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OWY 
Pismo Ziemi Łowickiej Wychodzi dwa razy w.miesiącu. 

• Kanitet Obywatelski zgłosił do wybo
. rdw samorządowych na. ogólną liczbę 
osiemdziesięciu dwdch a:t trzydzies• 
tu jeden kandydatów. Jacy są to lu
dzie. czym kierowaliście się przy 
ich wyborze? 

politycznie neutralny, niekoniecznie 
związany bezpośrednio z "S". O samej 
osobie zadecyduje przyszły . samorząd. 
ale ta ooinia niech zaświadczv. że nie 
cele rewindykacyjne, nie walka o stoł
ki i fotele nas inspirują, lecz dobro 
miasta i jego mieszkańców. 

o identycznie brzmiącym nazwisku, ale 
na tym podobieństwo się kończy. Plot~ 
kę mo2na puści~ mimo uszu, gdyby nie · 
ta cena! Tak tanio nas potraktowano.~ 
• A czy nie patrzycie z lękiem na to, 

i:t niektórzy zaczynają Was nazywać 
nową nomenklatur•? 

Jesteśny otwarci i na pierwszym miej
scu stawiamy kwalifikacje i uczciwość 
oso .~tą a dopiero potem zaglądamy w 
me ~ polityczne. Stąd na naszej • 
liść'"ie są nie tylko działacze "Soli„:. 
darności" 1 ludzie z nią związani ale 
i członkowie SO oraz byli posiadacze 
legitymacji PZPR (tu proszę. by nie 
mylctio jednego z naszych. kandydatów z 
pewnym aktywistą partyjnym łódzkiej 
uczelni o tym samym nazwisku). Jak wi
dać nie ma wśród naszych kandydatów 
jednolitości politycznej. 

J.esteśmy ·otwa.rc·i 
Z Wiesławem Wysockim 

Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego "Solidarno§6" 
w Łowiczu rozmawia Ewa Mrzygłód-Waligórska. , 

• .Jaka więc będzie przyszła rada? 

Che~. bv nie bvło tvooweQo dla pop
rzednich rad ubezwłasnowolnienia i · 
bierności, a zamiast tego. by zasiedli 
w.niej samodzielnie 111Vślący pasjonaci 
1 niezale:tni działacze. 

• .A burmistrz ••• ? 
Dziś ria czele miasta powinien stać 
- powiem to może nawet wbrew opiniom 
wielu z moich orzyjaciół ~ człowiek · 

ta jem}1ica 

sukcesu. 

• Czy:tby niektórzy w to wątpili? 

Od samego początku budził kontrower
sje sam skład KO, ale jaki by on nie 
był nie mógłby odpowiadać wszystkim, a 
zwłaszcza zaspokoi~ anoicji wszysth 
kich... . . 

l"A" poza tym plotki ••• Potrafi, one 
, wiłne namącić. Zirytowała mnie '1>· ·Pb
. pogłoska„ :t~ sam dyrektor "Syn- . 
, texu" znalazł się na liście KO, bo · 
zapłacił nam 3 mln~zł. Rzeczywiście; 
wdrdd naszych kandydat'w jest działacz 

handlu. Zajęli się skupem trzody .chlew
nej. . · 

Pierwszy punkt skupu otworzyli w· · 
Bąkowie Górnym. Następae powstały w 
Popówku koło Głowna; w Różycach pod 
Kocierzewem i w Garwolinie. Kupowali 
od rolników„ jak i (nawet więcej) od· 
PGR-ów i spółdzielni produkcyjnych„ 
Fabiański nie ukrywa zresztą, że · zwie
rzęta z tycł) ostatnich są lepszym to
warem handlowym niż chłopskie. Maj~ 
mniej tłuszczu a· więcej mięsa, choć 
nie a:t tak smacznego. W ciągu roku do~ 

Próbę przełamania monopolu · Zakładów robili się trzech pawilonów handlowych 
ięsnych w R~wie Mazowieckiej na zao- · i Pięciu kiosków - wszystkie w lodzi. 
atrywanie nas w mięso i wędliny podję- Ze skór ubitych zwierząt szyją kurtki, 
li Urszula Bryl i Mieczysław Fabiański · garsonki, kostiumy i płaszcze, które 
boje są absolwentami stołecznej SGGW. wstawiają do prywatnych sklepów. Zano
Fabiański prowadzi gospodarstwo hodow• towal~ 3 mld obrotu towarowego ••• 
lane w podłowickicn Wierznowicach, Szukając tajemnicy takiego sukcesu 
Bryl pracowała w wojewódzkim Ośrodku trzeba wskazać na kilka czynników. Po 
Postępu Rolniczego w Bratoszewicach. pierwsze polf arm daje rolnikom lepsze 
utworzona przez nich w 1989 roku spół- ceny niż dotychczasowy monopolista, na 
ka Polfarm-B~yl~Fabiański ma uprawnia- dodatek Płaci jak za klasę . I ·za tucz
nia do prowadzenia działalności handle- niki o wadze do 141 kg, podczas gdy 
wej, usługowej i produkcyjnej.)ak mówi Rawa tylko do 129 kg. Po drugie, firma 
Fab ' ki,przystępując do niej dyspo~ sama poszukuje odbiorców, przy czym 
now bardzo małym kapitałem, więc 
zmuszeni byli zacząć działalność od dokończenie na str •. 2 

Nie, gdyt demokracji unie się bronić 
przed nomenklaturą, nie dopuszcza do 
jej powstania. Tylko, ie demokrację 
musimy dopiero zbudować. Zbudować po 
zburzeniu - przez wybory samorządowe 
- czerwonej ncrnenklatury. Bo choć 11-
likwidacja PZPR ją osłabiła, to jed

nak jej nie zniszczyła. Elementy sta~ 
rego układu · uzaletnień, pr~ywilejów; 

. mafijnych związków nadal istnieją; .W 

dokończenie na str. · 6 

Będżie gorzej 

Stan bezpieczeństwa 1 porządku 
publicznego w Łowiczu pogorszył 
się 1 w nadchodzęcyeh · miesiącach 

będzie nadal pogarszał - taka była 
podstawowa teza wystąpienie szef a ło
wickiego RUSW, por.Stefana Kołaczyka 
na spotkaniu z mieszkańcami miasta w 
pierwszych dniach kW~9tnia. Spotkanie 
zorganizowane przez Komitet Obywatel-.· 
·ski "Solidarność" zgromadziło przed
stawicieli władz miasta, milicji, pro
kuratury, sądu, wojska i straty pożar-
nej. · · 

Według danych przytoczonyeh przez 
por.Kołaczyka ilość przestępstw popełM 
nianych na terenie podległym miejsco~ 
wP..mu R~SW w marcu 1990 roku wzrosła 
znacznie w porównaniu z marcem .1989r • . 
i całym ubie~łym rokiem, a ich wykry
walność waha się na poziomie 40\ 
(fragmenty raportu RUSW zamieszczamy 
poniżej). Można przypuszczać, że przy-



kronika 
Sala Urzędu Miejskiego przy ul. 

Stanf sławskiego w Lowiczu z trudem po
mieściła . wszystkicn chcących 15 maja 
uczestniczyć w spqtkaniu z członkami 
OKP: posłanką Anną Urbanowicz i sena
torem Zbigniewem Rokickim. Wachlarz 
zadawanych pytań był ~ardzo szeroki, 
kazano nawet gościom wyjaśniać dlacze-; 
go· prezydent Havel na . początku swego : 
urzędowania udał s1e do Niemiec. a nie 
do Gdańs~a ••• O sprawy związane z sa-
111Drządem lokalnym pytano niewif?ie. 

.Spotkania z kan~ydatami łowickiego 
Komitetu Obywatelskiego na radnych od
bywające się w minionych tygodniach 
gromadziły niewielu mieszkańców. Ci, · 
którzy zdecydowali się przyjść pytali 
najczęściej o perspektywy poprawy sta
nu bezpieczeństwa w mieście i funkcjo
nowania Służby· idrowia~ o sposoby pry
watyzacji handlu i warunki rozwoju 
prywatnych zak1adów produkcyjnych; o 
reaktywowanie Banku Ziemi Łowickiej i 
p możliwości rozwoju turystyki i spor 
tu amatorskiego. Ka%dy z kandydatów 
~żiął uqział przeciętnie w dwóch spot-
1<aoiacl1. 

Zradością witamy odrodzenie kultuP . 
ralnego mecenatu Kościoła Łowie~ 

kiego. Zwiastuje go wydany ostatnio 
nekiiaem Kąlegiaty w ilości 500 egzem
pla'rzy tomik wierszy "Gniazdka w drze
wach". Autorka, Dorota Obrębska. jede
nastoletnia uczel'Vlica Szkoły Podstawo
wej nr l w Lowiczu należy do- najmłod
szych autorów debiutujących poZycjł -
książkową. w swoim czasie Jan Lechoń 
wydał zbiorek w~erszy w wieku lJ lat, 
a ośnioletni Witkacy odbi'ł na damowej 
dru~arence sz_!uke ."Karaluchy". 

G·niazd.ka 
Zbiór "Gniazdka w drzewach" 'obejmu

jąc wiersze powstałe między 6 a 11 ro
kiem tycia doskonale ' ilustruje wrażli
wość i rozwój talentu Oorotki. Jej 
wiersze charakteryzują się wyc~uciem 
rytmu, wyczuleniem na barwę brzmieni°"' 
wą słowa, żywym obrazowaniem, umiej~t
nością rymowania. Posłuchajmy: 

Słowik psalm ~piewal 
a dzięcioł dZwonił 
biedronka przyszła, · 

siad~ pasikonik. 

Modliłam si~„ by ... 

••• Bóg dał nam wychować dziec( J 
dobrych, porządnych ludzi, ale nigdy 
w specjalny sposób nie prosiliśmy. 
właśnie o to ••• Mama Wojtka Lusa na 
kilka dni przed jego święceniami jest 
spokojna i pogodna. Nie mieliśny nic 
przeciwko teflkl, by poszedł do semina
rium. ale gdy nam swą decyzję zakornu- · 
ni~ował byliśny trocnę zaskoczeni. 
Dloć mówiąc szczerze nie za bardzo: 
co nieco można było podejrzewać -
bardzo chętnie jetdził na oazy, czytał " 
duto poważnych, religijnych książek. 

Wojtek Lus jest najstarszym z piąt
ki rodzeństwa, ma 26 lat. Drugi w ko• 
lejności- Jacek ma 22, Marek 21. · 
Andrzej 16 ·lat. Marek ~zykuje się do 
egzaminów wstępnych na konseniiację 
zabytków do Torunia, Andriej uczy się 
w Technikum Mechanicznym. Najmłodsza, 
bo zaledwie oŚllioletnia jest Ania. 
Można się tylko domyślać jaką. radością 
było dla rodziny jej przyjście na świat 

Nie wsPomnieliśmy co robi Jacek. 
Poszedł w ślady Wojtka. jest na :f{ o~ 
ku Warszawskiego Archidiecezjalne_ 

Z wterszy -emanuje wiara 1 pogoda, Seminarium Duchownego·, W czasie szkoły 
ufność do świata, nie brak też poczu- średniej lubił jetdzić z wizytą do 
cia humoru. To wszystko tworzy niepow- starszego brata, jednakże o swych za
tarzalną aurę ł pr.zywraca czytelnikom „ miarach nic . nie wspominał. Decyzję 
wiarę w wyższe wartości. o których star podjął od razu PO maturze. 
si często zapomia~ają i muszą się uczyć Matka nie wie co przyczyniło się do 
od dzieci. Sięgając po ten Zbiór mozna synowskich wyborów. Ja im tego nie 
odzyskać ufność do drugiego człowieka, wybierałam, ale i nie wzbraniałam ••• 
przypomnieć sooie własne dzieciństwo, nie motna nic robić na sił' - mówi. 

· · 6 maja w Bielawach krajowy duszpas- kiedy przyrodę i wszelkie stworzenie Mote liczył się (akt, że w dalszej 
terz rolników, k~. Bogusław Bijak dys• oglądało się w nieskażonej postaci. rodzinie· było jut dwóch kapłanów, w 
kutował z około 100 rolnikami z oko- tym jeden francisz~anin? Na pewno ·tlecy 
licznych gmin o prQblemach związanych dująca mogła być atmosfera w danu: 
rl jednoczeniem się partii- chłopskich. Z.S. w pdiniejszych latach było jut trudniej 
Na spotkanie nil? przybył zapo)tłiadany 1----------------•I ale gdy dzieci były nniejsze dużo się 
ż~s'tępca przewodniczącego NSZZ RI "So- wsp1Unie modliliśmy - wspanina dzisiaj. 
lidai:ność" Gabriel Janowski. . . P .. a·. .1 f a r -m Wojtkowi tyczymy w chwili jego święceń i prymicji by dobrze służył · · 

24 maja w archikatedrze św. Jana tym.do których będzie posłany. - (.., . ..,.\ 
w Warszawie otrzymał święcenia kapłań
skie mieszkaniec Łowicza. Wojciech Lus 
O rodzinie Lusów czytaj w numer~e. 

19 maja odbył się w lokalu biura 
?TTK w Łowiczu egzamin. na przewodni.~~w 
zorganizowany p·rzez Wojewóozką Kom1s3ę 
Przewodnicką. Uprawnienia przewod(Uka 
turystycznego po województwie skie~~ 
ni~wicKim uzyskało ó osób. Gratulu3emy! 

Od 15 maja w budynku ~r~y u~· '. Kur
kowej w Lewiczu dzittła f1l1a M1eJskiej. 
Biblioteki Publicznej wypożyczająca 
książki' dla dzieci . 

.· 16 maja otwarW został na i:iarożniku 
ulic Dymitrowa i 1 Maja w Łowiczu nowy 
sklep wielobranżowy o nazwie · ".abc". 

Ze szczególnie dużym zainteresowa
niem klientów spotKeł się ~twar~y trzy 
dni pótniej na uliCY Zduńskiej inny 
sklep wielobranżowy uruchomiony. przez 
spółkę "Interpegro11

• Sklep oferuje 
szeroką gamę towardw: od polskich kon
serw i zaGhodnich soków owocowch do 
butów i kurtek. 

rząt dziennie. Produkty trafią częścio 
tylko pierwszy kontakt z kl~entem nas- wo na export - tym więcej,im flll'.'lie -v 
tępuje osobiście, pótniejsze negocjac- będzie popyt w.kraju. Będący w tr .e, 

dokończenie . ze ~tr. 1 

'. je o~bywają się dla zaoszczędzenie załatwiania kredy.t z banku włoskieyo 
czasu - telefonicznie. Polfarm od .po-.· winien LW11ożliwić· postawienie ·~akładu· 
czątku korzystał z kredytów, stawiając w ciągu 9- miesięcy. . · . 

·bankom w zastaw wszys'tko co posiadał. Również w lodzi, przy ul. Tuwima · ku-
Z płatności wywiązywał się jeonak zaw- pują parcelę„ na której zamierzają pas
sze terminowo, p~zez co nadal może li- tawić w stanie surowym dom towarowy, 
czyć na ich życzliwość. Pośrednią for<-- hotel . i bank. W celu wyposażenia i 
mą kredytowania jest stosowany przez eksploatacji utworzą joint-venture z 
spółkę w sytuacji utrudnionego zbytu upatrzonym jut partnerem zachodnim. 

. skup na zasadzie komisowej. Chłopi Zapytany o trudności, Fabiański . mó-
otrzymują wtedy zapłatę .za odstawiony· wił przede wszystkim o oporach ze 
żywiec po upływie o.~oło tygodnia. strony machiny biurokratycznej. Nie · 

Wreszcie sprawa niebagatelna: de~ ukrywał jednak też zmęczenia ciągłymi 
cyzją udziałowców dywidendy zostały w targami o cenę z broniącymi swoich 
całości przeznaczone na dalszy rozwój interesów rolnikami. Mimo ostatniej oó· 
firmy. - niżki cen skupu Polfarm i tak daje _ 

Nie rezygnując z handlu wspólnicy więcej niż konkurencja. Dużo więcej 
chcą ter~z rozpocząć na dużą skal~ - jednak dać nie może: ceny żywca zbli
prądukcję wyrobów mięsnych. Załatwia~ żyły się · już do poziomu europejskiego. 
ją formalności prawno-organizacyjne Dalsza ich podwyżka sprawi, ze spółce 
pod budowę średniej wielkości zakładu zacznie się opłacać kupować mięso na 
mięsnego w rejonie Ładzi. W pełni zau- ~ Zachodzie. · 
tomatyzowany (jeden automat zastąpi 
150 pracowników) przerobi do 500 zwie- WOJCIECH WALIGÓRSKI 

( 



82 kandydatów będZie się ubiegać 
o 28 miejsc w Radzie Miejskiej w lo-

' czu w pierwszych Po wjnle wolnych 
~rach S81110tZQdCM)'ch. Najbardziej · · 

. zacięta rywalizacja toczyć się będzie 
·naojprawdopodobltiej w okręgu wyborezym 
nr 27, gdzie mandat chce uzyskać at 
5 osdb. Nie „ w naszym •ie4cie ani 
Jednego nieobsadzonego lub obsadzone
go tylko przez jednego kand,data ok
ręgu. 

Najwięcej kandydatów zgłosił Komi
tet Obywatelski "Solidarnodć" - )1. 
Socjaldemokraci popierajq oficjalnie 
tylko 3 osoby, PSL wystawiło 4. Nle
których popierajq tet cechy rzemiosł, 

Liga Kot>iet, a nawet Ochotnicza Strat , 
Potarna. Większodć kandydatów będzie 

jednak figurować na listach jako nie
zaletni. 

Wśród ubiegających się jest 66 
mętczyzn i 16 kobiet. Przeważają nau
czyciele (14), sporo jest także in
żynierów (12), techników (lJ) i le
karzy (7 w tym 2 weterynarzy). Wiek 
kandydatów średni: aż 35 kandydatów 
mieści się w przedziale 35-45 lat, at 
_55 ukończyło JO-ty, .ale nie przekro
czyło 50-tego roku życia. 

UWAGA: przypominamy, że w Łowiczu 
is : · ?ją tylko okręgi jednomandatowe. 
Głosowanie najprostsze z możliwych: 
zaznaczamy krzyżykiem •nazwisko tego 
, kogo chcemy wybrać. llie skreślamy 
pozo.stałych nazwisk! Wygrywa ten kan
dydat, który uzyska największą liczbę 
głosów. 

Kandydaci 
· 'Przedstawiamy ponitej sylwetki kan

aydatów na radnych miejskich lowicza 
papieranych przez K0111itet Obywatelski. 

Okreg 11 WIESŁAW KACPRZAK, lat 36, 
intynier elektronik, Prezes Zarzqdu 
WielObrantowej Spółdzielni Rzemie4lni
czej w Łowiczu. W 1980 roku członek 
komisji zakładowej- NSZZ "S" w Zakła
dach tbwotki w Warszawie. Człąnek SO. 

Okrea 21 RYSZARD RYBUS 
1
lat 39, tech-

. nlk elektryk. Pracownik Przedsiębior- . 
stwa Gospadatki Komunalnej i Miesz-
. kaniowej w lowiczu. Przewodniczy tBll 
komisji zakładowej NSZZ "S". 

Okręg 3: MARIAN BIELECK1 1
lat 61, 

lekarz weterynarz, zatrUdnlony w l~z
nicy dla zwierząt. Bezpartyjny. 

Okręg 8: BOLESŁAW SAWICKI, lat 36, 
lekarz Internista bardzo ceniony 
przez pacjentów. bezpartyjny. nie na
lezy tez do tadnych organizacji spo
łecznych. 

Okręg 9: TADEUSZ GÓRSKI. lat 35, 
technik - technolog spożywczy, pracu
jący w GS "Samopomoc Chłopska". Bez
partyjny . 

Okręg 10: STEfAfł BRYCZKOWSKI , lat 40, 
weterynarz z Lecznicy dla Zwierząt, 
członek Klubu Inteligencji katolickiej 
Bezpartyjny. · 

Okręg 11: .KRZYSZTOF FAFIŃSKI, lat 40 , 
nauczyciel h1stor1i w Szkole Podsta
wowej nr 4. Członek "S" od 1960 roku, 
aktualnie . Przewodniczący Zarządu Od
działu Ziemi Ł.owickiej NSZZ "S", czło
nek Klubu Inteligencji Katok ickiej . 

/ 

Okr 16: JÓZEF T ~SZKIEWICZ lat 50, 
średn~e wykszta lC,9\ i e echn1czne, bez· 
partyJny. / 

/ 
Okręg 17: ZOZISŁAW MAZURKIEWICZ, lat ~ 
lekarz-chirurg w łowickim szpitalu, 
bezpartyjny. Od 1980 członek "S"~ wi
ceprzewodniczący komisji zakładowej . 
"5" przy ZOZ. Prezes Klubu Intelig~ 
cji Katolickiej w Łowiczu. 

Okrę~ 18: MARIA WIĘCKOWSKA·, lat 32, 
z wy ształcen1a technolog żywności, 
uczy biologii w Szkole Podstawowej 
nr 2 i w ZSZ "Samopomoc Chłopska", • . 
przewodniczy "S" w SP nr 2. 

Okręg 19: ALINi\ PUCULEK, lat 32„ 
radca prawny w ZPP "Syntex", członek 
SO. 

Okręg 20: ZBIGNlEW STEFANOWICZ, lat Ji 
inaynier włókiennik, kierownik przę
dzalni w ZPP "Syntex". Nie należy do 
żadnych organizacji politycznych, czy 
społecznych. 

Okręg 21: ZBIGNIEW J ORZEJEWSKI, lat 4 
nauczyc e w pecJa nym Ośrodku Szkol· 
no-Wychowawczym w Łowiczu, bezpartyj
ny. Od 19BO. roku działa w "S". 

Okręg .22: ANDRZEJ GRABOWSKI, lat 37, 
lekarz pediatra i laryngolog. Ordy
nator Oddziału NoworoQkowego w łowic
kim szpi talu. Członek komi sji zakła
dowej NSZZ"S.". 

Okręg 2:5: JERZY ZUCHOWSl<I, lat JJ, 
inżynier mechanik, pracuje w nadzorze 
techni.cznym w "Energopolu" , nie nal ezy 
do żadnej organizacji społecznej ani 
politycznej • 

Okręg 24: STANISLAW BIEGUSZEWSKI. 
lat J9, absolwent AWF w Warszawie, za
trudniony w ZSZ nr 1, nauczyc iel . Czło 
nek komisji zakładowej oraz Zarządu 
Oddziału NSZZ"S" . 

Okręg 4: EDWARD LEBIODA 1 lat 60, ab
solwent WSR w Olsztynie, w latach 
~~ćdziesiątych szykanowany za sprze

ł anle się kolektywizacji wsi. Pra-

Okręgl2: BOLESŁAW PRZYBYŁOWICZ. lat59, Okreg 25: WOJCIECH GĘOEK. lat 44, 
w czasie wojny członek "Szarych Sze- inżynier mechanik, pracownik spółki z 

Je w Technikum Ochrony Roślin w · 
· regów". Dziś. ordynator Oddziału Laryn- o.o. "Polcondex", bezpartyjny, dzia-
. gologicznego szpitala w Łowiczu . łacz "Solidarności". 

Dąbrowie Zduńskiej. Bezpartyjny, czło
nek "S" i Klubu Inteligencji Katolic
kiej. 

Okręg 5: BOHOAN WELEZiŃSKI, lat 66, 
emerytowany lnzynler budowlany. Bez- . 
partyjny. 

Okręg 5: ANDRZEJ MICHALEWSKI. lat 61. 

Okreg 13: KAZIMIERZ ZAŁUSKI, lat 59, 
\li czasie wojny w "Szarych 57eregach", 
po jej ·zakończeniu w antykomunistycz
nym podziemiu ("Nie" i WiN). Członek 
śWiatowego Związku Żołnierzy AK, podob 
nie jak Przybyłowicz.Z za~odu technik · 
budowlany. 

Do~ent na Uniwersytecie lódzkim. Zaj- Okr~ 14: ZBIGNIEW TROJANOWSKI, l at 45 
muJe się współczesnymi problemami .eko- tec ik włókiennictwa zatrudniony w 
nomii 1 ekologii• Przewodniczący Llgi "Synteksie". Działacz "S", bezpartyjny 
Ochrony Przyrody w Łowiczu. Bezpartyjny. 

Okrig 6: HENRYK SZKUP lat 38, ukoń
czy technikum Mechanfczno-Elektrycz
ne. Od czerwca 1989 pełni Obowiązki 
zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno
Administracy jnych ZOZ. Członek "S" od 
1980 roku. 

Okręg 7: WIESŁAW OLĘDZKI, lat 56, z 
wykształcenia in!yriier mechanik,pro
, zi własne gospodarstwo rolne. Bez

ty jny. 

Okręg 15: RYSZARD JAN BUOZAŁEK,lat 38, 
inżynier elektryk w 11Synteksie", czło
nek "S". 

Okrey 16: WLAOYSLAW OURKA, lat 46,pra~ 
cown k nadzoru technicznego w "Ener
popolu", gdzie w latach 19BO-Bl był 
przewodniczącym NSZZ"S" . 
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Okręg 26: JERZY GARCZARCZYI<, lat 50, 
. z wykształcenia agrozootechnik, prze
wodniczy Radzie Nadzorczej Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Łowi czu. 
Bezpartyjny. Działacz harcerski . 

Okręg 27: JAN PROKOPOWICZ. lat 43, · 
isto;yk sztuki zątrudniony w.f.\Jze

um Narodowym w Łowiczu , bezpartyjny. 

Okręg 28: ALBIN .SZYMAJDA. lat · 54, 
t echni k budowlany , kieruje Zespołem 
Usług Projektowych w lowiczu, Prezes 
Towarzystwa Muzeum w Łowiczu, Wicepre
zes oddziału PTTK ·w Łowiczu . Miłośnik 
i jeden z najlepszych znawców Ziemi 
Łowickiej, au tor wznawianej jut kil
kakrotnie mapy "Ziemia Łowicka". 

., 
Okręg 2B: RYSZARD KARCZEWSKI, lat 31, 
kieruje klubem przy Łowickiej Spół
dzielni MieszkanioWej, przewodniczy 
komisji z akładowej "f' w LSM. · 

I ' 



l<J„oni l<.a 
policyjna 

I ~wicz posiadał samorząd miejski 
już w XIII wieku. Będąc we włada
niu arcybiskup w gnictnieńskich 

uzyskiwał w ci gu wieków liczne przywi
leje, które regulowały życie społeczne i 
gospodarcze miasta oraz określały . hie
rarchię sprawowania władzy i kompeten
cje urzędników. 

Po upadku Rzeczypospolitej i uchy
leniu dawnych praw zaborca powoływał 
władze miejskie ·noszące w różnych . 
okresach nazwy: Rada Municypalna, 
Urząd Municypalny, Magistrat miasta 

miasta. Burmistrza i jego.zastępcę wy
bierano większością głosów, ławników 
zaś na zasadzie proporcjonalności. -
Burmistrz z ·urzędu przewodni czył r 
dzie. 

Zakres działania rad rozciągał się 
na wszelkie sprawy związane z zasp ka
janiem lokalnych potrzeb miasta, tak 
gospodarcze, jak kulturalne, oświato
we, zdrowia publicznego itp. Samorząd 
miejski mógł tworzyć zakłady 1 przed
siębiorstwa ·użyteczności publicznej 
(no.elektrownia, rzetnia, łatnia) oraz 

Po terer\ie Łowicza porusza się 
dotychczas nieustalony mężczyzna w 
wieku ok. 30 lat, szczupły, ciemny 
blondyn wzrostu ok.170cm., o falistych, 
~redniej długości włosach. Ostatnio 
widziany był w dZ·insowych spodniach i 
koszulce polo z kołnierzykiem i krót
kim rękawem, we wzory koloru czerwo
nego i zielonego. 

~tczyzna ten dzwoni do drżwi pry
watnych mieszkań, pokazuje legityma
cję wzoru nauczycielskiego ze zdjęciem w rundurze i mówi, że ma "nakaz". Po 
wpuszczeniu go wypytuje mieszkańców i 
lustruje pomieszczenia. Zachodzi podej~ rzenie, że jest to forma "złodz.iej
skiego wywiadu''.. Policja prosi o inf or 
macje o jego ponownym pojawieniu się. 

Samorząd przed 

Policja w Łowiczu prowadzi docho
dzenie w sprawie włamań do piwnic i sa~ 
mochodów w rejonie osiedli 22 Lipca, 
Noakowskiego, Dąbrowskiego, 35-lecia, Bohaterów Walk nad Bzurą oraz w rejonie ulicy 2ymierskieg~.Ustalono jut ,te 
zorganizowana gru~a przestępcza jednej 
nocy dokonała włamań do około 20 piw
nic przez otwarcie kłódek. Czę~ć piw
nic zamykano potem na te same kłódki. W zwiQZku ze sprawą uprasza się o zgła 
szanie się na policję wszystkie oso-
by poszkodowane. 

Łowicza. Ta ostatnia nazwa urzędu (od 
1B42r.) przetrwała do czasów niepod•. 
ległej Polski. . 

Po odzyskaniu niepodległości orga
nizację gnin miejskich normowały dek
rety Naczelnika Państwa z przełO!ru 
1918 i 1919 roku. Określały one gni
nę miejską jako samodzielną jednost
kę terytorialną i osobę publiczno -

· prawną. Wprowadzały też podział gniny 
miejskiej na organy: uchwałodawczy i 
kontrolujący, czyli radę mieJską oraz 
wykonawczy i zarządzający - tj. magis
tra·t miasta. 
Rada miejska wybieranna była w głoso
waniu powszecznym przez osoby, które 
ukończyły 21 rok · życia, a członkiem · 
rady mógł zostać obywatel liczący co
najmiej 25 lat oraz umiejący czytać i 
pisać po polsku. Spośród człor1ków rady (dla Lewicza w liczbie 24) wybierQno 
następnie burmistrza, wiceburmistrza i 
trzech ławników, którzy wraz z. zawodo
wymi urzędnikami tworzyli magistrat 

nadzorował ich działalność, zajmował 
się konserwacją dróg i mostów, uchwalał 
budżet miejski, wydzierżawiał budynki i 
in. 

Wybory do pierwszej Rady Miejskiej w 
Łowiczu odbyły się 9 marca 1919 roku. 
Burmistrzem miasta został lekarz dr 
nisław · stanisławski. W wyborach w l 
roku zwyciężył Leon Gołębiowski, w ko
lejnych z lq27 roku Kazimierz Dacia. Tet 
urzędował tylko dwa lata, po czym zastą· 
pił go ·Jan Michalski. W 19J4 r. po krót· 
kim okresie, gdy miejsce burmistrza zaj· 
mował komisarz rządowy, zwyciężył w wy
borach Jan Myśliwiec. Po re'zygnaoji tf- • 
goż w 1937 r., ostatnim w wolnej Polsc~ 
burmistrzem Łowicza został Feliks Nie
dzielski. 

Magistrat miasta . Łowicza w latach 
1918-1920 miał trzy wydziały: Policyjny, Admt°nistracyjny i Kwaterunkowy. Struktu· 
ra ta odpowiadała wymogom owych czasów i 
znajdowała· wyraz w kompetencjach urzędu, który musiał zajmować się m.in. aprowi-

19 maja w godzinach rannych dokonano kradzieży czterech sznurów korali z 
bursztynu 1 siedmiu z naturalnego ko
ralu (tzw. "sieczki") z ołtarza Matki Boskiej Księżnej Łowicl<iej w koście- · 
le kolegiackim w Łowiczu. Kradzieży 
dokonał około godziny 6.rano najpraw
dopodobniej człowiek w wieku ok. 35 
lat, wzrostu 170 cm., szczupłej budo
wy ciała, o czarnych, czesanych na bok 
włosach, . pocięgłej twarzy z charakte
rystycznym długim nosem. Ubrany był w 
granatowy garnitur, w ręku trzymał ma
ł<J teczkę. 

Nie samym 
· Koncert miał równie! na celu wylonie·C h I e be m hie reprezentant~w Łowicza na wojewódz;. ki przeglQd społecznych ognisk llllZYCZ• 

Nadal niezidentyfikowany pozostaje 
też sprawca kradzieży dwóch lichta
rzy z kośc~ała Sióstr Bernardynek, 
dokonanej także w godzinach rannych 
dnia 6 lutego. 

Wszelkie inf armacje mog~ce dopomóc w ustaleniu sp'rawców tych kradzi~ 
ży prosimy kierować na policję. 

Tylka w okresie 1-20 maja na terenie 
podległym . K~endzie Rejonowej Policji 
w Lewiczu zdarzyło się 10 wypadków 
drogowych, w których S osób poniosło 
!!mierć, a 12 doznało obrażeń. 

Natura ludzka potrzebuje pewnych 
wzruszeń i doznań estetycznych. W 

okresi~ powszechnych trudności życia 
codziennego ewamgeliczna prawda '.'Nie 
samym chlebem człowiek żyje" nasuwa się samoczynnie. 

Prze~yoiem tego rodzaju była lmpreza przygotowana przez Społecznne Ognisko 
Muzyczne w Lewiczu. 2 maja br. w sali 
Domu Spółdzielczego przy ulicy Dzięgie
lewskiego odbył się koncert uczniów ogniska. Młodzi adepci sztul<i 111Uzycznej 
prezentowali swoje umiejętno~ct. Wyko- . nywali krótkie utwory fortepianowe 1 
akordeonowe. Mieli~y okazję posłuchać · muzyki mistrzów. najwyższej rangi, m.in. 
Czajkowskiego, Beethovena, Sygietyńskie go. Młodzi artyści grali z wielkim odda niem 1 przejęciem. Poziom artystyczny 
koncertu był wysoki l w·zasadzie wyrów-

. nany. Niektóre wykonania "yrótniały się 
szczególną maestrią. 

\'lycb.-ca: K.ani.tet lbywateloo "~li~" w Ł!J..liczu. RrlgJ.'13 ~ł: 
l.dzisł<M tv\:łzu:d<l&1icz - p.o. m:i. roczel.ra;p, Ewa t-tzmłłd-\'łalią)r9<a - gj<ret.arz rroa<eji, Wiesł<M ~łjs:rl<i, ~bj;ioch \·laligjc9d. fdrffi tlla 
korę:µi m cji: l.otłicz, S«ytka rxx::ztr:wa 51. Kt:nta<t telcfcniczrfy':'łG57 
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~ych. -Nauczyciele ogniska łowickiego 
wraz z obecnym na koncercie magistr~ 
Antonim Adamczykiem, reprezentujący 
skierniewickie T~arzystwo ...,zycz 
Fryderyka Chopina, wytypowali do el 
nacji wojewódzkich dziesiecioro spo~rdd wyslępujących 24 dzieci. Są toi 

- Paulina Bazak - fortepi~n. 
~ Dorota Skomiał - fortepian 
- Aleksandra Jaworska - fortepian 

· - Małgorzata i Agnieszka Kołudzkie 
- duet fortepianowy · 

- Dorota Obrębska - f orteptan 
- Agnieszka Siejka - akordeon 
- Gabriel Milczarek - akordeon 
- Grzegarz Polańczyk i Arkadiusz 

Michalak - duet akordeonowy 
ll!l>l'eza była ud~na, choć pewny jej mankament stanowiły doehodzące z ulicy 

odgłosy samochodów. Czy nie ma!na by w 
przyszłości koncertów takich urządzać 
gdzie indziej, np. w sali barokowej , 
łowickiego oddziału t-\Jzeum Narodowego? 

Na marginesie tej relacji warto 
podkreślić dorobek Społecznego Ognis
ka t-\Jzycznego w Łowiczu. W okresie 
przeszło JO lat swego istnienia wyk· 
ształcllo ono około dwustu muzyków. · 

HALINA OBRĘB 



zacją miasta, rekwizycjami i kwaterami 
dla wojska, wspieraniem biednych, two
r ;em Stra~y Bezpieczeństwa itd. 

,ruktura ta uległa zmianie w roku 
1920, kiedy utWorzono S wydziałów, a po
nownie w l~)J roku, z chwilą wprowadze
nia ustawy z 23 marca, która miała na · 
celu ujednolicenie administracji i Sa!llO
rządu na szczeblu !Jlliny i miasta na te
renie cał8Qo ktta;iu·„. w. myśl tej ustawy 
orgartem-sta~~ 1 kontrolującym była 
rada.miejska, a organem zarządzającym i 
wykona1111Czym zarząd miej:>J<i·na czel~ z 

lat ·· y 
burmistrzem (w miastach wydzielonych 
prezydent). Podwytszeniu w parównaniu z 
1919 r. uległ cenzus wieku przy wybo
rach, i tak cz~nne prawo wyborcze miały 
osoby, które ul<ończyły 24 lata, bierne 
&a JO lat. W myśl nowego prawa zwięk-
s dię tal<te wpływ władZy nadzorczej 
(Starostwa Powiatowego) na l'dZiałalność 
oamorządu miejskiego. Ograniązano przede 
wszystkim samodZielnodć rad w sterze !i~ 
nansowej,. staroście dawano prawo zawie
szania uchwał a na~t rozwiązywania 
samej rady. Utr.\ldniało to realizację . 
zadań samorządowych przez Radę Miejs-
ką lowicza. Ingerencje organów pań
stwowych wynikały w znacznej mierze 
z przyczyn ?Olitycznych, przede wszyst 
kim ~ednak powodoliarie były problemami · 
finansowymi, z którymi miasto borykało . 
się przez cały okres międZywojenny. 

Stan prawny ok~lany ustawą z 1933 
roku obowiązywał z niewielkimi .zmiana:
Atj, do wybuchu wojny· " MAREK WOJTYLAK ·i 

j.11111„„ .... „„ ....... „„ __ _.. __ .._ __ ... , ___ 

Będzie gorzej 
dokończenie ze s.tr. 1 

b e kradżieży z włamaniem i rozoo-
j okonywanych przez osoby nielet-
nie i dotychczas nie karane oraz 
przybyszów z Kutna, lodzi 1 Zgierza~ 
Milicja nie jest w stanie zapewnić 
ooywatelom należnej ochrony gdyż brak 
jej ludzi (w początkach kwietnia było 
20 w.olnych etatów), sprawnych pojaz
dów {chor(\ty Marzeeopowiedział, jak 
ostatnio gonił wysłużonym służbowym 
"palonezem" skradzionego "Fiata 125p" 
i ••• nie dogonił) oraz pieniędzy na 

·benzynę„ · · 
Szukając sposobów zwiększenia bez

pieczeństwa· w mieście zaPToponował . 
naprawę oświetlenia ulic i parków · 
oraz poddał pod rozwagę dwie propo•· 
zycje: wprowadzenie zakazu spożywania 
alkoholu w śródmieściu tj. w obrębie 
rynków Kościuszki i Kilińskiego, uli~ 
cy Zduńskiej i Alei Sienkiewicza oraz 
stworzenia komitetów samoobrony na 
o dl eh i parkingacn. 

O t tnl sugestia koresponduje z 
101111 przez Sejm ustawą o samorzą 
l r·y lor lnym, dającą władzom 
J 1 wn !In riowoływania własnych 

odziałów straży obywatelskiej . Nie 
wszyscy z obecnych na sali byli jed-

· nak zachwyceni tą perspektywą. W opi
nie niektórych utworzenie samooprony 
obywatelskiej spowoduje t ylko, że MO 
{od niedawna już Policja Państwowa) 
przestanie się . już w ogóle pojawiać na 
ulicach, cedując całą odpowiedzialność 
za ład w m~eście na tę nową formację. 

Słuchając wypowiedzi uczestników 
spotkania można się było przekonać, .· 
jak niewielu mieszkańców naszego mias
ta aaczy zaufaniem organy· ścigania . 
Pytano o rolę , jaką w RUSW pełni daw
na Służba BezpieczeńŚtwa, ilu milicjan 
tów należy do milicyjnego związku zalolQ. 
dowego, czy na łowickiej poczcie· są 
zainstalowane podsłuchy . · 
Jedna z osób obecnych na sal.i pytała 
"co zi:obić z pijakiem leżącym bez przy 
tomnośc1 na ulicy? Jak obchodzi się z 
nim milicja?" Padła nawet propozycja 
powołania na łnie,:'Jsc:owlilgo komedanta . 
osoby cywilaej. 

Porucznik Kołaczyk bronił podleg- . 
łych mu ludzi twierdząc między innymi, 
że "MO nigdy nie podlegała SB i zarzu
ty wobec SB nie powinny trafiać na 
konto MO". Część funi<cjonariuszy SB 
przeszła na.emeryturę, część na stano
wiska rooocze w MO, gdzie BO\ to zwo
lennicy NSZZ "Solidarność", a 65\ de
klaruje to na piśmie. Długie termin 
oczekiwania ha paszporty spowodowane 
są koniecznością przekazywannia doku
mentów do WUSW w Skierniewicach, a w 
tej chwili także . brakiem "czyst.yca" 
paszportów. Według wszelkich znanych 
nu danych łowicka poczta nie in .aluje 
obecnie żadnych podsłuchów. A sprawa . 
osób nietrzetwych na ulicach nie jest 
łatwa do r(]ZWiązania ,· .bo... Łowicz nie 
dysponuje obecnie aresztem {dlac~ego? 
Czy pierwszym zadaniem nowego·samorzą
cll t>ę<tzie wybudowanie miejskiego aresz 
tu?) i zatrzymanych trzeba odwozić do 
Nieborowa. Milicja nie ma jednak ani 
wielu pojazdów, ani pienięezy na ben~· 
zynę... . . 

Opracowano na podstawie 
sprawozdania ANNY HAL 

Z przygotowanej w kw;etniu INFORMACJI. 
O STANIE BEZPIECZENSTWA I PORZADKU 

PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIALANIA RUSW W 
LOWICZU ZA I KWARTAŁ 1990 r. dowiedzieć 
się można m.in., że : 

Szczególnie niepokoi wzrost przes
tępczości kryminalnej. W I kw. 1989r. 
nszczyliśmy w tej grupie. 92 postę
powania przygotowawcze, a w br. 211. 
Stwierdzono w nich 103 przestępstwa w 
1989 r. (!kw.) i 156 w 1990, z tego 
101 na terenie miasta ( ••• ) 

( •• . ). Pozytywnie należy odnotować 
spadek zagrożenia kradzieżą z włama
niem ~o obiektów prywatnych: z .50 
stwierdzonych przestępstw w I kw. 1989 
r. do 37 w 1990 r. Jednocześnie jednak 
spadła wykrywalność sprawców tych czyw 
nów do 32,4\, przy ogólnym wojewódz

kim wskatniku lB,0%. 

Wzrosło za rażenie rozbo ami na te-
renie miasta o % -cho w kw. br. 
ustalono wszystk1cn sprawców. 
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sport 
Sukces łowickiego sportowca! . 
Artur Brzeziński, reprezentujący . 

Międzyszkolny Klub Sportowy "Zryw" w 
Łowiczu zajął III miejsce na zakoń
czonych 20 maja w Loctzi Mistrzostwach· 
Polski Szkolnych Zespołów Sportowych 
juniorów w judo w wadze do 60 kg. 

Po ostatnim zwycięstwie nad Emi tem 
2ychlin 4: 1 piłkarze "Pelikana" zajmu
ją HI ll)iejsce w tabell .ligi między
okręgowej ze stratą tylko l punktu do 
prowadzącej ~lazovii Rawa Ma tow'l.ecka i 
mają duże szanse na pierwszy w histo
rii klubu awans do III ligi! Awam10-
wali także do Unału . wojewódzkiego 
Pucharu Polski pokonując 17. maja old· 
boyów z· 2yrardowa }:O. 

9 maja w Alejach Sienkiewicza w Ło
wiczu odbyły się biegi uliczne z oka
zji Dnia Zwycięstwa dla uczniów szkół 
ponadpods tawpwych i pods Ławowych, W 
poszczególnych kategoriach wiekowych 
zwycięży 11: 
- dziewczęta SP rocznik ·197'7 1 młodsze 

1. Izabela Rybak SP nr 2 
2. Joanna ' Gejo SP nr 4 
}. Irmina Wal SP nr l 

- chłopcy SP rocznik 1977 i mlodsi1 
1. Marcin Witczak SP nr } 
2. Jacek Chojnowski SP nr 1 
}. Sylwester Szczę!lniak SP nr2 

- dziewczęta SP rocznik 1976- 751 
1. Agnieszka Kowalsl<a SP nr 6 
2. Agnieszka Buczek SP nr· 2 
}. Bożena Dubiel SP Błędów 

- chtopcy SP rocznik 1976-751 
i. Artur Ni>jpióra SP nt• 4 
2 . Artur Nowicki SP nr ,2 
J. Oaniel Pałrna SP nr } 

- chtopcy SPP roc:i:nik 1971 i młodsi 1 
1. Paweł Gozdowski LO Łowicz 
2. Kriysztor Danych ZSZ nl' 2 
J. Jarosław Bogusz ZSRol. "Blich" ·_ 

- dziewczęta SPP rocznik 1971 i mlod .: 
1. Honorata Kucińska LO lowlcz . 
2. Beata CleSlak ZSZ "Synte><" 
3. Lidia Listek Liceum ~ledyczne 
W zawodach udział wzięło 350 ucz

niów L uczennic towicl<ich szkół pod
stawowych i ponadpodstawowych oraz 

· reprezentacja Sp w Błędowie 
Trwają r.ozgrywkl międzyzakładowej 

' ligi piłki nożnej. W rozgrywkach biorą 
udział następujące zespołys Syntex, 
ZPow; Zakła.d Energetyczny, Okr. Sp. 
Mleczarska, RUSW, low icka Spóldzielnta 
Mieszkanipwa, PKP. Mecze rozgrywane SQ 
w ka.tdy poniedziałek od godz 16.DO no 
boisl<u OSiR przy ulicy lddzkiej J. Do
tychczasowe wyniki: 

ZJU'Hl.&I 6:0 Z.frerg.-IW 2:3 
IW'../U111 2:6 zm+..z .frerg. 11: 1 
R.BH.91 4:0 Z.frerg.-9,ntex 0:4 
IW'-9yntex B:D 2f'O.ol-t!M 9:0 

Największe szanse na zwycięstwo w rywa 
lizacji maj;i drużyny ZPOW i PKP. Za
kończenie rozgrywek nastąpi 10 czerwca 

Zarząd SKS "Pelikan" Łowicz ogłasza 
zapisy chłopców urodzonych w 1979 r. 
do sekcji piłki nożne~. Zapisy odoywać 
się będą w każdy wtorek i czwartek w 
godzinach 16.00 - 18.00 na stadionie 
przy ul . Lódzkiej 3. Wszystkich chęt
nych serdecznie zapraszamy ! 



• Jesteśmy (r 

zaprosze111a 
ostatnich miesiącach mielii:my okazję 
zaot:Jserwować wielokrotnie jak niepewni 
przyszłości ludzie dawnego aparatu · 
rzucają podejrzenia na tych, którzy są 
dla nich zagrożeniem. A te głównym za
grożeniem jest "Solidarność", więc ją 
się o wszystko co złe oskarża licząc. . o t w arc i OOk~zenie ze str 

Nowo wyświę:ony ks. Woj:iecn Lus, 
łowiczanin, odprawi swą Mszę Św. pry
micyjną w Kolegiacie w niedzielę . 27 
maja o godz 12. Będij to Już drugie 
prymicje w ostatnim czasie w Lewiczu, 
oo u~iegłorocznych - księoza JacKa 
Krzemienia. 

Tydzień pótniej, 3 czerwca, w tym 
samym kościele kolegiackim, też pod
czas Mszy św. o godz 12 zostanie paś~ 
więcony sztandar Polskiego Stronnic
twa Ludowego. 

Także 3 czerwc::a poświęcony zostan-i1 
sztandar PSL w Bolimowie. Uroczystość 
rozoocznie Msza św.- odprawiona na bo
limowskim rynku o godz ll.30; zakońc~; 
natomiast występy zespołu młodzieżo
wego ze szkoły nr 5 w Skierniewicach. 

Kolejńe spotkanie organ1zacyJne 
Towarzystwa Rolniczego odoędzie się 
tej samej nieozieli, 3 czerwca, o go
dzinie 15 w sali domu katechetycznego 
O.O. Pijarów. 

23 czerwca nastąpi uroczystość od
słonięcia tablicy upamiętniającej 
60-lecie szkoły rolniczej w Zduńskiej 
Dąbrowie, połączona "ze zjazdem aos.ol
wentów wszystkich typów szkół, które 

iż pamięć ludzka jest ~rótka i więk- Myślimy o dokończeniu remontu szpitala 
sześć nie tylko zaP01111i o wyczynach ko• 1 wodnych zbiorników retencyjnych. Bę· 
fll.lnistów _ a~e grzechy czerwo~.wcłl .Przv- dziemy się starać o oozy~1<an1e zawtaszpisze ich przeciwnikon. Jest to dzia~ czonego bądt wyprzedanego bezprawnie 
łanie wyjątkowo perfidne, zresztą ty• mienia kOl1klnalnego. 
powo bolszewickie. Jeśli wygramy wybory to utworzymy 

·· foliCję MiejskQ, podległQ burmistrza-• Dobrze, że Parr o tym mówi,gdyż po- wi 1 organon samorządowym, co wraz ze 
.mówienia wymagają publicznej z ni- zmianami w Policji państwowej powinno 
mi rozprawy. Ale . czy niektóre nie- przynieść poprawę stanu bezpieczeństwa porozumienia, plotki nie mają swe- w mieście. 
go tródła wśród Was samych? Wyprzedzając przewidywane zmiany 

podziału terytorialnego kraju, w nas
tępstwie których nasze miasto prawdo
podobnie odzyska rangę miasta powiato
wego będziemy dążyć do odnowienia 
związków z gninami regionu łowickiego 

Chcemy, by w przyszłości tródłeni 
bogactwa ! ' skutecznym antidotum' ry'" '~s 
nące bezrobocie stała się turysty~~
Olatego będziemy popierać rozwój 
usług turystycznych, egzekwować od 
przedsiębiorstw obowiązek oczyszczania 
ścieków i zakładania filtrów, spróbu
jemy zahamować dewastację budynków i 
ulic. 11iasta 

• A budownictwo mieszkąniowe? 

My też jesteśmy wychpwani przez 
komunizm, z którego trucicielskimi 
pozostałościami musimy walczyć. Ostat
nio i w naszym środowfsku mieliśmy bul• 
wersujący przykład: jeden z działaczy 
związkowych podjął decyzję kandydowa- · 
nia do Rady poza listą Komitetu Obywa
telskiego, wymuszono jednak na nim re
zygnację. Wielu działaczy Związku wciąż 
żyje walką i rozliczeniami, a taktykę 
przedkłada nad etos "Solidarności", 
który każe zasady tycia publicznego 
widzieć w tolerancji dla wielości pos
taw, rozmaitości wyborów 1 jawności 
działań. Monopolu na wyłą=zną rację, 
jeśli odmawiamy go innym nie matemy 
przyznawać sobie. Ewangeliczna przy
powieść o :tdtble i belce w oku nie ·. 
jest tu adekwatna, ale niech nas sa- · 
mych ostrzega. tam od 1930 roku istniały. Zaintereso

wani mogą jeszcze zgłaszać swój udzial • 
w zjetozie przesyłając pod adresem 
szkoły · swoje dane personalne i adres. 
Krótkie przypomnienie historii tej 
placówki zamieścimy w następnym nume~ 

Poprawę katastrofalneJ sytuacji miesz~ 
kan'iowej widzimy w rozwoju . małych sp6ł 
dzielni mieszkaniowych i drot>Aych 
przedsiębiorstw budowlanych. Pe~ ul~ 

M6Wil1śmy )uż o kandydatach KO i 0 gę odczujemy po Przejęciu mieszkań za 
Wasz.ych kłopotach, ale przystępuje- jętych dotąd przez opuszczających Lo 
cie przecież do wyborów z nadzieją wicz ~ołnierzy radzieckich •. 
ich. przezwyciętenta 1 z własnym pro• ·' · Oprdcz spraw, ·o których mówiłem 
progr3111em. Jakie są jego główne el~ myślimy jeszcze .o wielu innych •. Zachę-rze naszego pisma. 

Tego samego dnia odoędzie się zjazd 
absolwentów szkoły rolniczej na Blichu 
Wszystkich zainteresowanych .prosimy o 
zgłaszanie swego udziału pod adresem 
szkoły. 

Teatrzyk dziecięcy· działający przy 
;minnym Ośrodku Kultury w Bolimowie ma 
r swym repertuarze dwa przedstawienia 
Ila dzieci: lalkowe - "Tomcio Paluszek 
wyróżnione na przeglądzie· teatrzyków) 
1raz "Nasze .miasteczko". Obie sztuki 
:hętnie wystawimy w szkołach, placów
:ach kulturalnych itp . Termin i warun
:i finansowe oo uzgodnienia. Szczegół.Y 
1od numerem telefonu 4669 w Lewiczu, 
10 godzinie 20. 

Ks. biskup Władysław Miziołek oopra 
i Mszę św. w kościele Sióstr Bern~rdy
ek w Lewiczu w poniedziałek 28 maJa 
godz 6 rano. Tą Mszą św. pożegnamy · 
yruszających w trasę pątników - uczes1 
ików 334 pieszej pielgrzymki z Lowi
za na Jasną Górę. W częstochowskim : 
anKtuarium spodziewani są w sobotę 2 
zerwca. 

' Uwaga!!! Od 3 do 8 czerwca I 
w Łowiczu i Nieborowie tra- · 
dycyjne Oni Muzyki Baroku. 
Szczegóły na afiszach!!! 

menty? cam mieszkańców do zapoznania się z 
całością naszego programu, który wy
drukowany jest na plakatach. 

ChCemy przede wszystkim uzdrowi~ fi
nanse miasta przez skD111asowanie wydat
ków na cele główne i zrezygnowanie na 
razie z inwestvc.1i llfliej koniecznych. 

USG 
Pracownia diagnostyki 

ultrasonograficznej USG 

Lewicz, Os. Oąbrowskiego . 24 m.7 Ip. 

Ultrasonografia 
to szybkie, bezbolesne i nieszkodliwe 

badannie: wątroby, dróg 2ółciowych 
i pęcherzyka żółciowego; trzustki; 
śledZiony; nerek; · pęcherza moczowego 

i gruczołu krokowego; 
. narządu rodnego u kobiet; 

ciQt;c(ocena rozwoju ciąży, wielkości 
i żywotności płodu, 

lokalizęcji łotyska, ilości 
wód płodowych). 

CZYNNE: we wtorki i czwartki 
w.godzinach 15.30 - 17.00. 

Sprzedam dwuletnie video 
Sany o 

tel. JBB6. 

Uczciwa, pracowita i dobrze gotująca 
pamoc domowa na 4 godziny dzjennie 

potrzebna. Tel. 2819 po 20-tej. 

6 

--
RÓ2D2KARZ ··-

- wyznacza miejsca budowy studni 
- bada działki budowlane i zabezpiecza 

budynki przed .szkodliwym promięnio-
1111aniem · ·. . .. 

- bada i zabezpiecza pomieszczenia dla 
zwierząt - watne dla kur, krów, świń 

- bada 1· zabezpiecza mieszkania 
- bada i zabezpiecza szklarnie przed 

szkodliwym promieniowaniem ziemskim 
• j~ 

M. Brzeski 

tel. Sl<ierniewice 30-JB 
w godz 8.00 - 8.JO 1. PD 19.00 

Spółdzielczy Zakład Ubezpieczeń 

WESTA 

najkorzystniej ubezpieczy 
Twoje tycie 1 mienie I I! 

·· w· agendzie ubezpieczeni~ej~ 
przy ul. Starościńskiej 2 w lowiczu 

tel. 5247 

I. 




