..--------.
aństwowy Zakład
Sur owc ów Wtórnych

:1
1

•:
wózków akum ula•
1
•
, • torowych i spalinowych
1
•:·•ki erow ców przewożących ładunki :
1
•:
1 niebezpieczne
1
•
:•1 * spawania gazowego
:•
i elektrycznego
1
I
11 *
11
1 pala czyc .o.
: 1 * kwalifikacyjne w zawodach budo w·' •
1
1
lanych i mechaniki pojazdowej :
•
. _* bhp i inne

wszystkich zmotoryzowanych,
że od dnia 22. 07. 91r.
bad ania tech nicz ne (rejestracyjne) poja zdó w
oraz nabijanie numerów.

informuje

:•

1

POLMOBLICH

: 1 *kier owc ów

Ubezpieczeń
Inspektorat w Łowiczu
ul. Pijarska I

ul. Blich 2
prow adzi

sku p ma ku lat ury
i inn ych sur ow ców
po nowych atrakcyjnych cenach

Z apraS

Z

a m y:

za obowiązkowe ubezpieczenie OC

edziałek-piqlek
1: .__..„ponigodz
. 7. OO - 14. 00.

upływa z dnie m

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

15 października 1991

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

SKLEP
na Osiedlu

METAL ULZDUŃSKA59
tow 1 cz SK LE P

ELEKTRYCZNY
Dąhrowskicgo

blok 24

....
,,,,

A r ..,, ..,,

POM PY HYD ROF ORO WE
· POM PY GŁĘBINOWE
DARLING NA UT ILA 35· 1
FIRMYSIGMA HRA NIC E
Sprzedam Skodę 1OO S rok prod. 1966
w dobry m stanie (remont silnika 1988,
karoseria gotowa do lakieru, opony DUNLOP).
Cena 3'9 mln zł. Tel. 46-57 .

f Gorseciarska Sp(>łdzielnia Prac j•

~za
- w Głownie ul.S wob oda 4
tel. 86 tlx 885 -589

'

ofer uje
sze roki aso rtym ent

-

,

grup ach A-D, rozm iarac h 6s-1 10'

oraz bielizny osob istej .

Nasze wyroby są ładne,
'
estetycznie wykonane
'
; atrakcyjne cenowo.
- Zapr aszam y miłych kJientów do
,
SKL EPU FIRM OWE GO
- w ŁOW/CZU ul.ŻYMIERSKIEGO B '
tel.3 8-56 w godz. 10.00 - 14.00. '

11111

USŁUG

*

W przypadku nic otrzymania blankietu
na opiat(( IV- tej raty składki prosimy
o zgłoszenie si(( do Inspektoratu PZU,
gdyż nic zwalnia to posiadac1..a od
dotrzymania terminu płatności,
albowiem obowiązek ubezpieczenia
pojazdu ciąży na właścicielu.

MIESZKANIOWYCH

poleca:

ZALUZJE ażurowe,metalizowane,aluminiowe (RFN),kolorowe
WYGŁUSZENIE - OCIEPLENIE DRZWI
.

(estetyczne kolory-ciekawe wzory)

'

'
-

t

Dom z ogrodem 15 arów sprzedam. Wiadomość: Łowicz tel.20 -66 po godz. 18-tej .

ZAKŁAD

bi us to no sz y '
w

Maszynopisanie, Łowicz tel.46-85.

ułatwienia

~~
' ~!§;;=!!§~~!:iio=!!!l:iii~iii=.!-.!§io~ !!:!~~~:!!! ~~!!§i;::iii=!02

'

'
-

'
'
'

dokonania opłaty
składki,PZU prześle pocztą blankiety.
Wpłaty przyjmować bc;dą wszystkie
urz<(dy pocztowe, PKO, placówki
Banków Spółdzielczych (bez pobierania
opłat manipulacyjnych) oraz kasa PZU.
W celu

DARLING 35 -3

Ar Ar Ar ..,, ..,, Ar

GŁOWNO

za IV- ty kwartał nie
uległa podwyżce I wyno si tyle
Ile w 111- cim kwartale.
Składka

POSI ADA W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY

pole ca
po cena ch konkurencyjnych:
- zme chan izow any sprzęt
gosp odar stwa dom owe go
podg rzew acze do wod y
- mas zyny do szyc ia I mas zyny
do pisa nia
- telew izory i mag neto widy
- części zam ienn e
do sprz edaw aneg o sprzętu
- żarówki, bate rie.

info rmu je
pos iada czy poja zdó w
mechanicznych
że termin platno~ci IV- tej raty składki

DRZWI

HA RM ON IJK OW E

DREWNIANE

Zamówioną usługę wykonujemy w dowolnym terminie
Po zamówieniu cena nie ulega zmianie.
Zapewniamy

solidne i fachowe wyko nanie !
Udzielamy gwarancji !

ZAPRASZAMY!

ŁOWICZ, tel.4685 w KOdz.8.00-10.00, 14.00-20.00 ii:~~r/) 9
r., Sprzedaż w cena ch zbytu. 111
==!&i=~;::::'!!!!&ii=:=~ii=::!!!§i;:::S~~::::'!!~ii:=!!!liiii:~~S
ZP Ar Ar Jlll1' JIW Ar -"' -"' AllllT Ar ~~~~~iii=:!!§;;
WIADA ZA TREŚĆ OGłOSZEŃ
REDAKCJA NIE ODPO

Klientowi zamawiającemu ogłoszenie tej samej treści w co najmniej trzech numerach przysługuje rabat w wysokości 20% całego rachunku.

·······················~··············12•
••

.
o swoje oczy. 5

~ .Zacznij dbać

:•

•

~

•
••
•

· wzrok
· ·
:
:: B a danie
u zapewn1a1ącym:
~niezrównaną pewność i dokład- .:
: ność komputerem japońskiej :

~:

· firmy NIKON nr 5100
z udziałem lekarza okulisty.

.~

Zakład

:
•

~

*

optyczny

znakomite
l~==~~~~~~;~le]
o~AN\E

Łowicz

E
••

ul.

Dąbrowskiego

::

E Zapraszamy

Przedsiębiorstwo

Zal\ład

E

••

Łowicz,

w godz. 9.00 - 17.00. :
; •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••i

~••N~~ :u~o:1~a• •

•i

.·

1

: HURTOW NIA :
I
I
I
I
I
I

w pawilonie „Merkury"
I
przy ul.Powstańpów
I
oferuje
· I
bogaty wybór artykułów spożywczych, I
piwa, wina i pozostałych alkoholi

I

.•••••••••• „.
Ceny konkurencyjne.

BBV
ul.1Maja1

Łowicz*

~

4 m 12.

Gospodarki Komunalnej i

ul. Stanisławskiego

*

* sprzedaż trumien

ul.Magazynowa 11 i Żabia 4
czynne codziennie od 7 .OO do 16.00,
w każdą sobotę od 8.00 do 12.00.

,

Wyrób i sprzedaż
•
zniczy.
Łowicz

W

ul. Blich 42.

każdą

Wideofilmowanie.

Łowicz ,

sobotę.
tel.63-20.

Młode małżeństwo poszukuje kawalerki.
Łowicz,

Sprzedam mieszkanie typu M-2 36 m2
na Os.35-lecia. Telefon grzecznościowy
Łowicz 46-83 wieczorem.
Tanio sprzedam ATARI 65xE z wyposażeniem
I oprogramowaniem. Tel. Łowicz 60-55.
Sprzedam Fiata 126p rok 1990. Wiadomość
tel.29-53.

yd aje Oficyna Wydawnicza NOWY ŁOWICZANIN. Redaguj4: Wojciec h Waligórski -red.naczelny, Zdzisław Mazurkiewicz, Ewa
Mrzygłód .Waligórska. Ws półpraca: pkm.M.Owczarek (kronika policyjna), J .Rutkowskl (grafika), M .Sokół I A.Szymajda (cyk1
Spacery po sumie). Adres dla korespondencji: Łowicz , skr. pcxZ1owa 50. Telefon 4'657.

HDWY tOWICZIKIH

dębowych,

*
Ceny konkuren cyjne.

Łowicz,

10

USŁUGI :

*rozklejani e nekrologów,
* organizowa nie konduK.tów pogrzebowych,
* przewozy trumien,
* przewozy zwłok na terenie całego kraju .

tel.21-72.
Sprzedam pawilon handlowy w Łowiczu przy
-"---------------ul.Wąska 2. Wiadomość tel. Warszawa 159752

Najtaniej w Łowiczu.
Kiermasze

9 tel. 61- 35

bukowych,
sosnowych, brokatowych,
sarkofa~ów sosnowych i dębowych,
* malowanie tabliczek nagrobkowycłi,

SAMOCHODY· CZOŁGI .
SAMOLOTY· ŚMIGŁOWCE
STATKI· OKRĘTY· JACHTY
SPRZĘT WĘDKARSKI

Mieszkanio~ej

U sług Pogrzebowych
ŚWIADCZV

MODELE DO SKLEJANIA
RENOMOWANYCH FIRM ŚWIATOWYCH

REPLIKI KONSTRUKCJI
WSPÓŁCZESNYCH I HISTORYCZNYCH

Sprze~am garaż - blaszak. Łowicz ul.Kurkowa

(do godz.18 sekretarka)

•

•

Tanio sprzedam wieżę Kasprzaka (dużą) .
Tel. Łowicz 66-81 .

f 010
AKRES\E
.
"' pEt..NYM z
tel. 32 · 74
00

:

~~ - ~

lOWICZ * UL. 3 MAJA 12

ust.UG' GRAf\CZN

:

24,

O. SZACHOGlUCHOWt CZ

[V~\D~E~O~f~\~~M::~=1
E

:
:

Andrzej Szeliga§
•

•
:
•

LODY

FOTO *ZDUŃSKA
VIDEO HASKU
towicz
ssa

BIURO OGŁOSZEŃ;
tel.46~85
czynne codziennie w godz 8-10; 14-.ZO

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ OGŁOSZEN

Nowo otwarty warsitat elektryczny przyjmuje
zlecenia na wykonanie instalacji elektrycznych. Adres: Łukawski A. Łowicz ul.Łódzka 59

1.1.1 111nrA
-

Z

rtV~VTEL.65·78

r

• .•

JACEK WĄSIKOWSKI

!C lOWICZ ·ZDUŃSKA 49 • • • • • • • • • • •
~ POLECA NA RATY I ZA GOTOWKĘ

~ TELEWIZORY
MAGNETOWID Y

Q

~ODTWARZACZE
~

COMPACT DISC
~ ANTENY SAT.
WYPOŻYCZALNIA
LU KASET VIDEO

o
Q

I ODTWARZACZY

>XERO
Następny

„Nt."

ukaże

się

4

paf.dzlernlka.

Ogłoszenia

do tego numeru przyjmujemy
poci numerem tel 46-85
do soboty 28

wruśnla.

