
'r 13 Łowicz, czwartek 22 listopada 1990 Rok .I 

łłDWY ŁD llłlłł 
Pismo Ziemi Łowickie i_ .. wxchodzi dwa razy w miesiącu. 

Wybory prezydenckie tuż, tuż ••• 
Dyskusje na kogo gł~ zdominowały 
niejedną rodZin rq uroczys~, różnice 
poglądów poróżniły dal«l)'Ch przyjaciół. 
Naszych Czytelników zainteresuje z pe
wnością jak oddadzą 5'10je głosy nie
którzy z bardziej znanych Obywateli 
Ł01i11icza. Oto ich wypowiedzi, zebrane w 

ANDRZEJ BllJNIAI<. Kierownik UrzęciJ Rejo- dawałem na którego oddam głos: Mazow1e
nowego w Łowiczu: · Danawiam odpowiedzi. ci<iego czy Tymińskiego. Pierwszy gwaran
WIKTOR CZlFRYNIAI<, weterynarz: W kraju tuje stabilizację polityczną, drugi zda
demokratyczn)'lll to na kogo będ( głosował je się obiecywać otwarci!! dla naszych 
jest 11eją słod<ą tajennicą i taką pozo- produktów ryri<ów zbytu na Zachodzie. 
stanie. Ale jestem wiemy ideałan sprzed TERESA KOTECKA-LEWY, fotograf: Nie 
10 lat, ideałom "Solidarności". 11!1111 Jeszcze wyrobionego własnego poglą-

dniach n i 14 listopada /nie pytaliśmy NA KOGO ·GŁOSUJJ} 7 
'ób organizujących kampanię wyborczą 

regokolwiek z kandydatów/: 
... ~ARO AROOLD, cukiernik: Głosuję na JANUSZ GAWRON, kupiec, inicjator powoła du, codziennie zmieni11111 zdanie. Gdyby 

Mazowieckiego, jego plan naprawy Polski nia do życia Stowarzyszenia Kupców Mia• złączyć dobre cechy wszystkich sześciu, 
jest właściwy. Jest to człowiek, ·które- ·sta Łowicza: Wałęsa, za to, że widzi ko- byłaby wspaniała cał~. 
na.i llllżna zawierzyć. · nieczność rozbicia starych struktur krę- MAREK KRAJEWSKI , przemysłowiec: Jeszcze 

JERZY BAZAl<,artysta plastyk,rzenii~lnik: pujących rozwój kraju, czyli za tę obie- nie wiem kto, ale na pewno ktoś z dwój+<i 
Zdecydowanie Wałęsa. Za jego C!Qwag~, za caną "siekierkę". Mazowieci<i - Wałęsa. 

to, że jest robotnikie111 i w nadziei , że AtłlRZEJ GRABOWSKI, lekarz pediatra:Albo BOLESŁAW SAWICKI, lekarz internista: 
wreszcie zrobi z czen«>nyini porządek. . Wałęsa, albo ~zowieci<i albo Moczulski. Najlepszym kandydatem na prezydenta R .P. 
STANISŁAW BIEGUSZEWSKI, nauczyciel, prze Jeszcze się n~e z~~dowałem, ale na pe .. byłby Zbigniew Brzeziński. Spośród tych 
wodniczący Rady Miasta Łowicza: Jeste111 wno ktoś z teJ t~óJk1. . którzy zdecydowali się ubiegać o prezy
zdecydowany głosować na Mazowieci<iego, EL2BIETA KATARZYNSKA1 nauczycielka L.O. denturę popieram Lecha Wałęsę,poniewaz 
który zapewni stabilność polityki, szcze-B~ę gło~ała na ~a!ęsę,.~o on ma w so- uwazam, ze w obecnym czasie on najlepiej 
gólnie z•gtani~znej. Biorę pod uwagę b1e tyle intuicji l energ11~ ze jest w zabeZPieczy interesy Polski. 
realia, a te wykluczają przyśpieszenie. stanie coś w tym kra~u zro~1ć. Ma on ANTONI SZALECKI, lekarz chirurg: Leszek 
KRZYSZTCF BIERNACll.I, lekarz ginekolog: swoJe wady, ale któZ ich nie ma? Wałęsa. O~iada mi zarówno jego pro-
Nie zamierzam głosować na nikogo, bo ŁU<ASZ KAZŁOWSKI~ burmistrz Łowicza: grani jak i osobowość. 
żaden z kandydatów mi nie odpowiada . JeSte111 ~ied~1aln~ za organ1zacJę _ WOJCIECH URBANEK, przemysłowiec:Wałęsa, 

wyborów w m1eśc1e, więc nie mogę powie- bo jest to człowiek uczciwy, Liczę na 

-----------------, dz1~ na kogo będę głosował. Mam Jednak niego bardzo. RóZnie mówi, ale jest w 
swoje~ kandydata. stanie dużo zrobić. 

IDOL MŁOOYCH ?. EWA KAZMIERCZAI<, kupiec: Mazowieci<i, bo WALERIAN WAROłALOWSl<I, dyrektor t-llzet111 
gwarantuje spokój. 1 w Łowiczu: Głosuję na Wałęsę, bo jest 

Tymińsk i zdaje się być !awo
- , ·•em łowickiej młodzieży w nadchodzą„ 
cych wyborach prezydenckich. Na prośbę 
"Nowego Łowiczanina" kilka grup harce
rzy ze ZwiąZku Harcerstwa Rzeczypospo
litej przeprowadtiło w piątek, 16 li
stopada na ulicach ~iasta sondę prezy
dencką. Na 140 zapytanych osób aż 105 
/75%/ zadeklarowało, że do wyb~rów 
rrijrlLi~ , wan3ło s ię 25 / 17, n/,a. ni.e 
4amlerzdlo yłosowac 10 osóu /7,1\/. 
Spośród zdecydowanych az 44 osoby/41,9\/ 
twierdziły, że oddadzą swe głosy na Ty
mińskiego, 2B osób /26,7\/ - na Wałęsę, 
18 /17,l\/ na Mazowieckiego. Na Barto
szcze i CillllSzewicza chciały głosować 
po 4 osoby, na Moczulskiego Zadna. 

dokończenie na str.2 

TCl4ASZ KLOSI~I. przemysłowiec: Mam 
2 kandydatóW, ale jeszcze się nie zdecy-

· ~ladze miasta noszą się z zamiarem 
przejęcia od początku stycznia 199lr. 
w swój zarząd łowickich sZkół podsta
wowych. Do wiosny szkoły te podlegały 
Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta, po
przez ten Wydzia ł szły z budżetu cen
tr~l11ego f1l eniądZP na icn utrzyrr,dnie. 
Zgodn. ~ L tzw. ustawą kOCllJelencyJną 

z wiosny tego roku "podstawówki" prze
szły w gestię wojewódzkiego Kuratorium 
Oświaty i Wychowania /choć i tak do koń 
ca grudnia płaci za ich utr:zynianie mia~ 
sto - a-subwencje przychodzą z opó~
nieniem. „ ./. Jest to jednak stan tym
czasowy - przewiduje się, że najpó:tniej -----------------1 31.12.1993r. utrzymanie wszystkich SP 

Z ostatniej chwili 
Na mistrzostwach Europy 
juniorów i juniorek w 
judo, które odbyły się 
17/18 XI w Turcji zawod
niczka MKS Zryw Łowicz 
Beata Walczak w wadze 
powyżej 72 kg zdobyła 

brązowy medal J 

w kraju zostanie przekazane samorządom 
jako zadanie zlecone. Zarząd Miasta Ło

wicza nie chce czekaC tak dł~go: uwaZa
się, ze lepiej jest przejąć szkoły od 
razu. Oznacza to bowiem, Ze pieniądze 
na ich utrzymanie zostaną przekazane z 
Warszawy do Łowicza bezpośrednio, a 
nie via Kuratorium w Skierniewicacn. 
MoZna liczyć - my~li się w Zarządzie 
- że w takiej sytuacji więcej będzie 
szans na to, Ze sZkoły w Lowiczu otrzy
mają tyle pieniędzy, ile im się naleZy; 

dokończenie na str.2 

MIASTO. 
FINANSUJE ? 

Ze s~ wysłana ze stolicy nie zosta1 
nie pomniejszona na rzecz jakichS 
"waZniejszych potrzeb". Miasto zdobę
rtzie wtedy także wpływ na organizację 1 
politykę personalną i gospodar01i11a

nie !inansami orzez szkoly~ 
Punkt widzenia Zarządu podzieliła 

Rada Miasta Ła.icza, która na ostatniej 
sesji zaaprobowała wystąpienie do Kura
torium z wnioskiem o przekazanie sano
rządowi prowadzenia sZkół podstawowych 
jako zadania zleconego. Jeśli Kurator 
wyrazi zgodę /wolałby z końce11 roku 
sZkolnego, podczas gdy władze miasta 
chcą już od 1 stycznia, początku nowego 
roku tx.idżetowgo/ - najprawdopodobniej 
zwołana zestanie nadzwyczajna sesja Rady, 
na której powe:baie się stosoMną uchwałę. 

/w.w./ 



NA KOGO GLOSUJ~ ? 
1lok1"1c tm1l 

1lunkto lnyi1 polskim • 
ll\lł<1 / wiedział jaki post 
t l't1l 1 .potrz y, wie i dzisiaj. 
t 1 ' 4 h iydl dobrych kandydatów t l dl nl nie • właściwie k.onur 

' ~I • I< y I YNA SOUllSKA, hoc:bwca lisów: Ma 
wi l, bo realizuje powoli, ale .sku 

1111• !Mlje pllny. 
Wl SLAW WYSOCKI, historyk, były prze- • 
"'°'lezący Komitetu Cbywatelskiego •So 
lidamOlłć" w lowiczu: Oczywi!§cie, gło
suję na Lecha, cho6 którykolwiek z 
dydatdw wygra, sukces odniesie polska 
deaD<racja. Na Wałęsę dlatego. te on 
najlepiej wyczuwa niebezpieczeńst.o 
okreSU przez który Polska lllJSi teraz 
przejść 1 będzie potraf ił prawidłOlllO 
reagować. 

k·ronika · 

• Jut w piątek, 9 listopada ro1poczęły w Łowiczu uroczyste obchody 72 rocznicy od· zysk,ni• niepodlcgło~i. O godl. 10,00 w 
sali 11imnastycznej Zespołu Szkdł ZllWOdowych nr 1 "4.ała miejsce akoliczrmciowa 111iędzy
s.zkolna akademia. 
10 listopada 111ieszkańców Łowicza: An+-o-11\ f>1etr2ak 1 Ao+o11L So~noi.iskt O ł"Q'l 
Wo.l~n~ (,7.-~k 2 ła.'\u :n.e.Jct. zostało ooznaczonych "krzy;fea za udział w 

wojnie 1920 roku". . 
Uroczysto~ ta odbyła się: w Urzędzie Wojewddzki111 w Skierniewicach . Niestety nie mdgł na ni• przybyć czwarty łowiczanin, Steni• 
sław Rotstad / ktdr~ przyznane odznaczenie wręi:zył w domu bur11istrz •iasta. 

11 listopada o godz .12, OO •ieszkańcy Łowicza uczestniczyli w. odprawionej w Kolegiacie M!lzy ~więtej w intencji Ojczyzny.Główne uroczysto~i rozpoczęły się o godz.16 ,JO przy pomniku Jdze!a Piłsudzkiego. Oo przyby
t'ych 111ieszkeńców milsta prz!lll8w1ał bur11i- , strz, lukasz Kazłowski i przewomiczący Soli' 
darno~i Oddziału Zieai Łowickiej Ad8lll Skone czny. Po złoteniu kwiatów 1 krótk111 wystę
pie chóru .ZSZ nr l zebrani udl li się ulicą Podrzeczn11 na Rynek K~iuszki, pod po1111ik •synów Z1eni1 Łowickiej - bojowników o nie
podległo~". Na czele pochodl szło 14 po
cztów sztandarowych 1 harcerze /Zlłił./ z palą cy111i się pochodniami· • Pod pow1ikie111"Syn6w" 
złotono kwiaty. A o godz. 18,00 została od
prawiona w Kolegiacie Msza święta w i ntencji 
Ojczyzny. 
• Zadłużenie mias ta /w Powsiechnym B~nku Gospor'orczY'!V' wyno~ I '1hecnl ~ 2, 7 ••l d :'! . , co jest k110Lą stosunkowo nwwielką w porów

naniu do imych !Jilin w kraju. 
• Zarz!l(I Miast• zamierza wystąpić do Nojewddzl<iego Konserwatora Zabytków o pieni!ldze ne remont byłego ko~iołl ewangelickiego w 
Łowiczu. Miasto nie • i długo jeszcze nie 
będzie "lało motliwo~l dakonanil remontu 1 adaptacji. Rozwiązane jest tet 1110tliwo~ć · sprzedania budynku prywatnej instytucji · 
kulturalnej z przemaczenie11, 1°42· na galerię. 
• Loklle utytkowe będące w zarządzie 111iastl a 11iesz.czitee się w budyr1<1ch o nieustalony111 statusie prawny111 nie będą wystawiAnit Pia prz~ targ, lecz udostępniane utytkownikOll ne zasadzie tJ1110WY dziortawnej z krdtkl•, l ... ie

slęcZnY"' okresem wypowledzeni• ne wypadek, 
gdyby ustalono pra-ltego wła~ic1ela. Sy
tuacja taks dotyczy, np. sklepu w lokalu 
przy ul. Zduńskiej 4, do którl!flll pretensje 
zgł1sza Bank Spółdzielczy - spadkobierca Bar1<u Zienii Łowickiej, dawnego wła~iciela budynku. . 

W ś~, 21 list0pada w LO Łowicz . i osób w poszczególnych_selctoracn i ogło Łowicka Drutyna Harcerzy hl.ks.J.Ponia- sillly wyniki. Podobną dyskusję zorganilJ towskiega ZHR organizuje ~ję na . wali~ na Zbiórce drutvny bli~o rak 

O PREZYDENCKI FOTEL W Lu 
temat wyoorow prezy<Jend<ich. Wezir.q w ten1J, gdy jeszcze nikCJll.I nie &liło sit: niej udział uczniowie i profesorowie LO~ o wolnych wyborach. Wtedy wygl"ało stron Poszczególne "stronnictwa• zajmą wyzna- · nictm Mazowieckiego . W środę jednak czone raiejsca i będą mdwić o swoich kan- wszystko llllte przebiec inaczej. dydatach, bronić ich racji. Zostani e za RYSZARD LEBIODA rezeniowana także miejsce dla tych, którzy jeszcze są niezdecydowani. W trak P .5. Prezydencka debata 1e LO od:>yła się cie debaty, lub po jej zakończeniu będą wczoraj, kiedy to "Nowy lowit~~anin• był mogli oni przecnodzić do tych,ktdrzy ich jut złożony w drukarni. Wynik1 podamy przekonali. Na koniec podlicZY"IY lićzbę w kolejnylR runerze "N.l." 

IDOL MŁODYCH ? 
dokończenie ze str . 1 

7 osób /6,7 \/ wiedziało, t e będzie 
głc30WaĆ 0 ale nie było jeszcze zdecy
dowanych na kogo. 

J5 roku tyi:ia,z uczniBllli klas matural
nych włąc211ie. Oni to stanowili ni011al 
60 \ potercjalnych wyborców Tymińskiego 

Mimo to, a 11102:e wła&lie dlatego wyso kie notowania Tymińskiego zaskakujlJ. 
<J<azuje sii;, 2e denlagogiczna,złotousta, 
aieszaJ~a ooietnice z aro:.fbami retoryka wystarczy, by zje01ać Sobie s~a· 
tię lllłodycłl i krytycznych/? I 1J11ysłdw •• 

Sonda uliczna nie jest fachowym bada nieai opinii społecznej, jest raczej rodzajeni zabawy. Tak było t tyna razem. 
Profesjonalne sondaże wskazywały w przedostatni• tygodniu k~anii na wzrost po
pula~i Tymińskiego, nie tak duży je
dnak. jak w naszyi1 badaniu. Takie, a nie il'Yle wyniki przypisać chyba nalety 1:811J 1 te zapytana grupa osób nie była reprezentatY""8 ·dla ogółu społeczeństwa: 85 \ 
badanych nie przekroczyło 55 roku tycia 
co więcej: at 50 z owych 105 osób byli 

/wal/ 

to wyborcy llłodsi i na)llłodsi: od 18 do 

11 listopada 1990r. Zespdł Szkdł Zawodo
wych nr 1 w Łowiczu obchodził ~ięto szkoły 
Uroczysto~i rozpoczęły si• jut w pi.tek , 7 listopada. O godz. 12 , OO ·w łowickiej ko
legiacie z udziałeni uczniów, nauczycieli, 
•bsolwentdw, rodzicdw i zaproszonych ~1 , 
odprawiona zo9 tał11 Msz1 Święta w intencji szkoły. W czacie Mszy ~więtej dokonano po
~ięcenil sztandaru, ktdryt1 szkoła cieszy 
się jut od 198• roku, kif!dy to otrzyałl imię 10 Pułku Piechoty . ówi:zesne uroczy
sto~s l zaszcz yc ił a swoją obecności" córka 
dow-'idcy 10 PP r . lrnno Kr yczy1\sl,.,1 , jedno
cze~nie córka matki chrze!ltnej sz t andaru 
pułkowego. 

Geneza szkół tworzących dzisiejszy 
"Zespół" sięga 1716 raku, kiedy to powsta
ła w Łowiczu zlhllldow1 szkoła dokształcaj•ca dla młodziety pracujiteej w rzlllli~le. 
W 1946 r . utworzono PańsŁWIJW!I Szkołę Pr zeniy slow• przflkszta łcor,. w 17•7r. na GitS11Zjul 
Mechanicmo-Elektrycme, • w rok pdfniel -ne llcetil Mechaniczno-Elektryczne . Od 1950r 
dział•.)• w tyni silllyll budynku: Technikum Machanicmo-Elektryczne 1 Z8!1adnicz1 Szkoli ZalllCldl:Ma. 2J. VII .197Jr. z poł~zenia istnie
jących pod wspdl"' ldllinistrac.)•1 Technikum 
Mechaniczno-ł: lektrycZTl!IOO, Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej 1 Zasadniczej Szkoły ZllWOdo wej dla Młodocianych powstał •zespdł Szkół• . 

Od 19Ur. sledzibil obeo'lej 5zl<oły jest 
zbudowany w I poł. XV w. gotycki klasztor dOlllinikand.w przeznaczony po l 7,5r. na cele 

·wojsk~. W okresie Krdlestwa Polskiego 
do głównego budvri<u dzisiejszej szkoły /d. 

rys.J.Rutl<owski 

SWIĘT~ 
, 

NIEPODLEGŁOSCI 

ŚWIĘTEM SZKOŁY 
kl~s ztor/ du butluwa11« zosta ły 2 olliekty, z przezn,oczeniem na stajnie 1 magazyny wojsko · Wit stacjonujiteych w Łowiczu w okresie letni~ jeaiostek kalłlller li kornej. Po odzyskaniu 
niepodległotłci w 191Br. w budynkach tych -
do l9J9r. - stacjonował 10 Pułk Piechoty. Wcielony do 26 Dywizji Piechoty, w składzie a„ii "Pozna~·. lr'lllciył w kllll!Panil wrz~io · wej w rejonh wsi KC111Pina. W dniu 17 .IX.19J7 
załoga Pułku wraz z ~ - płk . Mllri11n11111 Krudowski111 - dostała się do niewoli. Sztandar pułkowy ukryto, 1 po wojnie przekazano 
do +liz- Wojska Polskiego. 

Na PoCzątku lat trzydziestych ze składek tolnierzy 10 PP 1 lllieszklńcdw low1cZ3 uf~idowano pomik j>OOwięcony p11111ięci tołnierzy, ktdrzy oddal i tycie za Ojczyznę w okresie 1918-1721. 
Ponni k stan11ł ne placu dawnych koszar 10 PP. Po wojnie u.,..-.1,to z niego paiai•tkowe t ablice , a jedynytl iłllldelll ZO!I teł pusty colcdł : oraz litery :J' na ogrodzeniu przy po1W1iku. W 1955r . na cokole pojawi ł się lll!ldalion 1 tablica potłwięcone A.Micldewiczowi. ·At J• 



JESZCZE o ·woDZIE A tymczasem woda ju2 nie będzie za 
dal'TtlO. Rada Mie j ska uchwali. lllkrótce no
we ceny.BędQ wysokie , a Radnym przedłożę 

. pod rozwagę propozycję ich podniesienia o 
K 1nieszka na czwartym piętrze wie jak . dalszych kilkanaście procent w celu kronika 
cz śto j ej br akuje . Czy jesteśny ska2«1i utworzenia funduszu wodociqgów i kanali 
na suszę? Czy nus imy · bUdować nowe, niezwy- zacji. Wypada przecież aby Ci co dostali 
kle kosztowne ujęci,e wody na Wygod~ie? . wc1ę za darmo, teraz pomogli tym co się 

Nie. Wody jest dostatek. Prz~Jnw:iieJ o niQ starajQ . 
dziewięć zakładów ma własne jej uJęcla, · 
ale z nich nie kor zysta . Wygodniej brać Trzeba ·założyć wodomierze. Za 
wodę miejską. Ujęcia są więc zaniedbane kłady, które mają ujęcia wody mu
lub niedokończone. Jest dobra woda w ZPOWsimy Z111Jsić do ich uruchomienia. Dotąd 

• Rada Miasta Łowicza oddaliła na swej VII 
Sesji, 1J listopada projekt uchloały o finan-1 
sowaniu infrastruktury pod budownictwo "ie 
szkaniowe /patrz N. l . 11/90./ Nie zerwano 
zawartych jut umów, ale oczekuje się na roz"'. 
strzygnięcia czy budżet centralny będzie fi
nansował te przedsięwzięcia. Odpowiedzi na 

i Mleczami. Są t u duże rezerwy, z to się n1e udawało. Nakazy nie skutkowa -
których r zad<o miasto korzystało. ły. · Spr~jemy to osią~ąć drogą przynu-

Przyzwyczail iśmy się, że woda jest su ekonomicznego. Kto nie będzie oszczę-
za darmo. Nie os~czędzamy. Zęby można dzał, będzie dużo płacił. Uzyskane środ · 
umyć w kubku wody ,a od<ręcamy kran do ki przeznaczymy na . dokończenie lllQderni-:-
końca. Spłuczki r:iekną. Gdy pęknie rura zacJi uJęcia na Blichu, na ~umęcie me 
na ulicy to się ją naprawi a całymi dnia- kt órych błędów w sieci . wodociągowe] oraz 

to pytanie nie uzyskał burmistrz na zorga
nizowanym przez senacką Komisję d. s finan
sów gmin spotkaniu z udziałem przedstawi
ci e l l Ministerstwa Finansów I Pełnomocnika 
Rządu d . s. samorządu terytorialnego - prof. 
J. Regulsk lego. 

mi. Latem jedni podlewają ogródki, a na budowę nowych wodoci,ągów. Sądzę, 2e 
drudzy nie mogą ugotować szkl anki herba- otrzymamy też · pomoc . po.nstwa.. 
ty. Płacą oczywiście j ednakowo. Stąd 
uzasadnione żale i pretensje. 

ILE CHEMII 
W WARZYWACH ? 

W zgoaie j opinii mieszkańców Osiedla 
Starzyńskiego / d. 22 Lipca/ sklep wa
rzywni czy prowadzony w budyri<u acinini.
stracy jnym LSM przez ajenta Andrzeja 
Zarychtę był znakomi ty. Można było w 
nim kupić wszys tko , co na pobli skim 
targu, za t o codzierTiie . Był - od s ty
cznia 1990r. gdy Zarychta z aczą ł go 
prowadz ić do cz~rwca t ego roku,kiedy 
właściciel lokalu, LSM wystawi ła go na 
przetarg. Przetarg wygrała PSS"Społem" 
oferując 55 tys.a. czynszu za l .m1

• 

Przystępując do przetargu dyrekc j a PSS 
znała warunek ucz~tnictwa w przetargu 
Było nim zacho~anie branży sklepu: owo-

ZBYSZEK 
WIEDZIAŁ 

NAJWIĘCEJ 

25 uczestników w· większości chłopców 
z lJ średnich szKół \llOjewództwa skier
niewickiego przystąpiło w piątek, 10 li 
stopada o godz. 11. do wojewódzkiego 

Ja ta czekano na przywróceni e pornikowi daw· 
nego przeznaczeniu. W 1989r . s tarani89 
łowiczan na cokol!! ~i119zczono popiersie 
Józefa Piłsudzkieoo, orła legionowego i od
znakę 10 Pu łku Pi ucho ty. 

Budynek nasze j szkoły j est zabytkiem. 
Od lat jeciiak wojuwódzki konserwator zaby
tków nie wykazuje za i nteresowania jego re
lllOnt!!l'I, 1ni nie par tycypuje w k, sztach do-
r lnych r9U'ltów. Mallly tol<te kłopoty z budu
l ., sitt od dawna hal • warsztatową i pogar-
111 )ącym się z katdyal rokiena stane111 budyn 
l.1\W. 

Oo roku szkol nego 1989/90 szkołę ukoń-
' ryło 6892 absolwentów, w tym: 

lll(;IY!ikum - 2220 absolwentów , 
lDCIYlikllll dla pr aaijQCYch - 1~9 ab!lolwen~ 
l6w 
l lcl!l.Jfł zawodowe - 86 absolwenutw, 
11 ci'liczę szkołę zawodową - 4427 ab!lol 
W1111tdw. 

BARBARA MYCKA 
STANISŁAw GRZELAK 

WlAOYSŁAW DURKA 

cowo-warzywnej. Dzisiaj, pięć miesięcy 
po "zmianie warty" w sklepie,"Społem" 
handluje w nim artY\<ułami chemiczny~i •• 
Poir~tolofa. 11~ mieszkańcy wydzwaniają 
do p. Zarychty i do "Nowego Lowicza
nina" skarżąc się, że zostali pozba
wieni jedynego w pobliżu sklepu warzyw 
nego. Targ go nie zastępuje - po połu
dniu, po skończonej pracy niczego już 
tam kupić n.i.e można. 

Proszącyi1 nas o interwencje wydaje 
się, że jeśli ktoś w sposób tak oczywi
sty jak "Społem" nis dotrzylllJje UIOOW)', 
UlllJwę z nim się jak najszybciej zrywa. 
ŁSM czeka już kilka miesięcy jakby li
tując się nad PSS-em. Doprawdy, nie 111a 

nad kim - mówią nlMll:akurat telllJ molocha~ 
wi lokali w naszy~ mieście nie brai<uje 

WOJCIECH WAL IGÓRSKI 
P.S, Wiceprezes LSM, Armand Ruta poin
formował nas, że będzie ~ PSS interwe
niował. Czy skutecznie? 

• Zarząd Miasta wycofał spod obrad Rady 
projekt ucl'lwały o instalowaniu wodomierzy 
i wprowadzeniu opłat za wodę. Oczekuje się 
na odgórne, państwowe .ceny wody. 

•Rada uchwaliła Statut Urzędu Miasta 
Rady Miasta Łowicza. 

eNa posiedzeniu w ci'liu . lJ.11.powołano też I 
do życia Fundację Rady Miasta Łowicza · 1 
uchwalono jej statut . Fundaci~ ma wspomagać I 
realizację różnych przedsięwzięć potrzebnych 
miastu,a jej zasoby pochodzić maj, z dobro- · 
wolnych wpłat od z akładów pracy I osób fi
zycznych. Wpłacone sumy odejroowane są od 
podstawy opodatkowania. Rada Fundacji li
czyć będzie 15 osób, z których 8 - to człon 
kowl e Rady Miasta. 

• Zakłady Wdrożeniowo-Produkcyjne ~
PRUOUCT ze Słupna pod Radzymine111 gotowe są 
otworzyć w Łowiczu swą Cllię. Zakłady pro
dukuj~ wodomierze . W Łowiczu spodzlewaJQ 
~ lę zatrudnić 50- 70 tokarzy I ślusarzy, 
których brakuje na Ich terenie. warunkiem 
o twor zenia z akładu jest możliwość kupienia 
/ a nie dzierżawy/ terenu o oowierzcmi co
na_irmiej 5000 111 z halą produkcy j n'I nie 
mni r! jSZQ nit 500 m' I prz ydz lałP.m ene rgl I 
DO KV. Zarzijd Miasta poszukuJe oc~owle· 

finału kori<ursu na temat "Walka o gra dnl e~o obiektu. 

nice Polski 1918-1923". Konkurs został • Reda przyjęła uchwałę o przyjęciu aktńw 
zorganizo-.any w celu uczczenia 70 ro- prawa miejscowego. Omacza to zatwierdzenie· 
cznicy wojny polsko-bolszewickiej. 1 uchwał byłej Miejskiej Rady Narodowej. Nie 

Najpierw pisano tes.t . Odpowiadając zatwierdzono 6 uchwał - wszystkich związa 
prawidłowo na 17 pytań ,/które factlo\olcy nych z tworzeniem terenów pod budownictwo 

mi eszkaniowe, tych terenów, na k_tórych nie 
ocenili jako bardzo trudne/ można było zaczęły się dotąd żadne prace. Przyjęcie 
zdobyć mal<Symalnie 100 punktów. tych uchwał oznaczałoby konieczność flnanso 

Sześciu spośród tych uczniów, którzy wania Infrastruktury jak w przypad<u LSH 
zdobyli najwięcej punktów przeszło do czy ępółdzielni młodzieżpwych, o których I 
finału ustnego. Pytania losowano , A od- pisaliśmy wyżej . 
powiedz i oceni'ała K0111isja, której prze- • w dniu 10 llstopeda b. r. w Żyrardowie od- i 
wodniczyła p. Zofia Kępka metodyk, hi - były się XV Wojewódzkie Popisy Krasomówcze ' 
storyk z Wojewódzkiego . Ośrodka Medy- dl a m!t1d z l et y SzkrH ś rech1\ ch . w konku1 ole ,

1 
czne h r~ l n „d~io.t !l ucze·1 t11l kó'w. PI P.rws ze m\P j· 

go. . . . . sce z' j\ł rl ucze11n 11,a Oarbar~ Wini ecl<a l Pań 
O zwycu:„twie decydowa ła suma punk- s twowcgo lechrilku Rol11l czP.qo z Łowicza 

tów zdobytych w pisennym i ustnym finale.- /Blich/, II miejsce uczennica L.O. z Rawy 
I miejsce zajął Zbigniew Zagajewski, Mazowieckiej Marta Kielczyk, Il I miejsce rów 

uczeń kl.IVc z LO w Lewiczu . w teście nież łowiczanka AITia Kowalczyk z lechnikum 
· k ł 9B 5 pkt f · l Włókienniczego. pi sennym uzys a . • : •a w ina e · Barbara Winiecka będzie repre-

ustnym Zdobył maxirrum - tJ. lJ pkt. ; zentowała nasze województwo na Centralnych 
II rAiejscs - Alicja Janiszewska, także pop is~ch krasomówczych w Dobrzyniu Golubiu. 
uCZefYlica kl. IVc z LO w Lewiczu /B7 ,5 Oo wojewódzkich el1111inacji przygotowywlła 
pkt . za test/; III miejsce - Jarosław Bas ię Pani mgr Elżbieta Gromadzka. 
Janeczek, uczeń kl. IV c z LO w Rawie • tH eznany 11do•„c ipniś" poskakał s obie 
Mazowieckiej /BO pkt. za test/. . 16 X! po dachu o l a tego "malucha" należące-

Laureaci pierwszych trzech miejsc go do Wrns t awa o ,~c:rJz '< icgo - członka flady 
otrzymali zestawy ksią2:ek historycznych Mns t a Ło.,.lcz .1 . .:i t a ło s ir: to wieczorem, 

. . gdy samochód s t~ ł zapa rkowan~ w 1\leJkach 
a wszyscy pozostali uczestnicy finału Sienki ewicza, orz~domcm imP.go radnego 
- książki. - [lol esł awa Przybyłowicza. 

Organizatorami konkursu byli: Woje
wódzkie Kuratoril.Jll Oświaty i Wychowania, 
które przeznaczyło l.J00."000 2ł. na ufun 
dowanie nagród, Wojewódzki Ośrodek Meto
dyczny i łowickie LO . 

J opr. I entt1! 

• Polic ja w Łowiczu w z:1ogaciła s ię o 3 
nowe "Polonez y~' Dostr ze lenie "i'oloneza" za
jętcrio kontrol ą on:d;<ości na s zosie pozn~ń
skiej nie br:<lz ii:? odt ą d już oznaczało pew
no!lci, że w mio~ście można sobie poużywać. 
\<ly c l ągnięc i e wniosk61< należy do kierowców. 



1 

yJ11a 
11 11ud1 . 8, 45 w Łowiczu na tar

' 1 1,„ 1~1 ) lift kl11ruj11cy semoc:hodell Fiat 
11 Hl111 aw n. z Łowicza potrącił pieszo 

t•t1I I M. lat 78, która z obrateni8111i 
, I t 1ua teła przewieziona do szpitala. 
• U..10. 90r. o godz. 12 ,OO w Łowiczu na ul. 

ti10tl!IOl1skiego, kieruj~y saioochodenl Fiat 
126 p Cezary e. potrącił rowerzystę Jana N. 
lat 80 z Łowicza i zbiegł z miejsca wypad
ku. Rowerzysta doznał obra.te11 ciała. 
• 21.10.901 o godz. 18,05 w m. Zawady,gn. 
Łowicz Jdze1 W. z11111. t;eroki, gn. lyazkowlce 
wtargnął gw1 ttownie n~ jezD"lię pod nadje.t
dzający ciągnik polowy ·bez nr rejet1tracyj
nego kierowany przez Sylwestra Sz.z Łowicza. 
Pieszego z obratenlami ciała przewieziono 
do szpitala w Łowiczu. 

• 27.10.90r. około godz. 12,40 w 111.Zakrzew 
gn.Blelawy w zabudowaniach Bronisława Sz. 
wybuchł pożar. Spaleniu uległa stodoła drew• 
niana, snopowiązałka, eleczl<arnla, zbote, 
silnik 5, 5 kW I !me narzędzia warto~ci oko„ 
lo 30 ml l h,nów z t. 
• ?B.l0.90r. o godz. 17,10 KRP Łowicz 
została powiadominn;i n włamaniu dokon11ny111 
do magazyrf<u podręcznP.!JO piekarni przy ul. „· Zdui,sklej 40 w Łowiczu, Skąd nieznany spraw
ca skradł pojemniki 7. j:'.)kemi warto,jci 
762.000 Ił. na szkodę Henryka K. z Łowicza. 

• JO.I0.90r. o godz. ?}.OO na C311'Jinqu w 
Nieborowie z nleur.tnlnnych przyc1yn zalst· 
nial pożar w wyniku którego całkowi temu 
spaleniu uler1 domek l czę!lciowo samochód 
2uk. Mieszkaniec donf<u z obratenlanil ciała 
li stopnia został umieszc1ony w s zpitalu 

~ Łowiczu. ' 
• W nocy z l/2.11.9Qr. w 111. c;atolin , 11"· 
yszl<owice zaistniał po.tar. Spł>nęły: nieza
ieszkały dofll Wiesława G. oraz stodoła 
rlamy S. wraz ze zbiorami i maszynllf'lli rol 

yml. Sulla strat około 50 milionów. 

• J.ll.90r. godz. 12,50 na tresie f.J,..4 
w m.Kllf"lllna Fiat 126 p kierowany przez 
ROlll8na R. z Nowej Suchej podczas mAnewru 
zawracania nie ustąpił pierwszeństwa przeja
zdu i został uderzony przez samochód Volks-
wagen kierowany przez Małgorzatę G. z War

szawy. W wyniku wypadku obrateń doznała 
kierująca sarmchodenl VW i została przewiezio 
na do szpitala. 
• 4.11. 90r. o godz. 9, 20 KRP Łowicz została 
powiadomiona o zgwałceniu w Bielawach HP lat 
BJ . Sprawcą był Janusz G. z Łowicza. Poszko 

. dawaną z obrażeniami ciała przewieziono do 
szpitala w Łowiczu . 

• J.ll.90r. około 20,50 w Łowic zu Anna M. 
z ostała potrącona prrnz poc l ~g towarowy 
rnJ -; j l Ha ł ?S7f' · lce - n1epi11 ponosz~ c: 
śmi urć na miejscu. 
• 5.11.90r. około 6,00 w m.Seligów,gn. 
Bielawy spaleniu uległ dofll mieszkalny Je
rzego w. Suma strat około 50 mln li. Przy
czyną potaru było prawdoi>odobnie zwarcie 
w Instalacji elektrycznej. 
• 5.ll.90r. Krzysztof Sz. lat J5 , zam. 
Sor.ł1aczew · popfłłnil samobójstwo przez po
wieszenie się. Odbywał on karę pozbawie
nia wolności w ZK w Łowiczu. 
• w noc;y z 5/6. ll. 90r. w Łowiczu na Os. 
Noakowsklego nieznany sprawca skradł sam. 
Fiat 125 p SKY-7460 na szkodę Marcina K. 

• 9.1l.90r. o godz. 5,00 na drodze Nr 2 
w 111.Klewków, !Jl!· Łowicz Agnieszka H.lat 
2J zani. Jasin, woj. warszawskie kierując 
samochodenl loyota cloprowadzlła do zderze
nia czołowego z sllllOChodem' lada, którym 
k lnrował· f adffu!IZ N. lat 55 Z Lublina. W 
wyniku zderzenie kierujący samochodelll 
lada doznał obrote11 ciała 1 został prze
wieziony do szpitala w Łowiczu, a u:ukodze
nie swx:hodów szacu e si na 100 mln Ił . 

Towariszcz pałkownik, karespondient 
prijechał" - zameldował do mikrofonu 

. wysoki, elegancko przystrzyżony żoł
nierz. Było ich na wartowni trzech : w 
wysokich, czarnych oficerkach·, . białych 
pasach, czerwonych opaskach na ramie
niu, z bagnetami w pochwach przypiętych 
do pasa. Nudzili się wyratnie w małym 
pomieszczeniu, chodzili tam i z powro
tem po podłodze wyłożone] ogronnymi 
płachtami zadrukowanej gęs to cyrylicą 
gazety. Bardziej bojowe lfrażenie ro
bił kolejny wartownik, przed drzwiami 
gabinetu dowódcy: na nasz widok trza
snął przepisowo obcasami, ręce spocży
wały na przewieszonym przez pierś pi
stolecie maszynowvm •••. 

Armii Czerwonej ma · opuścić ziemię nie- l 
miecką, czy zlikwidują się nieco wcześ
niej - tego Łakoma~ nie wie • 

Na razie więc siedzą tu, za rrur~mi 
stłoczeni na niewielkim, trójkąt ' ob
szarze między ulicą Kiernozką, cmenta
rzem kolegiackim, a·torem kolejowym. 
Żołnierz służby zasadniczej spędza tu 
2 lata. Gdy otrzyma wezwanie do komisji 
rekrutacyjnej w swoim obwodzie nie wie 
dokąd zostanie wysłany. Może to być sku
ta lodem Czukotka lub słoneczna Odessa, 
może być stojący na krawędzi wojny domo 
wej Kaukaz, uważająca się za niepodległą 
Łotwa czy mogący zadecydować o przyszło 
ści całego Związku górniczy Donbas.Może 
być wreszcie Polska. Polska, o której do 

• • SfX>JI'zerne za n1ur 
Jednostka wojsk radzieckich stacjo

nująca w koszaracn przy ul . Kiernoi
kiej stanowi jeden z mniejszych spośród 
34 garnizonów Armii Czerwonej w Polsce. 
Jej dowódca, pułkownik Aleksander Łako
mow, leningradczyk z pochodzenia, wy
soki, dobrze zbudowany mężczyzna nie 
chce jednak ujawnić . ilu ma pod sobą 
żołnierzy . "Niennogo" - m6wi. Jednostka 
wywodzi się z okresu II wojny światowej. 
Sformowana została Tl. ll.1943r. w 
Melitopolu nad Morzem Czarnym i jako l 
brygada łączności przeszła szlak bojo
wy od Charkowa przez Kijów, Mozyrz, 
Homel, Bobrujsk, Baranowice, Brześć, 
Anin, Łódt, Zagań do Leszna i Poznania. 
Koniec wojny zastał ją w Świeciu. 

Zapewnienie łączności z trzonem wojsk 
radzieckich stacjonujących we wschodnich 
Niemczech stanowi podstawowe zadanie je
dnostki. Nie ma więc w Łowiczu ani czoł
gów, ani armat - jest za to sprzęt tele 
kolll.lnikacyjny, którego jednak nie mogłem 
obejrzeć. Wycofanie jestnostki z Łowicza 
jest więc ściśle związane z likwidowa
niem obecności raazieckiej na terenie 
byłe}- NRD 1 Czy . zostaną tu ,jednak· aż do konca 199qr.,kiedy ostatni żołnierz 

BIBLIOTEKA 
CZEKA NA KSI~ŻKI 

niedawna mogli przeczytać w ~azetach 
tylko co najgorsze /"d>Jżo 'gorzej pisano 
niż jest w rzeczywisto~ci"„ - przyznaje 
Łakomow/. Tak na dobrą sprawę to dopiero 
po przyjetdzie na miej3ce rekrut dowia
duje się gdzie jest. nitaj rozpoc 
szkolenie, tutaj składa przysięg 
jakoś próbuje przystosować się do Lycia 
w zarTl<nięciu. Decyzją wyższego dowódz
twa zabronione jest bowiem wychodżenie 
na przepus~ki poza teren jednostki.Cho
dzi podobno o unikanie konfliktów z 
Polakami. . "Łowicz jest spokojnym miastem, 
czuJemy się tu dobrze, a za życzliwość 
mieszkańców i władz chciałbym podzięko
wać" - m6wi Łakomow- "ale nie wszędzie 
jest tak dobrze, byłem we ~~rocławiu, 
Łodzi, Krakowie, Poznaniu i wiem coś o 
tym" •.•.. 

Wie także, że dla wielu Polaków są 
po pi;ostu okupantami. "Ue jacy my oku
panci?" - zapytuje. "Czy nie biliśmy 
razem Niemców? Jesteśm·f przecież bra
cia, Słowianie •..• " A Katyń? - zna to 
słowo wie co ono oznacza. "Ale to 
zrobił Stalin, on i naszych miliony wy• 
tracił, to był nasz wsp.)lny los". 

doko(czenie na str.6 

doręczanie ich przez prucownika b' ' o-
teki. Bywa, że dopiero po 3-cim - tym 
monicie książka wraca, ale bywa i tak, 
że niektórzy Czytelnicy na te monity w 
og6le nie reagują. Jest to Slkltne zwła

Każdy człowiek korzysta w swym życiu szcza teraz, kiedy wszędzie m6wi się ty
z bibliotek czy to szkolnej, czy publi- le o naprawie Rzeczypospolitej. 
cznej i wie , że "kto czyta żyje wielo- Taka nieodpowiedzialność naraża bi-
krotnie, ~ to ·z_<1Ś z ksi ą żk ::>mi Obcować nie bllotekt( na. zbędne wydatki i zajrruje 
chce, Oil jeda, żywot jes t skal dny". Tak 1o1iele ClaS\.\ praco·..inil<ooo spor:.::qJ l aj<ic1m 
powiedział o książce poeta, Józef Czecho- uponnienia, którzy ten c:zas mogliby po
wicz. Ale to powiedzenie motna także od- święcić na ime prace z Czytelnikiem. 
wrócić. Książka także żyje wielokrotnie Za wysłane upannienia i przetrzymywanie 
j~li czytana j est nie tylko przez jedne· książek MBP pooiera kary, Być maże są i 
go czytelnika. Zdarzają się jeO'lak Czy- tacy Czytelnicy, którzy wiedząc o tym, telnicy - egoiści, którzy lekceważą wła· nie chcą się narażać na koszty. 
sność b!plioteki - własnOOć społeczną, W. grudniu dajemy szansę tYT!' Czy 
przywłaszczają je 50Qie, niszczą lub telnikom l innym,_którzl' nie zw~óc1ll 
zbyt długo przetrzyaują u siebie , nie b1bl1otecznych książek 11 terminie. 
reagują na monity biblioteczne, ni e po- Miejska Biblioteka Publiczna im.An
zwalają na "wielokrotne życie książki " . drzeja K.Cebrowskiego w Łowiczu, w gru-

Fakt nie zwracania w terminie ksią- dniu "na gwiazd<ę" odstępuje od reguta 
żek przez Czytelnil<óił jest dla biblio- mi nowego pobierania kar za przetrz:y111y-
fels~ każdej, nie tylko l4łP w Łowiczu , wanie wypożyczonych książek. Prosi111Y probl-emem. Zbyt długo przetrzymywane po- jednak o ich pilny zwrot. 
zycje często poszukiwane są przez inne Jednocześnie informujemy, że po ~ 
osoby. W takiej sytuacji ani ksią%ka, terminie nazwiska osób, które prze _„ 
ą~ biblioteka ni~ spełniają w zupełna- 1a1ją wypożyczone książki, będziemy po
ści swojego zadania. Biblioteka stara dawać do publicznej wiadomości z poda
się odzyskać przetrzymywane książki po- niem ilości wysłanych monitów. 
r;irzez wysyłapie upomnień pocztą bądt "1.&P. 
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t 'AK LISTOPADOWY 
Tego popołudnia kolegiackie asylur11 opu!4ci• 

my brarlll<• boczną, od strony rynku , z Ugurą 
~więtego Jana N<!pomucena. Z tre~i podzię
kowania kapituły wiadolllo, te w roku 191} 
figurę-'liarował ''urodzony" Kazimierz Sło
nil!l!lki. Oo bramy przyparta dn«>nniczka !lftU
kła. Pod !lklepion)'lll. łękie111 dzwon, do czasów 
I wojny przeszło 100-funtowy wzywał do 111>-
dl i twy za konających. 

Wejdziemy zaraz w szarzejący j esienn)'lll 
zamglenieni wylot ulicy przez sze~ziesię
ci<ilecie całe oczl!l<ujęcej naleznego j e j 
nu wanil: ulicą Pijarską. Wytyczona w 1931 
roku bie111ie przeciet przez grunty niegdy~ 
Ojców Pi j arów , na miejscu rozebranych bu
dynków d..-go ich Kolegium. 

Tera z tu kino: w Donu Ludowyftl budowanyt11 
w 19J4r. za s t arosty Zdzis~IW8 Ma&ow!lkie
go . Kiedy miniemy narotną, style. nowoczes 
nym stawi ani\. "wi llę Tylmana" otworzy s ię 
widok na szeroką aleję. To daW18 Glinki·, 
południowa krawędt miasta , kucheme "tyły" 
•ł.aromiejskich posesji. Glink i 1 niedale-

( .. równoległa Zdlm!1ka. Czytby sprawa zdu-
1 'i bli sk i e j ich wars z tatów gliny7 Coś 

tu jest na r zeczy . f' rzeciet pam1ęt8111)' 
jeszcze, kiedy trakt tędy jlldynie prowa-
dz ił , piaszczysty mi11jscami , obchodzący 
zasypywane glinianki, a przez błotnisttr" 
"łąki Ni~dakil" wiod~y daleko, za "ogrody 
Kall niJwskiej" - na Kostkę . Klasztor z k~c~o 
łem Bernardynek ogromniał tn wynio~le - sa
motny i ni11dosti:pny, na zllllknięclu 00sz11rneoo 
pl acu ze ~laną ćwiczeń s tra2y ogniowej ochot 

nlczej. Na wprost Browarnej . Póinl e j, w la
tach 20- tych r egulacja 11iejska tu do tar la . W 
uśc i sku asfaltowych arter ll 1 oparach uli
cznych spalin tkwią resztk i ur ządzanego wów
czas drzewostanu. Wokó ł ponrilka. 

Zdą2ając bowl l!fl ~rodkl era alei dojdziemy 
do C*e!10 lu•ienneqo kształtu. W szarzejącynr 
szybko dniu pótnej jesieni wygląda skromnie , 
ogr!llBW się nie chlubi , chelpl1wy11 rozgada
niem, pozor aarl urzędowe~ chwały nie bl.yszczy. 
Jak wszystko, co wielkie prawdziwie . Artura 
Zawiszy Czarnego to Potnik, dziecka łowickiej 
ziemi , urodzonego w Sobocie pod lowic ze11 2ł 
lis topada 1B09 roku . Jego ojciec - Jan Gwal
bl!rt Cyprian Zawisza Czarny , s zlllllbelan ks ię
cia warszlWSk i ego I radca departamentu to 
uczeń naszego pijarskiego Kolegium. Syn 
Aj tur, w latach 1824-26 gorliwy uczeń glob 
~ ~ jara księdza Aleksendra Kazimi11rza Puław• 
si Vi)O, w roku 1B27 wstąpił na Królewski Lni 
wersytet War9zawskl. Poeta , romantyk, rewo
lucjonista, ~lały i porywczy . Buntownik. W 
cza9 nil!dobry - Nocy Listopadkowej bliski. 
Taki ełll.I zawsze z przł!llDCą walczyć; at w s to 
pniu kapitana !lcigany prz11z Rosjan granicę 
pruską przekroczy w patdzi11rni ku lB Jl r. 
To emigracja. Towarzy9two Demokratyczne 
Po lsklP. w Pary,u. Ni e jem.i-godz ić się z ltlę
sk~. Zara z odnnj<lz te się w nd rtyz>ntcP pllol'
kuw11ika Za l lws~IP.yo jako jeden z oowódcr\w 
okręgowych. Latem 16JJ z t owarzyszami o to
czooy i ujęty przez rosyj9kich huzarów, os1-
uzooy w dawnym klasztorz11 Karmelitów w 
Warszawie, jako najbardziej nhlbezp ieczny 
kazany na Ślllierć tzw. hatlbiącą, przez po-, 
GŁOO SŁOWA 

rys . M.Sokół 

wiesz11nie. lbiorow• egzekucja publiczna od
była się w Warszawie n1 ustanowionym przez 
Ros.}an 111 i ejscu kdni , od 192B r . nazwanyt11 
Placl!!ll Artura Zawi szy Czal'Tll!gO • . Trze j współ 
wlętniowi 11 rozstrzelani zostali pierwsi . 
Według his toryka Berga Zawisza os ta tni 
wszerl! n1 stopni11 rusz t owania. Stan11ł ckJnnie 
i gło~ zawoła ł ostatnie s łowa : "Gdyb)'lll 
rwi ał sto lat tyć, wszys tki11 byt11 ofi arowa ł 
MOjej Ojczy1nle", za~ pdtniej, do chwili 
stracenia "stał wyprostowany, z głową pod
nie91oną do góry" . Była ósma r ano , w mrot ny 
dz!~ 26 listapada lBJJ roku . Wokó ł placu 
zgromadził s i ę lud warszawsk i , r odz iny ska
zańców . Artur Zawisza Czarny 11 i ał 2 ł lata. 

Podobno, j·lko cłlłopil!C siadywa ł częs to 
na ulubion)'19 ml 11j scu - głazie ogr omnym po
~ród sobock i1190 l asu. Łowiczanie przl!Wietli 
ten głaz i os1dzi l1 na wznies i onynr w 19JBr. 
pomlku . Ni l! tak tu było : pułk 10-ty defi
lował z ork lestrą. Gazonv i trawn i ki . tne . Szacunek . 5 awały sztanoary . Uzis aJ - smę t 
nie i pusto. Zadeptane rozdrote . Oboję tn i 
przechodnie. ~a kamiennej krawQdZ i , roz
rzucone, więdną je9 i erne astry. Pó ł czy-' 
te l ne z granitu wołają tamte ostatni e 
spod mosklewsl<lej s zubienicy słowa. Sto 
metrów daleJ wyplelęgrlOWany 17"ach nowoczes 
n11j szkoły. Uczą tam dzieci : t11j ziemi. 
His torii ojcZ'lstej chyba takle. 

Wracajmy . .~os taną za r.aml szko ł a i pom 
nlk - łowick i znak listopadowy. . , 

ALB IN SZYMAJDA I 

NIE TYLKO POMNIK 
To'i l i c C! . z których wykonano f) las

korzP.tby n;1 pomniku Ąrmi i Radz ieck ic j 
na Rynku ~o$c ius zk i w low iczu rzeczy
wi:i:c i c ;:incr1od z ~ z narirob~r\w z cm„nta
r za l vdnwski cgo . '~ladomo:lć tę notwi e ~· 
dz i l a p. 11 '!1 P.na P'l riowska, wdow~ :-io nie 
t y j ~c y:n ju;· :ia l ~rzu i rz•~ thiarzu, 
7.dzis tawie P~gowskim , :. tóry wyljrn ł 
oqtoszony. 11 19~5 rc><u ..:on'-urs na .i ro
j e'<t pormi ~; ~ . W ~ <onkursic wzli: tn · 
u1Jz iat 5 o~ ;ób : 2 z Lowicza , 2 z W<n
sz~wv l I ;·e Skierni ewic, nłr\1.na nn')rO 
,,, wynn•; i t ;i ·15 ty „ i n,c y 7.ln tych . r 1.,.-1-
:( l}~l.' >.t 1y ,.„. · '-< "'tn ł n1~11rly w :r;L ;,3 : ;: . il 
ny r1.e t o i ;1: ·l - k~rni ~n i a r .:: JB r zy :• rus. 
l <: lbe tonmn ~onstrukcja po1miio zos ta 
la wz nies ina prz<?z Cii;mr: budm< l an:i fa
de11s za ·< a z l: ows~ ierio , ojca dz i si"e.iSZP.go 
burmis t r za 

Pan i lle'l.en~ twir?rdzi, te w be t ono• 
wej krypcie pod ;:mrmi kiem oochow~no w 
sym!Jo l iczny•n Qe!lc ie dwócn bez imi rmnych 
lołn l e rz v : polskierio i radziecki e?go. 

(e1<M } 

.11 - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.Ewangelia Mt 25,31-46 
l llllYSTUS - KRÓL 
I 1 I łodny, spragniony, nagi, chory , w więzieniu. 

I• Y TUS - KRÓL 
l łDÓ'ly, spra!}'liony, nagi , chory, w więzieniu - ·w człowieku. 

Pierwsza niedziela Adwentu Ewangelia 14< 13, 33 - 37 

1 "Ni e mam czasu, jestem taki zajęty, jeszcze tyle rruszę zrobić" . 
5 NASI 

JESIENI 
, kolegiackiej. Nie była to zwykła dysko

teka , choć kto chciał 116gł się solidnie 
wyskakać . Obok tańców zorganizowano w 
nas t rojowo· urządzonej sali bufet obfi
cie zaopatrzony w kanapki, ciasta i na-. 
poje i można było posiedzieć, porozma 
wiać , spotkać się. Ale prawdziwą niespo
dziankę przygotowano na zakończenie 
balu . Wystąpił amatorski teatr EXODUS z 
podwarszawskich Z ąbek z przeróbką gro·
t~i Mrożka "Dan na granicy". Przedsta
wienie to stało s ię bez wątpienia wyda
rzeni em "kul turaln~m w Lewiczu. Coraz 
bardziej s~łaszczeni masowym już za
lewem filmówvideo mogliśmy odetchnąć 
atmosfer~ wielkiego teatru. Wielkiego 
nie rozmiarami - grupa aktorów, sce
nografia były dość kameralne - ale za
pałem , zaangażowaniem i świeżością gry, 
Stu osobowa publiczność od razu to wy
czuła i przez żywiołowe reakcje współ-
. tworzyła spektakl. 

Bal jesieni pokazał, że mo:tna i 
trzeba t.orzyć nowy styl spędzania wol
nego czasu , a występ teatru EXOOUS roże 
stanie się ~lse111 dla naszych rodzi
llYCh talentów, by podjąć tu u nas po
óabną artystyczną działalność. 

Uczestnik 

l<.1-oni l(a 
p0Jicyj11a 

• 9.ll. 90r . o godz . 20 , JS w Nleborowil! 
k ierujący samochodem Kamaz Mieczysław P. 
lat Sł zanr. Rzędowice, gm; Ksiąt Wielki 
najechał na letąceQO na iezdni "azimierza 
O. la t H , który poniósł ~ierć na rwiejscu. 

• W nocy z 9/10 . ll. 90r . m sprawca dokonał 
wJamania do domku l e tniskowego w Wierznowi
cach , gm . Zduny, skąd zabrał butlę gazową, 
kuchenkę, J koce i inne artykuły na sumę 
1. 050.000 lł . na s zkodę Franciszka M z War
szawy. 

• ł1.11 .~I'. o gol.Iz . fS.50 .,, m . SoiJo\~ , gm . 
Hlel"wy kierowca samochodu Fi a t 126 p 
Włodz imierz K. - lat 23 zam . Orłów, woj . 
płockie prowadz ąc pojazd po spotyciu al
kohol u /2, lJ "/uderzył na zakręcie w drze
wo. Kierowca i pasażer przebywają w szpi
talu . 

Dl'Odzq 
C-:żIJłeJnietl 

!J u.i :za. foFJ.~ '· 42 MM,

m~-r t.J. t . t'M~"~.iLI~"'~ .utf"
cL,: w drukarnl '15ł -.1ie.'-~J' 
Mimo to J ga::?.eftt M~ ~
towcu ~th„e nadal : 'łOO::I' 



1>1iez111iemie cie!lzę się, te dz ii:l<i Waszym 
wysiłkoai wychodzi "Nowy Łowiczanin", w k tó
ryni złych ludzi / tr~ potargacie · ze U!!ZY 
ale szl<ode, te o ludziach dobrej woli pl
szecle niewiele. Ja jestem matkę trojga 
małych dzieci .1 tomi alkoholika. Piszę do 
Was ·w nietypowe1 sprawie, otót l listopada 
1990r. przestał istni~ sklep germateryjny 
prowadzony przez p.Mak~ich w ~ejkach 
Sienkiewicze 12, gdyt właścicieli«~ lokalu 
p.1-\lras chce załotyć tu włe!lny sklep. 

Chcę Wlfl działalno~ p.Makowskich na 
rzecz ludzi opisać. My, którym brakuje w 
katdylll 111iesięcu od pierwszego do pierwszego 
zaupatrywali!!my się w ty!ll sklepie, bardzo 
często przychodziliśny tu bez pieniędzy. 
Pani Makowska wpisywała nas do swojl!go no
tatnika, a 'Ili)' powoli spłacaliŚllY swój dług. 
Ozlęki temu wielu rencistów i matLok z 
dzlećlłi nie cierpiało głodu. 
Wle\u, których ni•! hyln !'lt:-~ na kupno tywno
ści dostawało j~ r1armowo. 1 ,kże l tych 
klientów p.Makowska zachęc; ;a do ponow>ego 
przyj~ia. Ayła tu baf,r1zo 1 •• Ha obsluga,sło
wo dzlęku.ię by.ło dfa . k3'1dtl9D klienta i pano
wał wzorowy porrądek. W ty!ll sklepie nie 
istniało kłamstwo .i obłuda. Ponadto sprze
dawane tu wyroby 9a['!llażeryjne były nie 
tylko najtańsze w Łowiczu Ile i bardzo 
!llUCZne. 

Szkoda, te władze 11lasta nie maję dla · 
takich ludzi uznania. Plszę, gdyt z rozmo
wy z p.Makowską wynlkalo, te nle 11ają szans 
na lokal, bo jeś l1 bęr1ą płacić wysoki czy
nsz nie będą mogl1 pomóc biernym tak jak tn 
robili dotychczas . Napisałani o p.l'akowskiej 
do Was, !ldYż nle wiem jal< mn się . odwdzię~ 

czyć te.) kobiecie 7a l~ le doznane] od nieJ 
dobroci I ... / 

EL2BIE1A Wl~CEK 

.lako mieszkaniec ulicy Zymierskiego, 
oojętej zmianą, pragnę wyjaśnić pewne kwe
st Le związane z jej nazwą. W Łowiczu na 

· tz11 . i<oraoce przed ;«Jjną były dwie główne 
uLce - ul.Legionów 1 ul.Chełmońst:iego. 

NAJUPRZE.J.1IEJ PRZEPRASZAM 

Panią A.B. 

za naopowiadanie o Niej bzdur, ale ja 
jestem psychicznie chory. Przepraszając 
v1 !;[l!;:imienł P. .lP.j honoru nauorzejml Pj 

proszę o wybaczeniE? 
J . R. 

. . 
SfX>IIZerue za 1~1ur 
dokończenie ze str.4 

W porówna.,iu z innymi jego zbrodniami 
Katyń "etJ nie wielikaja bieda" - do
daje. I trudno mu odmówić odrobiny 
racji, tyle zależy od punktu ·~idzenia. 

Jedyne więc, C·Zym można ŻO tn ierzy 
7.3 jąć b,: ni e dopu ścić do p: ycl1icznyct . 
załamań i innych zboczeń to i 11 t ensyw1 ie 

szkolenie wojskowe i sport. Duża sportu: 
"JOOje chł1Jpaki wyjeżdzając st~d mają 
ta'akie bicepsy" - mówiąc to pułkownik 
napina wfasne ~ pod koszulą i .1rundurem 
aż gra. S;Jli gimnastycznej i pływalni 
nie mają, ale za wszystko starczy 
"spoi:tiwnyj gorodok." Do gimnastyki na . 
świeżym powietrzu o każdej po:rze . roku, 
wielu z nich jest zresztą prz·fzwyczajo
nych od dzieciństwa. 

Skąd pochodzą? Niektórzy przyjechali 
z :entralnej Rosji, inni z Syberii. Są 
Uzbecy i Kazachowie, Gruzini i Ormianie, 
są i sąsi1?dzi zza miedzy - poborowi z 
zachodnie] Ukrainy, Właściwie tylko ci 
ostatni dość szybko i chętnie uczą się 
nieco po polsku. lakomow .twierdzi, że 

miJOO tak mieszanego składu narodowościo
wego jednostki, nie znajdują w niej od
bicia konflikty etniczne rozdzierające 
ZwiązeK Radziecki. Nawet między Ormia-

Ulica Legionów miała Wcześniej nazwę "Ole 
miczna", ale na początku lat trzydziestycti 
zo~1tała ona zmieniona. Nazwa "ulica Legio· 
n611" przetrwała do okupacji, chociaż jut 
pr;:ed wojną zamierzano .~li zmienić na ulicę 
gen.F,ranciszka lymirskiego . Zmiana nastą
pEa dopiero pc. wyzwo1en1u Lewicza w sty
czniu 1945 roku. Zbieżność nazwisk Fran
cfazka Zvmirskiego i Michała "Roli "Zy
minrskiego spowoaowała zmianę patrona uli -

. cy „ Lowiczanie chcieli za patrona ulicy 
gen.Franciszka 2ymirskiego /zginął w bi
twre o Olszynkę Grochowską w l83lr./ .Był 
on w pewnych latach związany z Lewiczem, . 
bo tu ~tacjonowala dywizja gen.Klickiego. 
W t1i twiu a Olszynkę Groehow5ką był jednym 
z c:zwórki generałów /Chłopicki, Radz~wiłł •. 
Skrzynecki, lymirski/ naj_bardziej liczą
cych się i zasłużonych. General Franciszek 
2ymirski /1778-1031/ padł w boju , prowadząc 
ascbiście / tak jak gen.Skrzynecki/. Polaków 
oo wal~i na bagnety. Jestef11 przekonany, ie 
oocczas zmiany nazwy ulicy /z Legionów na 
Zymirskiego.1, zaszła celowa omyłka. 

Nadana nowa nazwa "ulica Armii Krajowej" 
byłaby już szóstą jej nazwą w ciągu osta
tnich kilkudziesięciu lat /wliczając w to 
naz~: ulicy z okresu okupacji - Hitler- . 
strasse/. Dziwi łatwość i niekonsekwencJa 
w ~zermowaniu zmianami nazw przez Radę 
Mi<sta Łowicza. Poniewa.t Rada Miejska zde
cycowała się w większości przypadków do 
po1o1rotu oo starych n;łzw, przypomnijmy,że 

piErwotną nazwa ulicy była "Chemiczna". 
Sączę, że przy zmianach nazw należałoby 
poradzić się historyków lub zajrzeć do 
archiwów miasta Łowicza , znajdując~cn się 

w tibliotece, a moze nawet ' zwrócić się do 
starszych · mieszkańców ulicy. 

mieszl4niec ulicy Zymi/e/rSkiego 
Jerzy Zabost 

Poruszyła mnie za111ieszczona w artykule 
p.Adama Niedzieli "Ile żłobków w mieści.:' 
( MNŁ" nr 12) opinia o .tlobku nr 2 przy 
ZPP !'Syntex" • . Moje oo~wiadc:zenia ca łkowi

cie jej przeczą. Od czerwca bowillnl regu
larnie oddaję imje dziecko do tego właś
nie Hobka i twierdlę, te dziecko ma t;n 
!achową opiekę, zawsze jest nakarniione, 

· czyste 1 znacznie mniej chOruje ni t wów
czas, gdy przebywało w ~. Zadowolona 
jestem z tego, że żłobek posiada niewiel~ 
kl skwerek zieleni co umożliwia przeby
wanie dziecka na świeżyni powietrzu. -

Zaznacz;n, te nie znani się na sprawach 
technicznych, ale patrząc 1'111 Zl!l«lętrzną 

elewację .tlobka widzę cegłę a nie azbest 
H.S. 

P .S. Wyboru tego wła~ie żłobka dokonalani 
świadomie zasięgając opinii Lmyeh matek . 

i>{.q . 

ZDROWA l1rs<">-s„1r, 

ŻYWNOŚĆ Cłf/ 
KRZYSZTOF KACZOR 

Łowicz,ul.ZDUŃSKA 19 

nami i Awrami nie było dotąd żadnych 
przypadkó11 wrogości. 

Żywią ~>ię tym, co kwatermistrz za
kupi od zacpatrującej ich dotąd państwo
wj firmy "MARCO", ale nie tylko: w ro
gu placu przycupnął mały chlewik z ki
lkudz iesiecioma świniami . Pułkownik z 
niekłamarni satysfakcją pokazuje stoją
cego w osobnym boks ie potężnego, sza-
regd knura . . ... · 

Ofice ~owie i rocinfi~erow ; e zawodo~i , 

którz y mi e s zkaj~ w lowiczu ze swoimi ro~ 

dzinami /ilu. ich jest Lakomow także nie 
.powie/ mają prawo do corocznego 30-dnio 
wego urlopu. żołnierzowi służby zasadni
czej przysługuje raz na całą służbę 10 
dni urlopu plus czas potrzebny na do
jazd i pówrót z dolll.l . Dla mieszkańca . 
Kazachstanu óznacza to dodatkówo 20dn1 , 
po 10 w każdą stronę. 

Spacerujemy po placu . Pułkownik nie 
stroni od rozmowy. Pytam o Rosję : "je

ś.li pakt Gorbaczowa z Jelczynem się 
utrzyma to jakoś wszystko się ułoży"; 
o Niemcy: "osobiście nie podoba mi się, 

że się stamtąd wycofujemy. Oni mówią , 

· że z ich ziemi już nigdy nie· wyjdzie 
wojna, ale nie będą potrzebowali wojny, 
by całą Europę sobie podporządkować"; 
o Boga: ".mam w jednostce może 5-6 wie
rzących żołnierzy, pochodzących.' ze wsi . 
Jeśli w całym kraju będzie tyiko co jeść 
to kto będzie potrzebował Boga ? ••. " 

. 6 

Gdy kończymy obchód jednostki roni 
się już szaro. Jest akurat dzień sprf o 
tania, część żołnierzy pucuje podłog},f 

inni grabią opadające z drzew li ście, 

jeszcze inni wyładowu j ą z samochodu 
dziesiątki bochenków chleba, Pytam s ię 

co oznaczają białe pasy ·wartowników, 
czy to żandarmeria? "Nie, tutaj żan
darmerii nie trzeba, oddział jest za 
mał y " - odpowi ada pułknwnik . "Ja zdieś 

sam bOd.llll. Eto c:hwai:l t. . . ". 
WOJCIECH \~ALIGÓRSKI 



JÓZEF MINICH 
. Jedną z najwybitniejszych postaci w dzie

Jach Zdun był Józef Minich, wspaniały lekarz, 
w1elki społecznik. Jego ofiamość, inicjatywa 
·i energia wywarły wielki wpływ na rozwój spo
łeczno-gospodarczy Zdun i okolicy. 

Ród Minichów wy..adzi się z Kurlandii, a do 
Polski przybył w XVI! w. Józef Minich uroeził 
się 21. IV .1B59r . w Kroczewie koło' Pułtuska. 
\li czasie służby w armii carskiej uzyskał upra
wnienia felczerskie, W roku 1664 osiadł w 
Zdunach, gdzie rozpoc;z;ął praktykę lekarską. W 
krótkim czasie dał się poznać jako świetny 
1iagnosta i farmaceuta, a przy tym prawy i bez-
interesowny człowiek. · · · 

W lll,5"r. wraz z księdzem Janęm Gar..aliń
skim rozpoczął star~ iia o. ut..arzenie w Zdunach 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaborcy rosyjscy 
niechętnie pozwalali na tego typu działalność 
gdyż w członkach straży pożarnej widzieli 
wojsko polskie. Starania trwały sześć lat.W 
190lr. uzyskano wreszcie zgodę i powołano 'do 
życia Zduńską Ochotniczą Straż Pożarną . Była 

to pierwsza tego typu placówka na wsi Króle
stwa Kongresowego. W l91Br. Józef Minich,już 
jako człowiek sześćdziesięcioletni, brał 
ud.7.iał w rozbrajaniu żołnierzy niemieekich. . 

Józef Minich był jeooym z inicjatorów po-
1łanego w Łowiczu -w l90lr. Towarzystwa wza
'1nego Kredytu. Celem Towarzystwa było uru

.iomienie szybkiego i taniego kredytu na 
zakup ziemi, budy:'lków oraz maszyn i urządzeń. 

Wielką wagę przyw1ązywał również do rozwoj~ 
oświaty. \lli:Jział w .1iej z jednej strony na- · 
rzędzie walki o polskość, z drugiej zaś dr'ogę 

do podniesienia poziomu cawilizacyjnego wsi 

O:lósz.et'11-ct Jo nasf~F,,, .:-50
1 

1'1 M.tLwev-u. 1, kJ. t ~ 
f'"j..t'CA.Je~j rk _Po~~1~~ 
3 . XI/ , 't'l~ . 112.00. ce! nr 

tel e M.(.(, li 6 5 

polskiej. Z inicjatywy Władys~awa Grabskiego 
zapoczątkował akcję budowy sieci sZkół po
wszechnych w ówc.zesne.i ~nie Bąków, której
siedziba mie!!cila się w Zdunach. \li działar-

ności tej wspierał go ' sekretarz Qflliny LudWik 
Podolszyński. 11 czerwca l9llr. ~ina Gąków 

podjęła jako pierwsza w zaborze rosyjskim 
uchwałę o wprowadzenłu powszechnego naucza
nia i pobudowaniu ~ieci gmachów sZkolnych. 
Na jesieni l9l2r. pierweza szkoła była już 
pod dachem. W latach 1912 - l91B planowano 
wybudować jaszcze siedem noWych gnachów 
szkolnych. · 

\li okresie międzywojennym Józef Minich 
skupił swoją działalność na ruchu spół
dzielczym, W 1919r. z jego inicjatywy pow

stała w Zdunach Spółdzielnia Budowlana, 
która w rok pó1niej uruchomiła cegielnię. 
Cegielnia wypalała cegłę, zaopatrując po ni
skich cenach i na dogodnych warunkach całą 
okolicę, przyczyniając się tym samym do od
budowy ze zniszczeń ..ajemych. Z osiągnię
tych zysków spółdzielnia wybudowała w latach 
1930 - 1931 w Zdunach Kościelnych funkcjonał 
ny i nowoczesny w kcxrpozycji Dom LudOwy.WITU
rowania aktu erekcyjnego dokonał 30 maja 
1930 roku prezydent RP Ignacy Mośc1Cki, a 
pawi tał go w im1emu mieszkańców Józef 
Min ich. · 

Józef Minich był również współtwórcą 
wielu imych spółdzielni, które tak pięknie 
zapisały się w historii Zdun. To właśnie on 
zainicjował powstanie Stowarzyszenia Spożyw 
czego "Przyszłość" oraz Spółdzielni Mleczap. 
skiej. Obie· spółdzielnie mieściły się na 
parterze Domu Lutloweqo, w którym dziś mieści 
się Gminny Ośrodek Kul tury. Jako przeosta
wiciel znanej !irmy Szweckiej "Al!a-Laval" 
rozprowadzał po okolicznych wsiach nowocze
sny sprzęt rolniczy. W czerwcu 193lr. dekre 
tern Prezesa Rady Ministrów został udekorowa
ny brązowvm i<rzyzem Zasługi. 

Józe! Minich zmarł 23 ·grudnia i93lr. i 
został pochowany na cmentarzu zduńskim. Na 
wieczny odpoczynek odprowadzała go cała 
gmina oddając ostatni hołd wielkiemu obywa
telowi i patriocie. W mow1e pogrzeooweJ 
m1e)scowy ks.proboszcz pow1eouał: "Śp .zmarły 
doskonale łączył w sobie cnoty sióstr ewan
gelicznycn Marii i .'tart;, gdyż troszcząc s1ę 
o dobro doczesne, me mnie) cenił oµchowe" . 

DOBIESŁAW JEDRZEJCZYK 

MARKET 
artykułów spożywczych 

i Przemysłowych 

Z A P R A S Z A M Y ! ·! 

Lowicz, ul.Żabia 4, oudz.8.UU-16.08 
lowicz,ul.Magazynowa 11, godz:7.00-15.00 

sport 

Piłkarze "Pelil<ana" zremisowali w swym 

~
tatn im -.ystępie w rundzie Jeslcnnej w ro 
oospodarza. li niedzielę, ll XI bramki 

rka 'lorkowsk i ego l Darka Płoszajsl<iego . . 
(2) zap1Jw11iły wynik 3:3 z drużyną Mień Lip-
no. Ostatni mecz rundy, z Borut~ w Zqlerzu 
w sabot~ 17 XI orzeqrall 1:2. Brarli<ę zdo1; 
był Grzenorz :.tajchrzak. 

Koszykarze osm Łowicz w meczu o wej~
cie do II ligi przegrali w nledzlelę 18 XI 
ze Startem Łó1Jt !;5:67. Najwi'lcej punktÓI~ 
zdoi.Jyli: Mariu5z Milczak (lB) i Robert 
Dębski (12). Po::irzedni mecz 11 XI przegra
li tal<że, na wyjci6c!Zil! z drutyn;i Oldboy 
Łódt 39:5~. Punkty: Milczal< (14) 

Kadeci OSill ( tal<że kdszykarw) w swych 
rozgrywi<ar::h n 1•ej~cln do ogó.lnopols:<lej 
sparta"< i.1cly .ntodz lely· r>r?•J!Jna li na wy jet 
dzin, IO XI. z ;(~~Prtw1„f:utno Sl:SJ. Naj.iię 
cej punktów dla USIRU zdobyli: Walczak J•.
cek(20) i ~•~leru_,ński i<rzysztor (16) 

~Hodzicy OS!llpn~rall Il XI w Ostrowie 
Wlelkopol:;!<im z tamtejsz~ drużyną lł<S · 
47:77. Punt<ty: Cloch Grrngorz(21), Koło
dziejczyk IJarlusz (11). Natomiast 18 XI 
przegrali w Łowiczu z drużyną WłocłaviI 
65: 72. Puno< ty : Kotodziejc.zll.kOariu:;z (21), 
C loch Grz<Jqorz ( 19 \ 

Święty Antiro2y urodził się w Trewirze 
około roku 340 po narodzeniu O'lrystusa. Po 
wczesnej ~lerci ojca przeniosła eię jego 
matka z trojgiem dzieci oo Rzyn'l.I, gdzie At.. 
braty k~zył nauki. Po uk~zeniu studiów 
objął w 372 roku jako prawnik stanowi!!l<o 
wielkorządcy konsularneoo prowincji Llguri i 
i E1111li1 z siedzibą w Mediolanie. Spełniając 
ten urząd, zjednał sobie wszystkie warstwy 
ludno!lci swoi111i obyczajami, wielk11 lojalno
ścią i sprawiedli..aścią. 

PATRON 
PSZCZELARZY 

W cza!lie Jego urzędowani1 1J111rł biskup 
mediolański Auksencjusz. Przy nowych wybo
rach dokonanych przez lud I ruchowillństwo 

doszło w ko!lciele do burzliwym zamieszek, 
które jednak Ambroty 111iał uspokoić sw, 111io
dopłymą,pełn11 wdzięku i stanowczo!lci wymo-

WIJ. Podczas jednego z wiecdw drdd ogdlnej 
ci!IZY dał· się nagle słyszeć dziecięcy głos 
"Alnllro2y bi!!l<upem", podjęty przez rozentuzja 
~•ny tłlllll, l<tdry go powołlł do obji:cia 
tego stanowi!lka. Ambroży bardzo długo !lię 
bronił przed przy jęcieni tej goihiści , uległ 

jednak, zwłaszcza, ze i cesarz Walentynian I 
poparł go. Dnia 7 grumla 374 roku Ambroty 
przyjęł święcenia biskupa. U'narł w 397 rol<u. 

Legenda mówi o nim, 2e gdy spał w koły
!IC8, rdj pszczół obsiadł ~iQCQ dziecinę nie 
robiąc mu tadne j szkOdy, z czeigo prorokowano 
mu wielką i śwletn11 pr1yszl~ć. Nawi11zuj111C 
do tego podania pszczelarze uznaję go za 
swego patrona, a dzień 7 grudnia , rocznicq 
intronizacji """irot'!oo na stollcę bl!!l<upl~, 
obchodzę szczP.gólnie uroczyście. 

Centralne uroczystości na Ja9flej Górze 
w dniu 7 llrudnla w roku bletącyno maj11 na
stępujący proqram: - .nn.-:"" r.z1n<enlP. J'l!!Zcze
larzy z 6 na 7 grudni a w Sank tuar lilii Mary J 
ny111, - M!lza Święta w l<1płlcy Najświętszej 
Mery.i Po.on~ {o godz, ll~ej, - Sl>Otkanle 
pszczelarzy-p elgrzymdw w Sali Papieskiej. 
W programie spotkr.rila prelel<cja Ojców Pa
ulinów, CA.lszpaaterzy Pszczelarzy ; godzin• 
12, 45, - zwh!dzanie Jasnej Gdry poct przewo
oolctweni Ojców Paulinów, Z'blórl<a „ sali Ry
cer!lkiej przy furcie Zakonnej - godz . 15-ta, 
- godzina l7-ta zakończenie plelgrzyn-M l. 

W przeddzień uroczysto~ci o®ędzle się 
konferencji pszczelarska nt. "Rynei< 111lodu" 
w Częstochowie w Z~Z przy ul.J;ina Pawia II 
126/IJO. RozPOCzęcle konferencji o<..p,00zl nle 
11-tej. · 

• Jerzy Garczarczyk 

L4J 1 Alf ~~e", " 
kJ o-.ĄJ ~ 5 o ka .v'I. C!M.-'IM. ""'4 

~t ~-\. + ~~Q I 50. 

zaproszenia 
e Łowi ck i ;(lub Sm rad z is tó·~ "Słm;lk" za~ 

prasza w piątek, 30 XI do :-(Jl( ul.Podrzecz
na 20 na pulJliczne los o-.anie nanród z nu
meru 22 Liwu tygoclnlka "ll'lzrywka". li progra
mie m. in. Turni e j Sz:irndzlarsl<i i spotka
nie z reda~cją "1~ozrywkl" 

• Do l<im "llzurn " n:l filmy: 

22-25 XI. Z:loójc7..1 brm' II, USA, sens,15 l 
l7.UO l 19.llO 

26-20 X(. l'a trz I< to in6';i, USA
1 
s•ms, 15 lat 

l 7 .DIJ i 19. 0U 
29 XI. i-Ile 1;idząc z t.1 nie słysz:1c zta, 

IJS.\, kri. nmll~, 15 lat, 17.00 i 19.00 
30 X!- J X! [. Nie widząc zła ... 19.00 
30 X [-3 XI[. :ito"::irzvsz~nie umn r łycn poc

t6". U3\, 12 l~t, 17 .OO 
~-6 ~!!. St0\Ntzvs~ie ... L7.0CI l 19.M 
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Powszechny ·Bank Gospodarczy w lodzi 

Oddział w Łowiczu 
Ul. PODRZECZNA 4 • TEL.35-46,62-25,42-05,42-06 ( • 

OFERTA KREDYTOWA 

"" Udz.ielamy kredytów osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. 

"" Przyznanie kredytu uzależniamy od: 
- oceny zdolności kredytowej kredytdbiorcy, rozumianej jako zdolność do spłaty 

zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty, 
- od charakteru i efektywności celu wnioskowanego do kredytowania, · 
- przedstawienia majątkowego zabezpieczenia kredytu w postaci poręczenia, zastawu 

przelewu wierzytelności, hipoteki. 

"" Oferujemy kredyty: 
- krótkoterminowe - do 1 roku, 
- średnioterminowe - do 3 lat, 
- długoterminowe 7 powyżej 3 lat. 

Wskazany horyzont czasowy obejmuje zarówno okres wykorzystania kredytu.jak i spłat~. 

-~ W 1990 r. suma kredytów udzielonych przez nasz Bank jednemu kredytobiorcy lub gru
pie kredytobiorców związanych finansowo nie może przekroczyć kwoty 1.147 mld li, a 
wielkość kredytu udzielonego na podstawie jednej umowy kredytowej nie może być 
wyższa od kwoty 765 mld a . 

. .,. Aktualnie podstawowa stopa oprocentowania kredytów stosowana wobec kredytobiorców, 
których wiarygodność finansowa nie budzi zastrzeżeń wynosi 45% w skali roku. 

"" Udzielamy kredytów prywatnym kredytobiorcom, którzy chcę podjąć lub rozwinąć dzia~a~ 
ność gospodarczq, a nie mogą wykazać się dostateczn·1m zabezpieczeniem majątkowym. 
Kredyty te udzielamy pod gwarancją Narodowego Banku Pol~kiego. 

Kredyty gwa.rantowane przez NBP powinny spełniać następujące warunki: 
- kwota kre'dytu nie może przekroczyć 2 mld a, 
- spłata kredytu powinna następować w ciągu 7 lat z możliwością zastosowania 

maksymalnie dwuletniej karencji w spłacie kredytu, 
- oprocentowanie kredytu wg podstawowej stopy 
- kredytobiorca zobowiązany jest do utworzenia z otrzymanego kredytu funduszu 

asekuracyjnego spłaty kredytu w wys.5% od kwoty przyznanej gwarancji; po spła
ceniu kredytu kwota funduszu w połowie zostanie zwrócona kredytobiorcy. 

I 

I
"" Podjęliśmy współpracę z Polsko-Amerykańskim Funduszem Przedsiębiorczości, który pow-

stał w celu wspierania rozwoju polskiego sektora prywatnego. ( 
Pożyczki z tego funduszu będą udzielane na rzecz polskich prywatnych podmiotów 

gospodarczych realizujących przedsięwzięcia gospodarcze mniejszej i średniej wielkości 
Warunki uzyskania pożyczki: 
- kwota pożyczki w walucie wymienialne j nie może przekroczyć 20.000 USD i jej 

spłata powinna nastąpić w walucie w jakiej została udzielona, 
- maksymalny okres $µłaty pożyczki:7 lat, 
- oprocentowanie pożyczki ustalone będzie wg stałej stopy 8-10% w skaii roku, w 
zależności od oceny ryzyka związanego z danym pożyczkobiorcq , 

- zabezpieczeniem majątkowym udzielonej pożyczki będą dobra inwestycyjne zakupio
ne ze środków pożyczki oraz majątek nieruchomy pożyczkobiorcy, 

- udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia-będzie negocjowany w każ 
dym indywidualnym pr.zypadku, 

- posiadanie doświadczenia w prowadzeniu danej działalności gospodarczej oraz 
przedstawienie referencji ze strony osób trzecich co do. solidności pożyczkobiorcy 

Nasz Bank będzie uczestniczył w ocenie i przygotowaniu wniosków. 

"" Udzielamy w walutach wymienialnych kredytów mostowych. Kwota kredytu, okres spłaty, 
oprocentowanie, prowizja oraz inne warunki do negocjacji w każdym indywidualnym przy
padku. Oferta ta dotyczy wysoka efektywnych przedsięwzięć gospodarczych, bez ogranł , 
czeń dotyczących sektorów gospodarki czy stosunków własnościowych klienta. v 

• Przyjmujemy do dyskonta weksle pochodzące z obrotów gospodarczych. 

~ Udzielamy gwarancji bankowych oraz . poręczeń na wekslach. 



ZAKŁAD "GUMITEX" 

JAN KA1MIERSKI 
Łowicz, ul.Łyszkowicka 59 

tel.6731 

fot n, oferu je 
iv )O cenach koij(urencyjnych 
hurtow~ sprzedaż prz~dzy 
elastilowej~ anilany, baweł 
ny do maszyn dziewiarskich 

Zginęł o ~wiadectwo maturalne.z 1986 
roku Elżbiety Śliwińskiej, absolwent 
ki Techikum Hodowlanego w lm•1iczu. 

Sprzedam p~zyczepę campingową N 126 n 
lowicz, tel .6922 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
Żuk,Nysa, FSO, Fiat, Polonez 

wykonuje 
'° !. 

t " autoryzowana stacja 
obsługi samochodów 

Bolimów, ul. Skierniewicka 

Kupię złom miedzi, mo~ądzu·. Lewicz, 
tel.6715. 

U NAS KUPISZ 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE 
PIECZYWO NABIAŁ DRÓB MIĘSO 
WĘDLINY RYBY PRZETWORY 
RYbNE PODROBY ART KOLONIALNE 
PRZETWORY WARZYWNE I OWOCOWE 
I SŁODYCZE . 

WIĘKSZE ZAMÓWIENIA TEL 64.24 
Z DOSTAWĄ DO DOMU · 
PRZYJMOWANE SĄ TELEFONICZNIE 

Ł wicz 
u ODRZECZNA44 
RENATA KOŁODZIEJSKA ZAPRASZA 

ODZIENNIE 6-17 . 
W PONIEDZIAlK I SOBOTY 7-14 

POLIGRAFIA 

*
" .. · . : . 99-400 Łowicz ul. Zachodnia 18 

. ( os. Górki) 

1iir 66-92 

Oferujemy Państwu : 

druki firmowe 
druki akcydensowe 
broszury i katalogi 
etykiety i reklamówki 
zaproszenia i karty wizytowe 
instrukcje obsługi i karty ' gwarancyjne 
powielanie gotowych druków w dużych nakładach 

wszelkie druki nietypowe (nuty, schematy, grafiki, itp) 

Drukuj1!my w trzech kolorach - czarnym, czerwonym, niebieskim 
na własnych oraz powierzonych papierach i kartonach, 
zwyk:'ych i kolorowych o gramaturze od 65 g/m2 do 220 g/m2 w 

. form1ta.ch do max B 4 (A 3 ). 
Posiadtimy komputerowy skład tekstu z szeroką gamą czcionek 

oraz możliwoit użycia rdżnego rodzaju giloszy a .także 
zamieszczania fotografii bez wpływu na koszt druku. 

Wy/tonujemy opracowania plastyczne graficzne metodą 
komputerową i fotograficzną. 

Gwarutujemy 'Państwu : fachową obsługę, doskonalą jakoS~ 
druku, krótkie terminy i niskie ceny. 

5krzynię ładun~ową i ramę do Zuka no
wą, częściowo uzbrojoną sprzedam. Le
wicz, O~.Gratkowice 2~ m 27. 

TANI CUKIER 
worki po 50 kg. 

wiadra ocynkowane 
ŁOWICZ 

l.Małszycka ~' tel.6796 

tel.4071 

ZAKŁAD HANDLU I USŁUG 

lowicz, ·ul. Przemysłowa 6, tel.6906 
czynny codziennie w qodz.8.00-16.00 a w .wolne soboty 8.00-16.0l 

oferuje po cenach kankurencyjnycą 
• rµry czarne , ocynkowane od o.5 do 2.5 cala 
- tury PCV 
•wszelkiego rodzaju ksŻtaltki do rur ocynkowanych 

czarnych i PCV 
- stale kształtowe 
•blachy ezarne od 0.55 do 4.00 mm 
- blachy ocynkowane 0.55 mm 

oraz 
•prowadzi naprawę sprzedaż i konserwację urządzeń 

chłodniczych 1 

•sprzedaż cz~ści do dojarek 

9 



:riwo, video' relaks 
I w Goleńsku · 

w klubie "U WICKA " 
czynnym : 

codziennie: 17.00-21.00 
soboty i niedzielę : 15-22.0 

ŻAPRASZAMY _j 

·:·:~~~-A~~·A-, ~O._;_ .. · :.-;·1}:~1('.,}.{:~f-J 
zmechanizowany "·-.=:,:. 
sprzęt gosp. 
domowego 
CENY BEZKONKURENCYJNE! 
.NIE TRAĆ CZASU NA WYJAZDY -
· l?RZYJDŻ , ZOBACZYSZ, KUPISZ ! ! ! 

Łowicz ul. 1 maja 1. 

Sprzedam tanio samochód Fiat 126 p, 
rok produkcji '1976. lowicz, .tel.6820 

SERWIS ~V 
col or 

KOWALSKI ZYGMUNT 
low i cz 

Włókiennicza 11 tel . 4297 
czynny .w godz.9- 17 . 00 

oferuje: 

dekodery Pal-Secam 
przestrajanie odtwarzaczy 

i magnetowidów 

CENY KONKUR~ 

SP ÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLN ICZ A WI EOB R~ NŻ~ 
w lowiczu, ul.P od rzec zna 32 ~ 

ogłasza przetarg I 

na wynajem lokalu przy ul. Browarnej / Dom Rzemiosła/ 
o powierzchni 43 m 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 l istopada 1990 r. o godz. 
11.00 w budynku Spółdzielni przy ul . Podrzecznej 32. 

Wadium w wysokości 10% kaucji należy wpłacić najpótniej 
w dzień przetargu do godz.10. 00 w kasie Spółdzielni . 

Cena wywoławcza 15.000 zł za 1 m 
Kaucja po wygraniu przetargu 4.000 .000 zł. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 

Gara ż murowany w okolicy o~ . 22 lipca 
kupię lub wydzierżawię. lowici, tel . 
6734 wieczorem." 

WSZELKIE INFORMACJE 64·24 

Sprzedam kompute r ATAR I 520 ST, LO
wicz, tel. 6 734 

Kupię mieszkani e M-3 w l owiczu. Olis~ 
ko centrum miasta . lowicz, tel .6595. 

ZAKŁ~O USlUG MIESZKANIO._YCH 

poleca 

• żaluzje aluminiowe /RFN/ 
• zabezpieczenie anty~łamanlowe drzwi 
ewygłuszenie, ocieplenie dr zwi 

drzwi harmonijkowe drewniane i ·z tworzywa 
ozdobne obic~e drzwi boazerią 

• okapy nadkuchenne 

zapewniamy solidne i f achow~ wykonanie 
udzie_~amy gwarancji · 

lowi cz, tel.46-85 w ·godz: 8.00-10.00, 14.00-20 . 00 

ATRAKCYJNE, STACJONARNE ZESTAWY STEREOFONICZNE, RADIOMAGNETOFQ!'~ 
PRZENOSNE I SAMOCHODOWE,ODTWARZACZE COMPAKTOWE, TELEWIZOR~ 
KOLOROWE, MAGNETOWIDY I ODTWARZACZE OFERUJE SKLEP NR 2 

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY 
I POZA GWARANCJĄ 
CENY BEZKONKURENCYJNE ! 
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PHU„PROXIMA" 
lOWICZ R . KILIŃSKIEGO 10 




