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Pismo Ziemi Łowickiej. Wychodzi dwa razy w miesi3cu. 

Biskup•naminat, JÓzef Zawitkowski · 
. urodZU się 2J listapada 1938 roku 

111e wsi Wał w parafii 2dtary koło No
wsgo Miasta nad Pilicą . Maturę uzys• 
kał w istniejqc)'lll jeszcze wtedy Nit
szym &eminariua Ouchown)'lll archidie
cezjalnyni w Warszawie , po czym w · 
1956 roku wstąpił do Wytszego Semi
natl\D' Ouchqwnego tak.te w stolicy. 

S..i~ia kapłańskie otrzymał 20 
•ja 1962 roku. ll<ofczył takte -wyt
sze studia 111UZykologiczne. Pracował 
jako wikariusz 11. in. w Kro4niewicach, 
w parafii Dzieciątka Jezus na Żoli
borzu i w warszawsk'iej parafii ka
tedralnej. Od 1978 roku był probosz
czem parafii św. Jana Apostoła w Go-

ibkach. . 
Od 1982 roku jest prqboszcze111 ło

wickiej kolegiaty, od 198 roku pias
tuje godno4ć prałata. 26 maja 1990 
roku decyzją Ojca św. został nami· 

„riowany na biskupa. 

Łowicz będzie znowu rezydencją bis- c~~ ~ie więc ~~ miej~ 
kl.IP ąl 26 maja o godZ.12.00 ogłoszono pobytu biskupa, co jednak nie ~cze, 
jednocześiia w Rzymie l'w Warszawie, te zostanie stqlicą diecezji. Jak się 
te Papie% Jan Paweł II nominował do- · dowiadujemy przed rąkie111 2000 nie nale 
tychczasowego proboszcza paraf 11 kol8,. ty SiQ spodziewać tadnych Zlllian w erga 
giackiej w Łowiczu ,ks.Jdzefa Zawitkow· nizacji i kształcie terytorialnym 
skiego na biskupa· pomocniczego Jego · . atchidiecezji warszawskiej. w zwiqzl<u 
Eminencji ks1ES(tza Prymasa Jdzefa Glam- z tym parafia kolegiacka nie stanie 
pa. Nowy biskup zost.anle jednak w ~Q parafią katedralNI .i nie będlia 

MAMYB/fJKUPA 
prymasowskim Łowiczu •. Oei:yzja w tej .. · miała osobnego probószcza: Fun1ecja · · 
sprawie jut zapadła, cnoć nie wiadomo, . spełniane dotąd przez p~zcza tlę· 
czy papieska bulla zawiera stwierdza- dzie teraz pełnił ksią. dz biskup;! 
nie o rezydOwaniu w Łowiczu, czy nie. ~ 
Ani biskup nominat, ·ani nawet nuncjusz l<onsekracja biskuPa - nominata odbę . 

apostolski w Warszawie, w siedzibie · dzie się w Kolegiacie w najbli:szą SOf* 

którego usiłowaliśny to sprawdzić, peł- botę , 9 czerwca o godz.18.00. 
nego tekstu bulli do momentu zamykania wszystkich mieszkańcdw miasta ser" 
naszego ~Ullleru jeszcze nie otrzymali.:] decznie zapraszamy do wzięcia udziału 
Dowiedzieliśmy się jedynie, te nuncjusz w tej uroczystaści il do modlitwy za no 
wyraził zgodę na ·dokonanie konsekracji wegq biskupa. · 
zanim bulla dotrze do Warszawy , 

!Ja.,; .r Jk,j.1.. Ś ,_,,?Jer 
· "" (/A.t Ji,:e. L/oWl- lJo;ze,.,,.,,,.fA, 

2'~ l ~ . .fL-h e. tt .,__ 
li 

W pierwszych po wojnie wolnych.wyborach samorz~dowych 
w lo":'iczu na 21214 osób uprawnionych . głosowało 7793 , · 
czyli tylko 36,74% • .- Wybrano 28 radnych miejskich, z tego 
27 pocieranych przez K.O. "Solidarność'.] 

nowe przez pra yczn1e edyną unk
cjonującą organizację, to jest "Soli„ 

~ 1f(/P$i?,t:/; ptllf/k##M.~. 
- Wojciech Urbanek, prz~slowiec: nowią podatki od rzemieślników. lo-

Zyczę noweJ radzie tcilnych decyzji wiczowi potrzebne są władze, które dos 
isukcesów, ale mam obawy ••• Byłem na trzegą ludzi z pieniędzmi 1 dadzą im 
kilku spotkaniach przedwyborczych i mozliwość inwestowania tutaj - miasto 
wiem, ze wielu kandydatów, dziś jut mote na tym tylko1zyskać. 
radnych uwaza, iż jedyną szansą lo- · · ' 
wicza jest turystyka. Odrzucają oni - ·G.N., kupiec: 
w ogóle myśl o rozwoju miejscowego rze Wybory wykazały nieprzygotQwanie 
)'Ili.osła i przemysłu. Tymczasem już te-: społeczeństwa do tej podstawowej for-
l raz znaczną część dochodów miasta sta• my demokracji. Przejęcie władzy tere-

• darność" mote spowodować jednostronne 
podejście do wielu zagadnień -. co przy 
braku kontroli ze strony opozycji w 
radzie mote być niekorzystne. Szcze
gólnie niepokojąca . jest znikoma ilo4ć 
radnych . reprezentujących prvwatną przed
siębiorczość, która przecież odgrywać 
będzie coraz ważniejszą rolę w kraju i 
od której rozwoju zalezeć tez będzie 
dobrobyt regionu. · 

- Wiesław Wysocki, Przewodniczący Kani 
tetu Obywatelskiego "Solidarność" w 
Łowiczu: 
~rzezywamy sukcesu, ąo oyloby 
to uczucie złudne, gdyz mamy świado-

c:tl<a't:zmie m str. 6 



\'I przededniu konsekracji biskup 
nominat skierował do mieszkar,ców 
Łowicza słowa. które publikujemy 
poniżej: 

Kochani moi l . 
26 maja roku Pańskiego 19'0 (w Dzień 

Matki) Ojciec Św. Jan Paweł Il„ miano
wał mnie biskupem pomocnicz)llll· war~zaw
skim · abym wraz z innymi biskupami War
szaw-V pomagał Ks .• P·rymasowi Józefowi 
Kardynałowi Gl~owi. Będę mieszkał w 
Lewiczu służąc Kościołowi warszawskie
mu s~czególnie w tej części diecezji. 
- •"Czym się Panu odpłacę. za . wszys~ko 
co mi wyś11tiadczył ••• ?" Jak wydziękuJę 
Tej, Ktdira jest Bogurodzicą, a Którą 
w Lowiczu, razem z Wami, nazywam Matką 
Bożą Księżną Lowicką. Upadam .do stóP 
Ojca św. Jana Pawła II. CałuJę rę~e 
Nuncjusza Apostolskiego w ~~rszaw1e. 
Klęczę przed Ks. Prymasem i z pokorą 
pragnę przytulić się do Jego serca. 
Biskupów warszawskich i wszystkich . 
biskupów proszę. aby mnie łaskawie 
przyjęli do grona następców ~post~ł~. 
Powołanie mnie do godności b1skupieJ 
traktuję jako wielką łaskę Bożą, na 
którą nie zasłużyłem. Pan to sprawił, 
a stało się to przez Waszą '!">dlitwę, 
szczególnie tę, którą, zanosi~iście· 
przez Matkę Bożą Księżną Łowicką. 

~Pif 
'Ptmtt tt:/JJ&oJ._ 

Jako moje zawołanie biskupie ·przy
jąłem werset psalmu:"Jam sługa Twój i 
syn Twojej Służebnicy" - "Serv~s et 

· filius Ancillae", bo resztę moJego ży
cia p'ragnę pcświęcić służbie Chrystuso
wi. służbie Prymasowi - mojemu Ordynar 
iuszowi, służbie Kościołowi, którym Wy 
jesteście. 

Gdy mówię "syn Służebnicy" mam na 
myśli Matkę Boga-Człowieka - Służeb
nicę Pańską Maryję . Mam na myśli rów
nież Matkę moją - Kościół i Matkę moją 
- Ojczyznę, a także, choć bardzo nie
śmiało - tę, której mi zawsze brakowa
ło - moją mamę. 

Cieszę się, że do biskupiego posłu
giwania zostałem wzięty z Lewicza, i 
że wśród Was pozostanę . Dziękuję każde
n..i z Was za każdą pomoc, za okazane mi 
zrozumienie i życzliwość, a zwłaszcza 
za Waszą modlitwę. 

Serdecznie Was zapraszam ·na uroczys 
tości konsekracyjne w Prymasowskiej 
Kolegiacie Lewickiej. dnia 9 c~erwca 
o godzinie lB.00. Jak najusilniej pro
szę, byście się nadal modlili, abym 
sprostał, za łaskQ Botą, powierzonym 
mi ObOwiązkan. 

Miło nam, że wielu czytelników z cania się w Polsce nowego systellll Poli-
uznaniem oceniło pierwsze dwa ~ry. tycznego komitety obywatelskie stracą 
naszego pisma. WśDdd uwag krytycznych, rację bytu. Po drugie zaśz riikOlllJ nie 
które do nas dbtarły najczęściej pow- I odmówiliśny wydrukowania jego sylwetki, 
tarzały się dwie. Po pierwsze:dlaczego I czy apelu wyborczego, gdyt nikt, ·poza 
właściwie nazwano je "Nowym Lewicza- Kani tetem Obywatelskim, z taką prośbą 
n inem" a nie po prostu "Łowiczaninem" do nas się nie zwrdcił. · · 
Być moŻe niedokładnie wyjaśniliśmy to Chcemy zapewnić czytelników, it' choć 
w słowie wstępnym. Przedwojenny "Lo- · inicjatywa wydawania "Nowego towiczani-
wiczanin11 był pimem dobrym, jednakze na" jest dziełem Komitetu oraz spora 
miał ściśle określone oblicze poli- cz~ć · ryzyka finansowego z tym związane- · 
tyczne~ był trybuną miejscowej endecji • . go także na nim spoczywa, to jednak. pis-
0 ile chętnie nawiązujemy do jego tra- mo nasze "tubą" Komitetu nie 1l4dzie. 
dycji jako dobrego pisma lokalnego. Ufamy, że czytając ja dostrzetecie ta . 
o tyle nie utożsamiamy się z jego po- Państwo. 
glądami politycznymi. Nie dlatego, . A wracając do sprawy tytułu, niek-
byśmy mieli coś akurat przeciwko nara- tórzy obawiają się,ża przymiotnik 
dowej demokracji. Chcemy jednak, by /1 Nowy ••• " może za kilka lat brZlllieć 
nasza gazeta nie była związana z zadnq dziwnie. Otóż istnieje wiele gazet o po.o 
partią Polityczną. dobnych tytułach. W kraju lllalll'f "~e-

Orugi zarzut wiąże się z pie~szym. go Medyka", w Nowym Jorku wychodzi 
Wielu czytelnikom nie spodobało si~, PD.lonijny "Nowy Dziemik", do najbar-
ze w numerze 2 robiliśmy rekla~ kandv--· dziej renomowanych codZiemych gazet 
datom Komitetu Obywatelskiego na rad- europejskich należy szwajcarska "Neue 
nych ponijając ich kontrkandydatów. ZIJricher Zeitung", a na rynku tygodni„ 
Nieprawdą jest więc, te jesteście nie- ków dobrą pozycję mają francuski 
zalezni od sił politycznych - mól!lią "Le Nouvel Observa~eur" i angielski 
nam. Otóż Komitet Obywatelski nie jest "The New Statesman • Gdzie% nam rdwnat 
partią palityczną. Skupia ludzi o róż- się do tych firm, ale Choeiat możemy 
nych poghdach politycznych. starają- się paczuć w dobrym towarzystwie •• „ 
cych się pracować dla wspólnego d~bra 
- w tym przypadku dobra naszego miasta. 

1 
Sądzimy zresztą, że w miarę wykształ- Redakcja· ' 

,Prawdopodobnie wielu biskupów otrzy 
mało sakrę biSkliPiQ w kolegiacie w cza 
sach, gdy w Lewiczu rezydowali prymas~ 
jednakże brak jest zapisów o tym w za
chowanych dokumentach. Ostatnią konse
krację przeżywali~my w Łowiczu w 19B7 
roku. gdy na biskupa pomocniczego war
szawskiego zos.tał wyświęcony ks. Sta-. 
nisław Kędziora,pochodzący z księżac
kiej parafii Pszczonów. 

~~~ 
tamencie namaszczenieni naznaczano wy
brańca na krdla Izraela. Stąd tei k~ 
lów· i kapłanów (a zwłaszcza biSkuPdw) 
nazywano pomazańcami botymi. 

Trzecim znakiem szczegdl~Yll jest 
pocałunek pokoju, który wszyscy Obecni 
biskupi. przekazują nowo wyświęconemu, 
jako wyraz przyjęcia go do grona nas
tępców aposto~ich. 

Was wszystkich i katdego z osobna 
polecam Bogu Ojcu w niebie i Matce 
B~żej - Pokornej Słutebnicy Pańskiej. 

Głównym momentem konsekracji bisku
pa jest obrzęd "włożenia rąk". Tak us
tanawiali "starszych" apostołowie. 
Jest to prastary gest błogosławieństwa 
Położenie rąk przez biskupów konsekru
jęcych na głowę elekta i sł~a modlit
wy stanowią istotę sakramentu. W tym 
momencie konsekrowany otrzymuje przez 
działanie Ducha Świętego pełnię kap
łaństwa Chrystusa. Oznacza to, ze bis-

' kup może spełniać wszystkie funkcje 
~apłańskie, a więc 'takte bierzmować 
oraz wyświęcać kapłanów. 

Konsekracji udZiela, zgodnie z daw• 
nym zwyczajBIA Kościoła, przynajmniej 
trzech biskuPdw. Pod<rdla ta, 2:e kon
sekracja jest aktelll społecznolłci Ko-
cioła, a nie jednostrDl'lflYlll działaniem 
głównego konsekratora. Dawniej trakta• 
wana udział trzech ·biskupów jako abso
lutną gwarancję watności konse'~racji 1 
pewności sukcesji apostolskiej, co oz:
nacza, że władza apostołów przez nie
przerwany ciąg następców została prze
kazana nowemu biskuPOWi. · 

Cały obrzęd odbywa się w czasie 
Mszy św. aby podi<re:łli~ związek słutby 
biskupiej ze zbawczą ofiarą Chrystusa 

Ks. J. Zawitkowski 
·biskup nominat . 

Drugim ważnym momentem konsekracji 
jest namaszczenie głowy nowego biskupa 
poświęconym olejem. Jest to również 
bardzo dawny obrzęd~ Już w Starym Tas-

2 

- Wiecznego Kapłana. · 
Ks Bogdan Lisek 



„z11artel< 17 maja władze miasta poŹy
tr-n1e zecp1n1owały koncepcję urZQ• 

cuenta ~ cmentarza w -Łowicżu. Po
łoionv bf:dZie na gruntach przyległych 
dO uc:hodniej granicy miasta, przy szo.. 
sie ooznańsld.ej 1 biegnącej tam linii 
kOlejowej. 

Na aoszarze 14 hektarów przewiduje 
się uPOrząclcowane szeregi odpawiednio 
zcdrzewionych kwater na ogólną . il~ć 
14 tysiecv miejsc grzebalnych, z cen
tralnie paprowadZOMł aleją zasłuto-
nyct;. u wejdcia, od· strony miasta, zlo
kalizowano wielofunkcyjny budynek 
prz~ebowy z dominującą bryłą 
kaplicy. Autorea jest architekt Jerzy 
T oPcZIWlki. 

~-

J~owa .-<a:Jli.cn cmentarna ., rvsun1<u M.5or<oła. 

oo czasów najdlllllliejszyi:n Lowiczanie 
ChoWali sita na cmentarzu wokół kościo
ła św.Leonarda, przy daimym Koński• 
Targu, u zbiegu dZisiejszyel\ ulic Sien 
kiewicza i 1 Maja. Nieczymy obecnie 
kodciól ten łowiczanie znają jake> św. 
Małgorzaty, ildvt kiedyd w główny111 ołta 
rzu b)'ł obraz tej !łwiętej. Warto wie• 
dłieć, te okazałe gmacny Szkoły Podsta 
wowej nr l i siedliby P8Rol wznoszą 
si11 na dawnycn gruntach anentarnycll i 
lilOkół zalegajq tBlll jeszcze, ·odkrywane 
niekiedy, szczątki grzebalne z minio· 

~
'I stuleci. · 

· 11 likwidacji tego cirentarza ei<oło 
11820, dla ob)'CIWU parafii w mieś· 

„krótko funkcjonował cmentarz w 
poolUu Gór Szubienicznych, jak si11 
dawniej móWUo, pod wsiq Strzelcew. 
Miejsce wówczas niedogodne, ztJyt od• 
logłe, dostępne błotnistym traktem, 
dZisiejszą ulicą Chełmońskiego. Kiedy 
za!ł w rOl<u 11142 pocnoweny tam został 
poległy "Siiercią samobójczą oficer 
garnizonu rosyjskiego - cmentarz at 
co poczqtków oietącego stulecia słu· 
tył za miejsce spoczynku zmarłycll 
\llYZnania prawosławnego, przewatnie 

. osót> z rosyjskiej a~nistracji. za· 
borczej. Po ostatniej wojnie zamie· 
niony on został na rzadko wykorzys· 
tywany cmentarz k011Unalny, przez łowi
czan nazwany "prawosławny". 

Tymczasem rycnło pc) likwidacji . 
cmentarza Sw.Leonarda parafie łowickie 
wyjednał~uz ce po azleń dzisiejszy: 
od roi<u 1823 cmen arz Emaus, zaś od 
roku 1843 cirentarz kolegiacki. Cmen
tarz ~maus załotyli parafianie św. 
Ducna na pobliskim przeónieściu zwa· 
nym Bratkowice, na placu po dawnym 
drewnianym kościółku Sw . Piotra, :tou
CIOwanym Około 1660 roku przez radnego 
' • <1sta Józefa Nieszyłkowskiego. H lał · 

kościółek trzy ołtarze, w głównym 
•• miała ewangeliczna scena rozmowy 

Pana Jezusa z uczmami w drodze do 

Emaus. 1 tak jut zostało:pami~ obra
zu na stulei::ia przylgnęła do nazwy 
cmentarza. Zalotenie cmentarza kole
giackiego na dawnym 8licnu za ·azurą 
UPamiętnial krzyt arewniany z datą 
10 wrze!łnia 1843 rOl<u, postawiony tam 
przez Arldrzeja i Wiktorię Bartaszew· 
Skicn. · 

Wspominając jedynie isnienie w lo· 
wiczu cmentarzy takte .imyel\ wyznań, 
ewangeliekiego i mojteszcr.1ego, zauwat.• 
my, te obecnie !unkcjonujqce cmentarz•!" 
parafii rzymska·katolickicll, zakładane 
niegc>yś na przectnieściacn '1'$kutek roz
woju miasta znalazła się w oorębie je
go śródmieścia. Zacieśniająca si11 wokOl 
zabUdowa nie pozwoli jut na znaczące 
zwiększenie ich powierzchni. Na krótko 
działają jeszcze dokonywane ostania 
lokalne aneksje gruntów przyległycn. 
Następuje tu jednak nad wyraz oszczęd· 
ne wykorzystanie terenu z pozbawieniem 
kwater niezbędnego dystal'l6u i cnoćby 
skrawka zdobiQcej zieleni. PawstajQ 
snutne, kami811(18 pustynie. Ta samo 
dZieje się na starych części_acn cmen
tarzy, gdZie pomimo widocznych starań 
i płomiemych apeli władzy kościelnej 
toczy się cicha a nieubłagana walka o 
miejsca: barbarzyńskie opalanie zajmu.o 
jących teren . bezbronnycll pni - resztek 
starodrzewu, al.bo, co gorsze - likwi
dacja pozbawi onych opieki zabytkowycl'I . 
pamników, cemydl pamiątek przeszłości 
miasta. 

Otwierająca się perspektywa urządze 
nia nowego anentarza, budzi nadzieję 
na ,rozwiązanie narosłego dylematu: 
otwiera motliwo!lć pozostawienia starym 
cmentarzom ich ftJnkcji na tyle ograni· 
czonej, aby łowiczan nie pozbawić kon
taktu z jedynymi juz w mieście, ocie-

• nionymi dostojną zielenią miejscami 
ciszy i, zadU111)'. 

ALBIN SZYMAJDA 

..,. 

l<.ro11il<.a 
policyjna 

• ~5 ~aja na ~s. ~2 lip:a w Lowi:zu 
:i.1ie d:itą::i nieust.:ilone kot:aetv przed· 
staw:aj~:~ sie j3k:i pracownice PC~ 
w~sziv lo ~ieszkani6 56-letniej M.~. 
: w'.'l~orzvdtu .n: jej r.ieu,iari': do!<o,.:iłv 
·zoi:.:iru nicn!i:<J::::v i \i.•roi::i'o<1 ze złcta 
-art:~:l l,5 ~L~.j. 

• 3:; ::1:lJ3 '~ ~:;11·1i.::zu aw::n ,,ieus-:alo-· 
n ·•c~ -:ięz::zvzn, z ...:tó:y:h jecC!n · pocia1~ał 
slę· za ~bywatela ZSRR, oforo·~ało d:i 
s:i:zeaazv złoto, s:i:z~t vioeo i mcinetv 
:Ja1wni się znalclli. .• j.!\. dał za 
:n1e~z1aną monetę 3-!<o~iej'-<oo<1'l z 1903 · 
ro~u o~oło ·l mi li cna ii' ••• 

• 1; nocy z'· 25 na 29 riaja nieznani 
~prav1:y włamali się oo 3zkołv ?Odstaw:> 
_wej w Hie:Uwfadzie .ivb1ja.iąc szvbv w 
o:<na::i r:ia parterzP.. Po spenetrowaniu 
wszvst1<icn >lomiesz::zeń zabrali magneto 
!on i<asetowv MK-~5;J, aparat fotogra
fi::znv "Zerka", mikroskoo szkolny 
(białv ;: olastiku), d~1a ~:>iwory, dwie 
pił·<i "nożne" i owie "s1nt1<6wki", dwa 
słownir<l wyrazów ob:vcn, kaset~ meta
low~, !50 OOO u i ~il~a przewodów po
łą:::zeniowyc:i radio-ma;:inetofon. Suma 
strat wynqs~ 1,6 mln.uy ?iłki były zie 
·lane w czarne łatki. l<to l<upił takowe 
lu:i wi.oział grającycn takimi proszony 
.iest o S-<onta'<towanic się z Policją. 

e rl nocy Z 22 na 23 :naja nieznańi 
so:awcy do;<onali włamanrn oo restaura
cji i oaru "U Zo::hv" w 00r.1aniewic::i:::i, . 
sk~::! za"iirali :>itmią:.lze w k'"ocie 2, Jmln 
złoty:::n, ~al«ulato: i cztery 1<om:>lety 
sztut:::ów. ?o "dobrej robocie" chcieli 
si~ ::;.,y::ia do::i:ze zabawi~. wzięli wiąc 
jeszcze 2~ butelki oiwa "O:<o:::im" wraz 
z l<ontenerem •. , 

e Jiast~pnej no::v -::a1~z~ niezidentyfi-
1~0„1ani dotąd sp:a,·1cy obrabo·.1a li, po· 
1·1ła:nanh: sięolGOI< w Ch~śni.~. Roz.::ir.1ali 
tar.: sza:ę ~~.ai:iw~. SK?~ zab:all ;:iaH
:"li?tofon, 11z::iacniaci: i 30 kaset r.la!:ln~
tofon:>:'ly:::n. Suma strnt: ci<. 1,5 min li. 

o· Kase-::v :~a;:inetofo:io.·1e :i:1:izn łv ;;i~, 
obol< •·iv:i;:i,inic t'" erat~-.::znvc:i łako:n••;n 
lqsł<ie:n ta~;ze dla l<o:ioś' , r.to w no::y . 
z 28 na ~9 ;:iajn ~1szedł przez n1ez::i:n
kn1~tc oi<no <10 znajdują:a;:io si.ę :i:i 
strzezony;i terenie ;:ta;:;azvnu RSW n.JCH 
.~ !..ow1:;w. 5tratv: 3GJ 0.}J·..i. 

e 2 cze:1·1:::<i dwaj :iietrz~ź1•i p:a:uw· 
ni::~ ~~dowlanL : ;;.K. z Paskocina · i 
J.G. z !..aguszewa wra::.:ili j c d n v ~ 
:01·1erem oo ::lo:nu. \·1 .;;. „mlątał nag~ w 
szprychy p:ze::lnie;::io l<oła. czvm soo-..::i:.. 
oo,.; a ł wv"t'lrot~ę. Uoaoają:: uo::irzv ł gło
wą w asfalt, w wvniku czego · zmarł . 
J. K. ::>rzebvwa w szpLtalu. 



kronika 

e l czerwca Rada Nadzorcza Gminnej 
Spółdzielni "Samooomoc Chłopska" w Le
wiczu odwołała z zajmowanego stanowis- · 
ka Prezesa Zarządu GS Józefa Brzozows
kiego. 
~ Wybory w Łowiczu przebiegały bez . 
sensacji. Jedyną s~argę złożył 24 maja 
do Generalnego Komisarza Wyoorczego 
kandydat K.O. "S", Wiesław OLĘDZKI. Za
kwestionował on wydrukowane już karty 
do głosowania dla okręgu, w którym kan

1 

dydował, gdyż przy jego nazwisku wid
niało tylko skrótowe oznaczenie "K.O. I 
"Solidarność'.', a nie pełne: "Komitet 
Obywatelski "Solidarność" w Łowiczu" 
- do którego w myśl ordynacji wybor
czej każdy k~ndydat miał prawo. Pro
test uwzględniono i 25 wydrukowano no-I 
we karty. · 

·• W poniedziałek 28 maja o godz 16 
ratuszu.miejskim ·w Lewiczu odbyło 
~ SPotkanie radnych-elektów, pod

czas którego przewodnicząca Miejskiej 
K0111isji Wyoorczej Alicja Szajna wrę
czyła im zaświadczenia o wyborze. 

e 2 czerwca odbyło się w Lewiczu spot 
anie, na którym powołano "Komitet na 

rzecz Banku Ziemi Lewickiej w Lewiczu•• 
Będzie się on rejestrował jako stowa
rzyszenie zwykłe, bez osobowości praw

j. Pierwsze działania Komitetu, dążą 
ego do 'reaktywowania przedwojennego 
anku Ziemi Łowickiej - skierowane bę

.na określenle stanu prawnego Banku. 
Istnieje bowiem podejrzenie, że przek
ztałcenie go w Gminną Kasę SP.ółdziel
zą w 1950 roku nie miało podstaw pra 
ych. a w związku z tym Bank w sensie 
rawnym nadal istnieje i możliwe są 
taranta. O· odzyskanie jego majątku. 
omitet zamierza także rozpocząć poszu 
iwania dawnych członków Banku(który · 
ł Spółdzielnią . z o.o.) oraz ich nas-

ępców prawnych. 
Wyra1ny nacisk na te działania, o 

arakterze rewindykacyjnym, widoczny 
dczas spotkania spowodował jednak, 

e salę opuściło po pewnym czasie kil• 
a osób przybyłych z Warszawy, a zain
resowanych - także finansowo - twarz 

iem Banku. 

Z OSTAT:IIC:J CH~~ILI: 

6 VI, na I ~esji Rady Miasta 
Łowicza ~y~rano · jej ?rzewod
niczęcego. Został nim Stanis 
ław 9ieguszewskl, z zawodu 
nauczyciel. Reprezentowanie 
Łowicza ~ Sejmiku Samorzędo
wym powierzno Ed\'1ardowi Le- . 
biedzie i ~arianowi Bielec
kiemu. 

Zamek w Lewiczu będzie rekonstru
owany!" - zapowiadają triumfalnie 

"Wiadomości Skierniewickie" 24 maja. 
Zbigniew Kostrzewa pisze, że podczas 
wizyty złozonej Księdzu ffrymasowi 4 ma. 
ja w jego warszawskiej rezydencji 
przez przedstawicieli · władz miasta Jó
zef Glemp " .•• niejako oficjalnie pot
~1i erdził potrzebę i konieczność takiej 
odbudowy, ofiarując na początek takze 
finansową pomoc". 

Propozycję rekonstrukcji zgłosili 
po raz oierwszy na spotkaniu z nim w 
marcu 1987 roku S~anisław Teleman, 
szef Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ło
wickiej, Zbigniew Kostrzewa i Alina 

wywłaszczeniami. Dalsze mili~rdy zł 
~eh. , 

Rekonstruując zamek trzeba nie tyl~ 
ko odtworzyć wiernie jego kształt (tu 
pytanie: w której wersji? Tej pierwot
nej z XIV, z XVI, czy z lat trzydzies
tych XVIII wieku?), ale i położenie. 
Zamek zbudowany był na rozlewiskach 
Bzury. O ile można sobie wyobrazić jak 
duto kosztowałoby ich odtworzenie po
przez spiętrzenie rzeki, o tyle trud
niej przewidzieć konsel<Wencje zdrowot
ne tego kroku dla mieszkańców Łowicza 
zmuszonych wdychać opary unoszące się 
nad takimi Hipotetycznymi rozlewiska
mi przypominającymi gigantyczną natu-

CACANKI 
Cichocka z Mazowieckiego Ośrodka Badań ralną oczyszczalnię ścieków ••• 
Naukowych w Lowiczu oraz Krzysztof · 
Górski, do niedawna naczelnik miasta. Wreszcie trzeba z naciskiem powie 
Jak się dowiadujemy od tego ostatniego dzieć, że środowiska konserwatorów za
podczas drugiego spotkania, we wrzed- bytków 1 historyków sztuki jut od 
niu ubiegłego roku ksiądz arcybiskup dłuższego czasu odrzucają w ogóle ja
zaot iarował sumę 20 tysięcy dolarów na . ko ~lędną koncepcję rekonstrukcji za
"prace wstępne". Miesiąc temu, na spot : bytków, czyli po prostu ~udawania od 
kaniu, 0 którym piszą "Wiadomości" "'?Wa bu~li przez dziesięciolecia 
miał tę ofertę złożyć ponownie, oświad. ·nie istniejących. Według osób, które 
czając równocześnie, te wystąpi do prosi~iśny o opinię, a k~dre dobrze 
władz miasta z wnioskiem 0 odbudowę i się w tym zagadnieniu orientują. 
ze może będzie w stanie przeznaczyć na jedyne, co można sensownego z ruinami 
ten cel więcej pieniędzy. zamku zrobić to zabezpieczyć przed 

Formułowanie na tej podstawie obiet dalszym niszczeniem resz~ki Cundamen-
nicy, iż zamek ;:irymasowski będzie od- tów,'. ewentualnie. uzupełnić je, wypro-
budowywany wydaje nam się jednak po . wadzić mury do wysokod~i ok. 0,5 m 
prostu nacieraniem czytelników przez nad ziemią aby ukazać ,ich z~rys( na 
gazetę. Cóz bowiem oznaczałoby podję- ~zosie moze pas cegły Klinkierowej?) 
cie się tego zadania? i utworzyć tam - po uporządkowaniu 

terenu - miejsce dla spacerów·. 
Oznaczałoby po Pierwsze konieczność Jeśli . jednak ktoś uparcie, od lat 

odbudowy samych2pomieszczeń zarn<o~ycn. forsuje tak absurdalną - naszym zda
Koszt budowy lm .w zwykłym d01111:1 ~1esz- 1tiein koncepcję odbudowy, winien choć-
kalnym wynosi dziś około 1,5 m1l1qna by powiedzieć skąd wziąć na nią pie-
złotych. Zważywszy ogrom ~rac arche- niądze.Ze ani z kasy miejskiej, ani z 
alogicznych i dokumentacyJny~h (brak państwowej nie da się nic wydobyć. 
dok~adnej dokumentacji technicznej), nie trzeba chyba nikogo przekonywać. 
jakie należałoby wykonać i konieczność Zostają fundusze społeczne.Z pewnoś 
wzniesienia budowLi w dawnej technolo~ cią pamyslodawcy liczą przede wszys 
gii można z całą Pewnością pomnożyć kim na otiarność mieszkańców Ziemi 
koszty xlO. 2rzy powierzchni budynków Łowickiej. Jak duża by ona nie była, 
około 5000 m daje to sumę 75 mil~ar- trudno wyobrazić sobie, byśny wspól-
dów złotych. Aby te wnętrza odpow1ed- nie mogli zearać dużo więcej nlż 5-6 
nio wyposażyć potrzeba dalszych wiele miliardów złotych.Stanowiłoby to na-
miliardów. dal bardzo niewielką część potrzebnej 

Ale same budy~ki to tylko część sumy. A szerszycn ~ręgów spoleczeń-
problemu. Chcąc Je wznieść nalezałoby stwa. polskiego zafascynować tą ideą 
wybudować nową obwodnicę drogową Lowi- po prostu się nie da. Po pierwsze Po-
cza w k;erunku na L6d1, gdyż stara lacv nauczyli się teraz liczyć pie-
przeoiega dokładnie przez środek dzie- niądze, po drugie zaś: zamek łowicki 
dzińca d~wnego d?lnego z~mku. To wią- to Die Zamek Królewski w warszawie. 
załoby się z kon1ecznośc1ą wybudowania będący symbolem cierpień narodu, żyją-
n?wego mostu na Bzurze.na zachód od cy w jego świadomości, bliski jego pa-
m1asta, co zaś z przeo1jan1em trasy mięci. Ogromna większość rodaków w 
erzez osiedle Górki, czyli z licznymi ogóla nie wie, ze zamek prymasowski 

Wydaje: Kanitet (l:)yvła~ "S:ili.c:lam:ić" ·w lq.'liczu. Ra:łag..Jją: ZdzishM 
M3zurkie.-Jicz -p.o. I:"OO.ra::z., Ewa Mr:zygłćQ-WaligjrS<a - s6<r.ra:l. ,itl.J:j.a:tt 
Walig5rS<l.. Stale ~]:pra:iiję: ~'li.esław Wyscx::ki, Albin ~):ia, M3r1cn 
S:l<6ł, .::a:8< ~ i Lal<adia l<olaczyre<a • .tti'es dla kure::µJ da ~ 
cji: t.cwicz 9-<r.pxzt.50. Kmt:kt telefmiczrry: 4657. 
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lykolwiek istniał • i motna być 
1 j niż pewnym, te na jego odbudo· 
11 11iądzy nie da. 
I t jeszcze Kościól ••• Być mote po 

1111111 roku dojdzie do skutku reorganiza 
1 ) rchidiecezji warszawskiej i lewic 

t nl się siedzibą biskupstwa. Katde 
Il lupatwo posiada własnQ kurię, semi-
1 1 un1, sąd, czi:sto wydawnictwo.Gdyby 

d ibq tych instytucji umieścić w 
•lh11tJowanym zamku, to większość kosz
'' ponidsłby episkopat. Nalety się 
l etu k zapytać, czy arcybiskup 'llarsza„ 
wv 'i czywiście zdecyduje się na roz-
11111 /. cie tego dzieła. Czym innym jest 
vµn11ć groszem na wstępn' prace o cha-

1 11 rze raczej koneepeyjnym, których 
r I ty - być mote - · kiedyś na coś się 

111 rydadzą, czy111 innym wkroczyć pełną 
1• w tak kosztowną i wątpliwą inwes-
ly1 ( eminarium w grubyeh, starych, · 
u µr:tystos owanych do tego celu rruraeh1 I• I yoy w malarycznym i clichnącym nad
łltU tańskim powietrzu? ••• ). Tym bar-
1111 j, %e biskupi polscy świadomi są 

1y potrzeb materialnych Kościoła, 
%e mają doskonałe rozeznani~ w 

) 1 lllOUiwościach .finansowych, ·które 
I 1lyrlle w opinii .osób Kościołow.i nie„. 

1 1 lnych są ogromne. . · 
J ko wyratny znak rezerwy, z . jaką· 

łtn 1 dł: podchodzi .do tej sprawy nalety 
t•k ryt ć fakt , o którym być mote trze
h hy o wspomnieć na samym początku: . 
nt1 pytany przez nas sekretariat 
1'1 yin Polski oanówił potwierdzenia 

un cli · zawartej w 11'1liadomościach . 
11{ ickieh11

• . . 

1 od% więc ukazywać ludziom jako 
d oną sprawę , nad którą postawić 
tyle potę:tnyeh znaków zapytania? 

EWA 1-ttZYGlÓD-WALIGÓRSKA 
. WOJCIECH .WALIGÓRSKI 

Powiat łowicki był jednym z nie
licznych w Polsce przedwrześnio
wej, w którym została zrealizo-

wana ustawa sejmowa z 1922 r., obli
gująca władze do uruehomienia w każ
dym powiecie dwóch szkół rolniczych. 

Jedna z nich, Żeńska Szkoła Rol
nicza w Zduńskiej Dąbrowie, do pow
stania której przyczyniła się znana 
działaczka ludowa z Szymanowic, Wik· 
toria Ozierżl<owa , została otwarta w 
roku 1930 w nowym gmachu wzniesionym 
w ciągu dwóch lat. Nale%y tu podkreś
lić zasługi Sejmiku ~owiatowego w Lo- . 
wiczu, który nie tylko zakupił resz
tówkę parcelowanego w 1927 roku ma
jątku przeznaczając ją na szkołę ale 
i objął patronat nad jej budową. 
Szkoła ta, istniejąca i działająca 

bez przerwy okupacyjnej do 1947 roku 
zapisała się na trwałe w pami~oi 
licznych wychowanek, przewa%nie · ' 
dziewcząt wiejskich, gospodarujących 
·po jej ukończeniu "na swoim". · 

/ttbJ/r?ufJff, 
. /f/~/t'ft; 

kronika 

6,\ W ostatnieh dniach w Zespole Szkół 
Rolniczych na Bliehu w Łowiczu odbył 
się Zjazd Wojewódzkiego Związku Pszczf 
larzy naszego województwa. Zjazd podji~ 
wiele wiążących decyzjidla dalszego ·r11:t 
woju pszczelarstwa w regionie. Preze
sem Zarządu Związku został wybrany p. 
Jerzy Garczarczyk z Łowicza. · 
Cf 2 czerwca· udała się do Drohiczyna 
nad Bugiem autokarowa pielgrzymka łowi 
czan. Pojechali do grobu ś.p. Ks. Kano 
nika Wiktora Glińskiego - duehowego 
przywódcy łowickiej "Solidarności" -
człowieka wielkiego serca. Pielgrzymi 
uczestniczyli we Mszy św. za jego du
szę, a następnie na grobie złożyli 
wieńce, kwiaty i odmówili różaniec. 
Bardzo serdecznie zostali też przyjęcJ 
przez siostry zakonne z Drohiczyna. 
eł · 3 czerwca w sali u Ojców Pijarów 
około 40 osób z gnin Łowicz, Zduny, 
Bielawy i Nieborów zebrało się po raz 
kolejny, by przygotować reaktywowanie 
Towarzystwa Rolniczego. Ustalono, :te 
Zjazd Założycielski odbędzie się 9. IX 
o godz 9"00. Powołano kilka komisji 

Lata 1935-50 to szczególny rozwóJ mających się zająć: opracowaniem sta-
. działalności kształcącej i wychowaw- tutu, rekrutacją członków, inicjaty

czej szkoły. Przypaoa on na okres spra- wami gospodarczymi, giełdą, organiza
wowania w niej kierownictwa przez Leo- cją ~xport~ · i importu,. kontakta'!'i za-

1 

nildę Wyszomirską. Jej mąż, Kazimierz gran1cznym1 doty~zącym1 s~kolenia i · 
Wyszomirski, był znanym i cenionym przed praktyk. Spotkania kOlftiSJl odbywać 
wojrą działaczem w dziedzinie oświaty si~ będą w ~chu szkdł rolniczych na 
rolniczej, a tak%e założycielem i:-eakty- Blichu,. któreJ przedstawiciele tak:te. 
wowanej po wojnie, spćłdziąlni turys- uczestniczyli wspotkan1u • 

. tycznej "GrOf!'ada" . W okresie okupacji e Barokowa figura "Dobrego Pasterza" , 
Oboje ~ysz~~rscy p~ś~ięcili się pracy w postawiona w 1730 roku nad głównym wej 
istnieJąceJ legalnie szkole, a konspi- ściem do ~achu Gimnazjum i Liceum im. 
racyjnie w organizacjach niepodległoś- . Ks .J.Pon1atowskiegc i Gimnazjum i Li
ciowyeh. Dąbrowa więc stała się. ważnym ceum im. J.U.Niemcewicza, a obecnie · 
ośrodkiem kształcącym młodzież: i udzie- ~zeurn w Lewiczu; w 1942 roku zdjęta 
łającym pomocy oraz schronienia przyby- ze ·zburzonego w czasie Kampanii Wrześ
wającej z Warszawy inteligencji. Tu te% niowej budynku przez Ks. Prałata Edwat' 
odbyła się pierwsza konspiracyjna matura da Kawińskiego i przeniesiona na eman~ 

Wyehowanki szkoły w Zduńskiej Oąbro- tarz kościelny Kolegiaty Lowicl<ie~ 
wie, pomne zasług Wyszomirskieh, wyszły zost.ała postawiona na swoim dawnym 
z inicjatywą ufundowania ku ieh czci miejscu JO maja 1990 roku. Stało się 
tablicy pamiątkowej., Jej odsłonięcie to mo:tliwe dzięki staraniom Dyrekcji 
nastąpi 23 czerwca w· sześćdziesiątą Muzeum w Łowiczu, Towarzystwa Przyja-
rocznicę powstania szkoły. Uroczystość ciół Łowicza i Ziemi Lewickiej, Ks. 
ta połączona zostanie ze zjazdem absol- Prałata Józefa ·zawitkowskiego i wielu 
wentów wszystkich typów szkół, które tu oddanych sprawie obywateli miasta. 
istniały od 1930 r . 

Absolwentki i absolwenci mogą jeszcze 
. zgłaszać swój udział w zjetdzie przesy
łając pod adresem szkoły swoje dane per
sonalne i adres. 

JE~ZY KRZE1~9KI 

W1 I f\ LlYTELNICY ! ! ! ~lastępny numer "Nowego Łowi:.. 

• w środę 6 czerwca otwarty za.stał na 
narożniku ulic Podr.zecznej i Bielaws
kiej w Lewiczu nowy sklep handlowo
usługowy. S~lep, którego właścicielem 
jest Janusz Białas prowadzi pełny 
asortyment części samochodowych. 

e I jeszcze jedno. 29. maja 1990 ·roku 
Urząd Miasta lowicza zac1ągnqł w Pow
szecnnym Banku Gospodarczym w Lodzi. Od
dział w Lewi czu kredyt w wysokości 4 mi.,. 
liardów Il na ::JOkrycie niedOboru budżetu. 
Oorocentowanie kredytu: maJ 7\, czerwiec 
5\. „ 

" 111 że się dopiero po przerwie urlopowej, z 
llpr. 1990 roku. Zwracamy też uwagę, że uległ 

r naszej skrytki pocztowej . Korespondencję 
d kierować pod adresem: Łowicz, skr.poczt.50. 
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w "Wiadomościach Skierniewickich" z dńia 25 maja Krzysztof Górski, dotych
czasowy naczelnik miasta Lewicza polemizuje z opublikowanym w nr 1 "Nowego 
Lowiczanina" artykułem ot. "Katastrofa budżetowa", sygnowanym inicjałami W.O. 
Odpowiedt na zarzuty jest sprawą samego W.O. Jego głos, jak i głosy inny~h 
osób zainteresowanycn tą sprawą publikujemy poniżej . W artykule p. Górskiego 
Oberwało się jednak też "Nowemu Lowiczaninowi ". Aut.or zarzuca nam, że publiku
jąc "Kata!?trofę budżetową" szkalujemy, a nie informujemy. Otó~ p. Górski za
pomniał chyba, że w słowie wstępnym pisalisrny, iż "Nowy Lowiczanin" ~a być 
miejscem dla sporów i polemik. Według pana W.O. sytuacJa oudżetu Lewicza jest 
katastrofalna. Jest to sprawa na tyle ważna dla miasta, że trudno od nas ocze
kiwać, byśmy artykułu o tym mówiącego ~ie opu~likowa~i. Do lu~zi mających inne 
nit w.O. zdanie należy z· jego poglądami polemizować i - Jeżeli to możliwe - . 
wykazać ich niezasadność. Pan Krzysztof Górski stara się tó czynić i .dobrze. 
Martwi nas tylko, że swej odpowiedzi nie wydrukował na· łamach tego pisma, w 
którym sprawa bUdżetu została poruszona - czyli u nas. Gdyby się do nas . . 
zwrócił z pewnością byśmy nie odmówili wydrukowania jego artykułu. Czy naprawdę 
.lll.lsimy łowickie spory przenosić do Skierniewic? 

·e Dane dotyczące wydatków i cocho:lów 
budtetu za okres l.I . 90 - 20.III.90 
otrzymałem w cniu 22 III 1990 od Kierow
nika Wydziału Finansowego urzęcu Miej
'Skiego w Łowiczu w postaci: 

wyeatkii 4.699.000.000. zł 
dOChody: 2. 379.000.000. zł 

rótnica: (minus) 2.520.000.000. li z tego samego tródła otrzymałem dane 
dcltyczące wykonani a tJudtetu na cz ień 27 
Kwietnia. Rótnica . między wydatkami a oo
chbdami własnymi miasta wynosiła JU% wte-

. dy (minus) 4.196.200.000 zł. 
2. Łowicz nie"wypracował"(okre!llenie 

K.Górskiego) nacwy%ki 1, 7 mld zł w roKu 
1969, tylko powstała ona jako wtórny sku~ 
tek galopuj<1cej inflacji, spowocowanej 
m.in. urynkowieniem cen %ywno!lci. Nacwyz
ka jest czysto formalna, prawoopodoonie 
w 1989 roku wystąpił juz ukryty ceficyt 
bUdtetowy, którego skutki tlud%et mi as t a 
odczuwa jut w I kwartale 1990. 

). Komitet Obywatelski apelował ni e o 
zablOkowanie w s z y · s t k l c h i n -
w e s ·t y c j i , tylko o zaolokowanie 
wszystkich wydatków 
na dział "Inwestycje i remonty kapi talne" 
w Kwocie ponad 5 mld. zł i, · uznając, ze sy 

· tuacja wymaga podjęcia środków naozwyczaj.:. 
nych .w sytuacji realnego zagrozenia oio
logicznej egzystencji miasta (brak środ
ków na płace nauczycieli i urzędników, 
na o!lwietlenie miasta, na .zaopatrzenie w 
wodę i in.) a p e l o w a ł (bo nie miał 
iMych UPrawnień) o zwiększenie rezerwy 
naczelnika do kwoty conajmniej 2-J mld.zł 
dla uzyskania cuzej operatywności f inan
sowej ( . po prostu łatania cziur w budte
cie) ( ••• ) 

4. Kwestia oszczędności wymaga oddziel 
nego o:>racowania. Wstępnie mogę stw.ier
czić, ze sposób prówaczenia inwestycji w 
mieście spowodował nadmierne wycatki w 
stosunku do efektów rzędu setek milionów 
złotycn, a licząc w cenach bieżących , być 
moze,%e miliardów złotych. 

WIESŁAW OLĘDZKI 

Tekst -Katastrofa budtetowa" podoisałem 
inicjałami dlatego, te podpisanie peł
nym imieniem i nazwiskiem w t rakcie kam
panii wytJOrczej mogłoby oyć elementem 
popularyzacji mojej osot:Jy jako kandydat.a. 

• Mozna się rozkoszować polemik<! między 
il.O •• , działaczem i<omi tetu Obywatelskie
go "S", a i<rzvsztofem Górskim, do nie.:. 
cawna naczelnikiem :n . Łowicza , gcyby była 
ona utrzymana :..e właściwycn ramacn. ReaK
cja orom1nenta jest wręcz his teryczna. 

Wprawdzie pisze o porozumieniu, 1M110W1e; 
ale to tylko świadczy, ze ooanował teorię 
bo z praktyką jut nie :laJe sooie rady. 

Wolno ooywatelowi, kancydatowi na rad· 
nego miejskiego, mieć inne wyoorazenie o 

· gosoodarce l gosoodarnośc1 dotycnczaso„· 
wycn rz<iocOw. Moze nawet w tym nte mieć 
racji, pOdoonie jak nie ~si jej mieć i(0 
"S"; jednak orawo do swoicn racji jest 
poelstawą demokracji. Nie wolno naczelni
kowi histeryzować z powodu ;>uoll.cznego 
wypowiadania or:ez kogoś jego racji i z 
niegoonym zacietrzeWieniem swoją rację 
uwazać za Jedynie słuszn<i. Lei<cewazący 
stosuneK do minioneJ iłady NarodoweJ, mógł 
Go we własnej nieomylno!lci utw1erczać, bo 
- czemu dawał nieJeonokrotnie wObec nas 
wyraz- nac ową Raoą ZCC!cycowanie górował. 

Oezawuu'j ąc ..,.O. oraz KO "S" przekro
czył ó.GOrsk1 granice [lentalmeńSKiej umcn. 
wy między nami, a jeanocześnie uwiarygod• 
nił zarzuty ·11.0. Jezeli jesteśmy ''eKono
:nicznym niemowlęciem", paranoikami, dyle• 
tantam1 czy awanturnikami (to nieK core 
epitety z tekstu b.naczelnika), to ekono-

. miczni akademicy, k011Detentni towarzysze, 
uczciwi czeki!lci z nanenklatury, do któ
rycn z niekłaman<i satysfakcj<i przez lata 
nalezał p.Górski, wspólnym wvsiłkiem do
prowadzi li kra.] co ruiny. 1runt to jeonak 
dobre samoooczucie. · · 

Przy Okazji o.Górski złozył pe'łne wy
lewnej zółci tyczenia "Nowemu Łowiczani
nowi", Choć swój "polemiczny poemat" wys
łał do ;:iarty jnie zasłutonych ''Wiadomości 
Skierniewickicn"·. Wszak zawsze tam było 
:>\.I bliżej i barcziej .!.wojsko . 

Szczę!lliwie zmiany nastąpują i nastąpią, 
choć nie drogą bolszewickicn "wyścigów do 
władzy", jak cnce ;:i.Górski, a demokratycz
ną drogą decyzji wyborczycn. Czas o tyciu· 
puolicznym niyśleć nie w kategoriacn 
aparatczyka , zy jącego w wiecznym zagrote-

. niu o zajmowany stołel< i mołojeCK<i .sławę. 
Nie jest to zapewne łatwe, ale ••• 

Pragn<ic ośmieszyć sam stał się Pan · 
obiektem lekcewazenia, zaś zaglądając w 
nasze nuty (co w naszycn cuszacn gra?) nie 
spostrzegł, ze sam gra fałszywie. · 

PRC:ZYOIUM KOMITETU OBYWATELSKIEGO 
''SOLIDARNOŚĆ" w ŁOWICZU 

• Zainteresował ITW'l i e między inymi artykuł 
w nr l podpisany ..,,O. "'<atastrofa Jud%eto
wa" a wła!lciwle jego zakończenie (ostatnie · 
lJ linijek). re!lć ta wymaga wyjaśnienia a 
moim Zdaniem sprostowania z uwagi na -...pro
wao~enie mieszkańców mias ta " Jłqd. 
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rematem X sesji nie było zatw1erozeC~ 
- przvJęcie "Planu :irzestrzeMSlCzaqosooda
rowania miasta Łowicza". Uchwałii MiejSkiej 
Rady Narodowej w ~wicŻu nr X/52/9D z dn, 
1990.01.JO. przyjęła jedynie "Załozenia co 
aktual1zacj1 ooowiązującego od 196ł, r. pla 
nu ;>rzestrzemego zagospocarowania. Ooku
:nentację projektu aktualizacji planu oora.
cowuje WojewódZl<ie 8iuro ?lanowania przes
trzemego w Skierniewicach z terminem 
1990.06. JO • . 

Dlaczego taki proces a nie imy? usta-
wa z cn.12 lipca 1984 roku o planowaniu 
przestn:emym e1<rośla cwueta~ OP1'aCl>4 
wań. Pierwszy - ".załotenia", Określające· 
generalne kierunki i zasady rozwoju przes
trzennego miasta, Podlegaj<ice przyjęciu 
przez Samorząd po przeprowadzeniu ooliga
tory jnej konsultacji soołecznej (zoiera-
nie wnioskó;.i, wyłotenie co ouolicznego 
wgl<idu, uzgodnienia); drugi - "blan", 
precyzujący przeznaczenie poszczegdlnycn 
Ot>szarów miasta, systemy i trasy infra
struktury tecnnicznej ito. Qopiero ucnwa-
ła Samorządu zatwierczająca "plan" posta~ 
da moc prawa .miejscowego i jest podstawą 
do wydawania decyzji umozliwiającycn 
wznoszenie budynków czy ime zagospoda
rowanie terenu ( ••• ) Przyjęcie ucnwały .C. I 
"załozeniach" umotliwilo ooracowanie w ~"" 
zespole uroanistycznym projektu plal'A.I i 
dostarczenie :iowej władzy samorządowej 
mfasta materiału do przeprowadzenia jut w 
pierwszych miesi<1cach jej działalności, 
wielkiej konsultacji społecz~ nad przy
sżlością przestrzennego rozwoju Łowicza. 

( ••• ) oczywi!lcie w tryoie ustawy o 
planowaniu przestrzemym jest motliwa ko
rekta przyjętych "załoteń" o ile sformu
łowania odbiegają od al<tualnych potrzeo 
społecznycn mieszkańców. ( ••• ) 

f'(;R INl. ANDRZEJ BARGIEŁA 

'Pt; ~ 
pt1lfllin7Hk#.~. 

ctkń:::za1ie ze str •. l 
mość ocpawiedZ1alno4c1 1 wooec wyl>Orf;:.

1 ców, i . WObec nowej rzeczyw1s.to4c1 ,;c-·· 
rzędowej, i wobec przyszło4ci. Jetel1 
wypadnie mówić o jaki.nd zwycięstwie. -
jest to sukces ·sPOleczeństwa, którenu 

· cnciałbyin iyczyć, by wyorani radni mie
li czyste ręce 1 pcczciwe glowy1 oni 
za4, by nlieU' poczucie BPąlJ!C!neOo 
wsparcia i ••• kontrolowanb. 

Niepokoi jednak mała aktywno!łć SPO
łeczna w wyboraell, bo od inicjatyw, 
zaangatowania się wielu luczi zalety, 
czy wykorzystamy w pelni szanq de· 
IOOl<·racji. ~ . 

- .l\ndrzej Szczepanik, Jedyny radny · 
~oza listy kandydat0\1 popieranycn: 
przez Komitet Obywatelski 11 5 1~: 

Ił ch11il1 obecnej najpowatniejszym 
~roblemem s~ inwestvcje miasta Łowi- ' 
cza i poprawa ~ytu jego mieszkańców. 
Ulatego też należy poddać wnikliwej 
analizie rozwiązania techniczne, 
projekty, koszty 1 wykon~wstwo robót. 
Liczę na pomoc facł1ow~ obywateli miasb 
aby osiągnąć cele przy minimalnych 
kosztach. . 

t·iartwl mnie zanik rzemiosła oraz 
nicooodatkowa~y pseudohandel na ulirJ 
cacn, który przyczynia się do zmnia)l 
szenia budżetu miasta. 



+5ptms9.ęr.ae@Zt@ł@~ · 

6 czerwca 1990 roku o ~odz ll.)0 
w ko6ciele Kolegiacki~ Poteąnali!lmy · 

11.ISZK.\ OZl&ICNMICIESO 
W Je9o osobi• . straclli~Y prawego 

kolegę i orzyjaciela. 
Rodzinie slcładamy wyrazy głębokieQo 

WSPOłczucla 

> . ~/iri~~ 
. 'ś lepy" do niedawna odcinek ulicy Okazało się, :te ten krok dostarczy{ 
;, Zdul\skiej w Lewiczu, między Rynkien tylko do ręki więcej argumentów prze-

Kilińskiego a Browarną został 25 maja · ciwnikom deptaku - tak:te zresztą na 
ponownie otwarty dla rucnu kołowego. Zduńskiej mieszkającyn•. COz bowiem 
Wprawdzie przez kilka pierwszych dni zaczęło się dziać w tym ~lepym zaułku? 
przy wjetdzie od strony rynku był jesz Po pierwsze zrobiło sią brUdno, gdy2 
cze ustawiony znak "zakaz ruchu", ale zamiatarka mając problemy z z1wraca
usunięto gazony z kwiatami i to star- niem przęstała tam wje:td:tać. f"k'zesta• 

Koletanlci i koledzy ' czyło, by samochody zaczęły .jeidzić. li przyje:tdtać tez niektórzy dostawcy 
• W ten sposób rozwiały .się marzenia pop- towarów, a co gorsze - znniejszyła 
rzedniej Miejskiej Rady Narodowej o . się liczba klientów odwiedzających 

••••llli'lllliZ11ilCllma=adl Zduńskiej jako reprezentacyjnym dep- tamtejsze sklepy i zakłady rzemidlnt 
tal<u naszego miasta. cze. Zachodnia czi:ść Zduńskiej ·· zaczę~ 

P osZUl<u. j11c . thforillacj1 o dtiałal
no4ci samotzqdu grninnego .. w okre
sie miQdZywojennyin natrafiłem w 

archlWI ~lny Zduny na Księgę Uchwał 
!Jildy Gllllnnej za lata 19J2-19J9. 

( Ptzeczytale111 teksty uchwał na ich 
f!IWdlqwie ustalilenu · ' 

S.Oti"' ~imy w 19'2 roku stanowi 
to dllunaatu, a w 1936 dwudziestu czte
rech rac:lnycn. Tworzyli oni Radę Gminną 
ktdra miała moc: POdejmówania uchwał . o 
·zrtacz8"1u lOkalnym. Organem wykonaw- . 
czym tJyt Zarz11d Galiny PQdejlllJjący pas• 
tanowienia deityczqce biezqcej działał• 
nodci !Piny. Zarząd M>rzyll wójt z 
czterema radnydłi. 

Gmina zatrudniała 6 pracowników z 
uposazeniem: wójt 2000 zł., sekretarz 
:3000 zt.·. kancelista 2400 zł., panoc 
biurowa 600 zł., wotny 1080 zł •• stót 
240 zł. 

Rada gninna zbierała się 6-6 razy w 
roku. Posiedzenia trwały 5•6 godzin. 
r "~atniejszą z padejmowanych uchwał 
~ L zawsze ostatnia - uchwała budże
'tl."J. Podawała ona bilans dochodów 1 
wydatków !1ftiny. Przeaniotem innych 
uchwał były: budowa 1 utrzymanie szkół 
powszechnych, kasa pożyczkowa oszczęd
no~ciowa, podatki, budowa ·C!róg i mos
tów, utrzymanie strazy potarnej i po
licji, opieka społeczna i udzielanie 
zapomóg dla bezrobotnych. ~ przypadku, 
gdy uchwała została podjęta niejedno~ 
gło~nie, podawane byty personalnie 
zastrzetenia do jej treści 

Oo wykonania· stałych zadań były Po
wołane Kanisje: Rewizyjna, Sanitarna, 
Dozoru Szkolnego, Drogowa. 

Posiedzenia Zarządu Gminy odbywały 
się czę~ciej, zwykle 10-16 razy w ro~ 
ku. Były krótkie, najczęściej godzin
ne i dotyczyły spraw bieżąch: zatrud
niania i zwalniania pracowników, · .· 
przyznawania zasiłków, organizowania 
i udziału w uroczystościach, oceny 
prac budowlanycn.i remontów, a takze 
c!pbrowolnych składek na cele spa-

( lczne. 
W.IMID LEeiilDA 

. Pomysł zalli<nięcia ulicy zrodził się la tracU. rangę centrum handlowego 
najprawdOPodobniej„wśród niektórych miasta na rzecz innych, szybko zapeł-
jej mieszkańców. Na nich w katdym raziil niającyeh się witrynami miejsc. 
powoływali się ci członkowie póprzed- Najgorszy jednak widok przedstawia 
niej rady, którzy mówili o grómadzą- ła ulica w nocy. Zabarykadowanie wjaz-
cym się między ciasnymi ścianami domów du od strony Nowego Rynku. sprawiło, 
snogu i o hałasie powodowanym przez . ie jakakolwiek szybka interwencja po-
przejetdzające w naaniernych ilo~ciaCh li~yjna w tym .miejscu przestała być 
samochody. Wpływ na podjęcie przez . motliwa, ·gdyz radiowóz po prostu nie 
radnych decyzji o zamknięciu tego mógł tam znienacka wjechać. Nilll'flOty-
odci~a ulicy miały też interwencje łó się więc na Zduńskiej włamań do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zaoytków sklepów i domów, oraz. napadów, a ~ro-
wskazującego na szkody, jakie murom dek ulicy ~tał się miejscem pijackich 
tamtejszycn domów wyrządzają spaliny. awantur. Jak grzyby po deszczu zaczę
Ulicę więc zamknięto dla ruchu w roku ły pojawiać się w oknach kraty. 
1989, a te postawiony znak nie zawsze Wzburzeni mieszkańcy interweniowa
skutkował, naczelnik miasta kazał zas- li po raz pierwszy u naczelnika w lis 
tawić jeden jej wylot kwiatowymi gazo tooadzie ubiegłego ro';:u. Ich prośba o 
nami. 'ci:kc:ń::zmie m str. lJ 

Na ten Jee!en . .., raku oz leń 
oni czewali~ niemało, 
bo wsza1< ons1aj, ozis1aj jest 
wielkie ~więto•doze Ciało. 

w Bo1=e :ialo ;iiękn1e jest 
we Olroctawiu i w Luoiczu, 
lecz najplę1<niej, wierzcie ,-iii, 
w ~oze Ciało jest " lowiczu. 

Na to święto do lowicta 
zjezota lud z całego świata. 
Czarny jest ObOI< oiałego. 
Polak w :liemcu . ..,1dn orata. 

uroczysta jest :irąccsja 
z ilog1em Jrzeo cztery ołtarze. 
Często z tłu1ru strój łow1ci<1 

. barwą tęczy si.ę ukaze. 

Piękne :nałe · łowiczanki 
·w strojacn nad wyraz bogatycn 
kłaniaj się Jezusowi 
O<olorowe sypiąc kwiaty •. 

Ewangelia jest czytana 
at " czterecn oocycn językacn, 
śpiewy cndru, bicie " oęoen 
wszędzie .Plękna ::irzmi oruzyka, 

Na ten jeden w rOl<u. oz~eń 
długi ro1< cze1<ania :iyło. 
Teraz znowu :ze~ać trzeba· 
Boze Ciało si.ę s1<ończyło 

DOROTKA OBRĘBSKA 
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• zaprosze111a 

• Społeczne Ognisko Muzyczne w Łowicz~ 
ogłasza zapisy na rok szkolny 1990/1991 

·Nauka gry prowadzona będzie na nast~ 
pujących instrumentach: FORTEPIAN,AKOR· 
OEON,SKRZYPCE, GITARA, KLARNET. 

ZAPISY: poniedziałki i czwartki w 
godzinach 9.00. - 16.00. w budynk4 ~rzy 
ulicy Nowej 5 w Łowiczu. Tel. 4036. 

• Wystawa pt~ "Manufaktura ceramiki 
artystycznej w Nieborowie i jej twórcv 
czynna będzie w Muzeum w Łowiczu od 
dnia 16 czerwca, godz. 16.00 .• 

• . Kino "Bzura" wyświetla w czerwcu: 
7-10 VI Critters (USA,121.), 17.00. 
7-10 VI Nieśmiertelny (Anglia, sens •. 
15 l. ), 19.00. 
11-15 VI Moja macocha jest kosmitką 
(b. o., USA, fantast.) · 17. OO i .19. OO. 
16-21 VI Człowiek z blizną (USA, sens. 
lB 1.) 16.00 i 19.00. 
22- 25 VI Kaczorek Feluś(Pol. dla dzie 
ci), 17.00. 
22-25 VI Goryle -..1e mgle (USA sensac. 
12 l.) 18.JO. 
26-30 VI Predator (USA, sensac.12 1.) 
17.00 i 19.00. 



"Takie będą Rzeczpospolite, jakie . 
111łodziety chowanie" - głosiła u!na w 
potęgę wiectzy i wartości wychowawcze 
szkoły dewiza Akademii Zamojskiej. 

o szkole dzisiejszej powiedziano. 
jut wiele słów - w większości gorz~ 
kich i przykrych, ale też - i to 
jest obiecujące - pełnych nadZiei, iż 
bądzie lepiej. 

. Wystarczy jednak przejść ulicami Ło· 
wicza, by stracić złudzenia. Przy Szko
le Podstawowej nr 6 stoi tablica, na 
której widnieje napis: "Przyszłość · 
Polski socjalistycznej w rękach młode
go .pokolenia". Duch "szkoły socjalis
tycznej", jaką znamy z łamania charak

Wiele cię'tarnych, oczekujących w 
najbliższym czasie-porodu, z zaniepo
kojeniem zadawało sooie pytanie czy 
przyjdZie im rodzić w szpitalu skier
niewickim, bądt żyrardows.kim. Z pyta
niami ty~i. spotykali się kandydaci na 
radnych miejskich Lewicza, a obecni 
radni, na spotkaniach przedwyborczych. 
Czy to więc tylko plotka, te ta czę~ć 
szpitala będzie zamknięta? 

ClYlAMKllA 
.· (J;Jllf/(0106/Ę? 

terów uczniów i nauczycieli, z mdwie-. ' Miałam okazję zadać to samo pytanie 
nia półprawd lub oczywistych kłamstw, z lekarzowi Adamowi Skonecznemu, gineko
prepagowania pcstaw zakłamanych, ~ ko- logowi oddziału położnipzo-ginekolo-
rupcji - oo.<utuje. gicznego. 

Urocza Joanna SZczepkowska ogłosił~ Nie, to nieprawda jakoby odd~iał 
nawet publicznie dokładną datę upadku miał· być zanl<nięty.- powiedział. 

DiIO 
spółka z o. o. 

( 

oferuje anteny satelitarne AMSTRAD 80 an 
48 kanałów 

wszelkie informacje Lowicz, tel . 4104 

Manufaktura Ceramiki Artystycznej w Nie
tiorowie zatruani pracowników utalentowanyeh 
w dziedzinie malarstwa do pracy przy wytwa
rzaniu ceramiki dekoracyjnej i artystycznej. 

Zainteresowanyel'I prosilll)I o zgłaszanie si 
Cl6 kierownictwa. 

.t . . QS%CZędnY· 

r1p:::YwnY-
••• •• pna:.a .r.a.zs-.~.„.„2l • 
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kCllRJl'li:znJ, ale nie dotarło to do dyrek- Był on remontowany blisko dwa lata. 
tora Chudzyńskiego i rady pedagogicznej Nic obecnie nie wskazuje by miał być 
Szkoły. Podstawowej nr 6. Jak długo · zamknięty i poddany ponownemu remon
jeszcze będZie podawana ta pedegogiczna towi. Niewątpliwie są pewne· mankamen
trutka? Czy rodzicom naprawdę obojętne ty, ale nie na miarę remontu ~apital-
jest, czego ich dzieci uczą? · . nago„ „_H .. „.„.i.o, 

. · 5 . fik t dd 1 ł t ;tert\aowaą,;tJ••jQJ••••.,.•u....,, WIESŁAW WYSOCIC! I pecy a pracy. ego o z a u, .. ros ..... ,,.„•Jao
7 

•• i. •• ,...
11
„,

0111 
-

· ka a· podmiot tej pracy, czyli noworod- ... 1n.,.• ~„, •• •--•1!1111 _______ 911!11111~-· ka ,nie mote jednak wykluczyć potrzeby . ':::::=::::=::::========~ 
· czy wręcz konieczno~ci okresowego · 

sport 

• Pił~arze .ffl!J(ANĄ :najQ :-aaoal sza;i-· 
se na a~ans o~ III ligi. ?rzegrali 
worawllzie na wyj:?toz~e z lioere;n, ~la- ! 
zovi~ Rawa Maz. 0:1, ale wvgrali wal- · 
!<oweram z Le:ł\$. Rypin J: O. O:::oadli 
natomia3t z :::alszv:n gier w PP prze
grywają:: w :inale. :.10J.?wóoz;(im tal<fo · 
z Mazovią C: l. 
lu93 za<la:twa: · 
IW-ł:.5\1 3:0, Rt.S·J..Synt:ex . 2:4 
Z.Ererg.-ŁS-1 0:3, Z?Q,·1-Syntex 0:1 
~ .Duże sukcesy odnoszą ostatnio· młode 
dżudoczki Międzyszkolnego Klubu Spor
towego "ZRYW" Łowicz. Na zakończonych 
~ sobatę, 2 czerwca w Siedlcach Mis-

· trzostwach Polski Szkolnych ZwiąZków 
~ortowych juniorek tytuły mistfz~
skie zdobyły: 

· w wadZe do ~B kg. MARTYNA KĘDZIA 
'°' wadZe oo 56 kg. ANETA SEJDAK 

Te same zawodniczki startowały od 
123 do 26 maja 11a M1Strzostwach Polski 
.~eniorek w Bielsku-Białej, gdzie w · 
!swoich wagach zajęły: 

MARTYNA ~ĘOZIA • J miejsce 
ANETA SEJOAK - 5 miejsce. 
Na tych samych MP seniorek w Bielsku 

~Białej aEATA ~ALCZAK także ze ZRYWU 
~owicż zdobyła tytuł wicemistrzowski 
~ wadze powytej 72 kg. ZawodnicZka ta 
hie mogła wystąpić w MP juniorek 2 
~zerwca z powodu kontuzji. 

I wstrzymania przyjęć do porodów w przy
padku ~stąpienia in!ekcji lub innego 
zagrożenia epidemiologicznego. Doty
czy to wszystkich ·oddziałów położniczo 
-ginekologicznych w tym i naszego. 
Chciałbym jednak uspokoić ·wszystkich 
zainteresowanych i zapewnić, te naj
blitszy czas takiej konieczno~ci nie 
zapowiada, · 

(enw) 

4%1~ ~·-,(!, . 
· ctkń::ze1te ze str. 7 

ponowne otwarcie ulicy dla rucnu zos
tała wtedy odrzucona gdyt - jak pan 
Górski sam dZiś wsponiina 1 wyc:lała nu 
sią ona jedynie pierwsz•, nieorZG111yśla
ną reakcją niezadowolonyeh. 

Drugie pismo zaniesiono naczelnika• 
wi 24 maja tego roku. Obok dawnych 
argumentdw (zagrotenie tycia 1 11tenta, 
brud, c:hodnik1 P011i11zczone przez ·nawra. 
cające samochody dostawcze), priytoczo
na 11CMe. Wła~ciciele . Sklepdw i zakła
dów usługowyeh twierdzili, te z pgwo.. 
du· utrudnionego dojazdu - tylko od ulir 
cy Browarnej - wypalajit wipj benzyny 

· co automatycznil!I Podnosi cenę sprze
dawanych przez niell towardw (p.Matu- · 
szewski prowadZący t111 kwiaciarnię 
szacuje wzrost kosztdw nawet na 10\). 
Wzrost cen nie rek°"'°nsowlł jednak 
·wvra;tnego spadku Obrotów. Ten nato
llliast oznacza 11VJlejsze woływy POdat
kowe do l<asy miejskiej. Olyba ten argu. 
ment zadecydował, że 25 maja naczelnik 
ponownie otworzył, ulicę dla ruchu. 

Oeotaku więc nie będzie. Czy był on 
jednak kieaykolwiek realny na ulicy 
pełnej sk leodw, z l<tóryeh tylko nie
liczne mają dOjazd Od strony podwórza? 

(wal) 

a 

Wszelkiego rodzaju 

• projekty budowlane, drogowe 1 instalacyjna 
- kosztorysy, wyceny, szacunci, ek5'18l'tYIV 
- ballinia gruntdll, pcniary geaóeZyjnl i 

i,_,tarvzacje 
„ nadZory nao rocota.t budowlano-t10ntatawyai 
wykonuje solidnie, · teminawo, po C8nlCh ~ 
kurencyjnycn1 . · 

REJONOWY ZESPÓL USU.li PROJEKTOWYCH 
w LOWICZU 

!łl. Starościńska 2, tel. 50-7' 

POSZUKUJĘ GRY TOWARZVSKIEJ: 
„ PODROi fJQ t.O'fłlCZU" 

WYDANEJ NAKt.AD9' KSlfiG~ANI 
K; RYBACKIEGO W 19~ ROKU. 

JACEK Run<ąw$Kl•TIL.39-28 

CI4%Ę 
jut w 7-llYll dniu 1twi•r1SZ1 u Cl~i• 

PRYWATNE .L.ASORATORIU4 ANALIZ LEICARSKIQł 
w Lowiczu, ul Stan1el8Wlkiego 1 · 

czyme cooziennie od B.IXI do 10.IXI 1 odU.:JO 
do 17.IXI. . • 

Wykanujeniy r6wniet szybko i llOlidnie ~iele 
illl'lydl bldań(morfolooia, lllOCZ, CUkier, glu
koZa, lllOCZni~. cnole1terol i in.) 

tlkze w OOlllll c ental 

uczciwa, pracowita i dOt>rze gotujqca 
dclnlowa na 4 godziny dziennie potrzebni. Tel. 
Lawicz, 2819 po 20-tej. 

Sprzedam magnetofon stereofoniczny stj 
lowy (dec)<) DAMA PIK w bardzo '1COl'y• sta --~ 
wraz z k~letem nowycn taŚlll Zilcnodnic:h 
(BASF i Maxell) . W1adonlość w redakcji • 
tel 4657 . 




