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Pismo Ziemi Łowickiej. Wychodzi dwa razy w miesiącu. 

Wiceburmistrz 
„ 

proponuje 
Jeżeli posiadasz 15 do 30 mln.li gotówki 

masz trudne warunki mieszkaniowe i potrafisz 
pakonywać trudności możesz wybudować sobie 

o, mieszkanie i za rok, dwa mieszkać. 
kr Przy ul.Armii Krajowej 43 istnieje możli 

'10ŚĆ wybudowania kilku dwupiętrowych budyn
ków z cegły. Są to: 

- blok na 27 rodzin w tym 18 mieszl<ań 
dwupokojowych o pow. 4 9 m1 i 9 mieszkań 
3 pokojowych o pow.61 m' 2 

- 3 bloki po· 6 mieszkań, każde o pow.OS m 
a pomiędzy blokami 2 pawilony handlo-
wo-usługowe. · . 

Urząd Miasta zabezpieczy działk~, c'·':u 
mentację, wodę, ciepło, kanalizację i ener 
gię ele~tryczną za co pobierze opłatę 330 
tys.zł/nr Mieszkanie własnościowe. Jeżeli..tię
dzie wielu chętnych, zorganizujemy przetarg 
Mile widziane gl"UPY zorganizowane z zakła
dów pracy - związkowcy pomyślcie I 

Ookunentacja już jest opracowana. Można 
>ią zapisywać w pok .13 Urzędu Miasta przy 
lynku Kościuszki. 

Po wykupieniu prawa do budowy mieszkania 
trzeba się zorganizować w niewielkie spół
dzielnie i wziąć kredyty w barku. Teraz 
zostaje już sama budowa. 
Ol acz ego tak~ Myślę, że na te czasy jest 
to sposób na zbudowanie wielu mieszkań w la 
wiczu. 

Urząd chee wziąść na siebie przygotowa
nie terenów pod budowę tzn. doprowadzenie wo 

"dy, kanalizacji, budow kotłowni, stacji 
ty1trafÓ , wykup gcont6 , ykenanie dokumen

tacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, a 
nieszkańcom chce już pozostawić tylko samą 
troskę o budowę mieszkań. 

Uważamy, że ani państwo ani Urząd nie 
· ·1oła ponieść ciężarów związanych z budową 

dokończenie na str. lj 

I „ .• (:;. p1eiwszej turle v;yborów pre zydenckich 

wzięło udz iał w Łowiczu 13596 osób, to jest 
61,06% z 22266 , które były uprawnione do 
głosowania. Zv;yciężył zdecydowanie Lech 
Wałęsa zdobywając 40,8% ogółu głosów ważnych. 
Przewodniczący "Solidarno~ci" v;ygrał w 15-tu z 
19-tu obwodov;ych komisji v;yborczych, przy czym 
v dwóch uzys kał ponad 50% głosów. Bardzc 

Lyszkow1ce 34,8\ i Nieborów 48,8\). W Doma
niewicach był drugi za Tymińskim, w Zdunacn 
i Bielawach trzeci za Bartoszcze i Tym1ńsk1, 

Cimoszewicz oscylował wszędzie wokół 4\, Mo 
"7ulski wokół l. 5\ . 

WYBORY 
NAZIEMI ŁOWICKIEJ 

aobrze, dużo lepiej ni ż wskazują na to srelln ·~ 
v;yniki z całego kraju , wystartował też Stanisław 
Tymiński . Zdobył on 30,5% głosów ważnych 

plan sując się w czterech komisjach na piciwszym 
miejscu , w czternastu na drugim i tylko raz a 

trzecim, przegrywając z Wałęsą i Mazowieckim. J 
Premier poniósł w Łowiczu całkowitą klęs kę 

zdobywając tylko 14,2% głosów ważnych . 

Wszędz ie pokonał go Wałęsa, niemal wszędzie 
Tymiński, a po razie nawet Ctmoszcwicz i 
Moczulski . Na tych ostatnich głosowało 

odpowiednio 9,5 % oraz 2,4% v;yborców, na 
Roma na Bartoszcze 2,6'1ó . 

w dziewięciu gminach Ziemi Lewickiej wybory 
zakończyły się nieco imymi wynikami niż „ mieście. Przegrał z kretesem premier Mazo 
wiecki nie zdobywając nigdzie nawet 6\ chłop 
ski ego zau!ania. Stanisław Tymiński był tym 
razem trzeci: wygrał w jednej z gmin (Doma
niewice), gdzie zdobył 32,B\ głosów, w in-· 
nych uzyskiwał rezultaty od 13\ (Kocierzew) 
do 32, l \ ( Lyszkowice). Tu2 przed nim up laso 
wał się Roman Bartoszcze, który zdobył od 
14, 9\ głosów w gminie Nieborów do 32. 4\ w 
Bielawach i 32, 7\ w Zdunach. W tych dwóch 
ostatnich gminach kandydat PSL wygrał. 

Lech wałęsa zwyciężył, podobnie jak " 
mieście Lewiczu, dość zdecydowanie. Wygrał 
w sześciu gminach (Bolimów 42,9\, Chąśno 
44,6\, Kocierzew 58,9\, Lewicz (gmina)42,3\ 

Gaze ta nasza unika zwykle ko me nt owani . 

spraw kraj ov;ych, teraz sytuacja jes t v;yjątkowa . 

30% v;yborców z naszego miasta oddala " 
pierwszej turze swe głosy na Stanisla"" 
Tymińskiego. Jes t to ~iętc prawo każdego: 

głosować na tego , kto mu odpowiada . Możcm' 

więc jedynie prosić o chwilę zastanowieni a. 

Głosowaliście Państwo na człowieka, o którym ni c 

wiadomo dokładnie NIC, na człowieka, który " 
czasie kampanii v;yborczej bardzo s tarannie 
unikał powiedzenia czegokolwiek konkretn ego o 
swych planach . Powtarza ł jedynie , że winniśmy Ż) ć 

· ~piej nic mówiąc jak do tego doj ść. 

Z tego co powied zia ł można jednak poz n a~. 

że darzy dużą sympatią państwowe zakłady prac)-. 

że myśli o przekształceniu polskiej gospodarki są 
mu odległe, że raczej chciałby z obecnej jej pos taci 

v;ydusić co się da . Ale prlec ie ż to robili kom uniSc1 
przez całe. lata osiemdziesiąte z wiadomnn 
skutkiem : brakami wszystkiego, szalejącą infl a~ją. 
pogłębiającym się naszym zacofaniem . Obccn os,• 

w jego sztabie v;yborczyn1 komunistów daje de 
myślenia , podobnie v;ychwalanie generał a 

.J a ruze lski ego za stan wojenny. 

rfol<ończenie m1 st r. 3 
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Czy centralka • moze 
Na pewno w najbliższyn1 czasie nuwu 

zai nstalowanego telefonu nie będzie miał te ,1, kto 
li czy na Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny. 

Nie pomogą żadne pisma , "odgórne" inteiwencje, 
gdyż te nie zmienią realiów uniemożliwiających 

rozwój telekomunikacyjnych inwestycji . Firma 
za kład ająca nam te lefony przestała być 

kredytowa na. Łowickj UPT może jedynie obracać 

przydzielonymi przez WUPT (w Skierniewicach) 
finansami. Postępując zgodnie ze starymi , 

krępującymi jego działalność us tawami nic może 

ani wystąpić do banku o kredyt , ani za li czek, czy 
przedpłat od oczekującyc h na tel efon. 

Trud no przewidzieć , jak długo będą więc 
ciekać ci, którzy li czą na UPT. OptymiSci liczą, że 
l ~ mu s i w przepisach Clrgnąć, gdy w nowvm roku 

zabić ? 
• 

UPT stanie się spółką akcyjną. Inni twierdzą, że 

trzeba czekać na rozdział poczty od 
telekomunikacji , co ma nastąpić do końca 199) 
roku . Ale jedni i drudzy są zgodni, że czy to będzi 
spółka , czy inna forma prywatyzacji , cena z< 
za instalowanie telefonu znacznie "skoczy". 

Czy jest więc jakieS wyjście dla tych , którzy nic 
chcą czekać? - okazuje się , że znacznie więcej ni ż 
UPT może zdziałać społeczny ko mitet 
telefonizacji (osiedla, czy wsi). W Łowie~ · 

dokończenie na str . 4 
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CztJfeJnicq 
Z dniem dzisieJszym zmuszeni jesteśmy 

drastycznie podnieść cenę naszego pisma: 
z 7C02ł na lOOOzl. Złożyły się na to trzy 
przyczyny: 
- wzrost kosztów druku około 25\. Zapowia
dane są dalsze podwyżki 
- przechodzimy na skład k~uterowy. Nie<
tóre teksty w tym numerze są już zło2one 
rnką techniką i z pewnością dostrzeżecie 
państwo ró2nicę w estetyce i czytelności 
- zwiększyliśmy objętość do 10 stron. 

Gdybyśmy zachowali dotychczasową ce~ 
wpływy ze sprzedaży nie pokryłyby nawet 

. kosztów druku, o kolportażu i innych wyoa : 
kach już nie wspominając. 



1 

la zlecił Przedsiąbiorstwu · 
I " ' 11• 11 1 1 l Mi zkaniowej wystąpienie do Ra· 
1 ly h1l ta o podwyżkę cen biletów autobuso
wytJ1 1 które od ponad pół roku kosztują ty 
l emo. Jednocześnie Zarząd wystąpił do 
wojewody o dotację dla PGKiM na ut rzyma
nie MZK. Szansę są jednak nikłe: istnieją 
cy j eszcze budżet wojewódzki sam j est za
dł użony na ok. 30 mld zł. 

e 22 listopada odby ła się w Urządzie Rejo 
nowym w Lewiczu ro):prawa acni nistracy jna , 
na kt óre j s t r onami byli: Zarząd Miasta i 
ośmiu inwes torów, ktd r zy rozpoczęli - ni ez 
godn i e z zatwi erdzonym przez Urząd Miasta 
planem - budowę pawilonów handl owo - us ł u
gowych przy ul. Topol owej. Podczas r ozprawy 
siecniu z nich zawarło z miastem ugodę 
przystają na przebudowę fasady zgodnie z 
pi erwotnym za łożeniem. Ósma osoba ocinówiła 
W rezultaci e Wydział Nadzoru Budowlanego 
Urzędu Re jonowego wydał tej osobie nakaz r 
rozbiórki już częściowo postawionego budyn 
ku. 

• Z a rząd Miasta podjął decyzję o przezna
czeni u lokalu w posesji przy Rynku Kiliń~ 
ski ego 20 na sklep spożywczy ze sprzedażą 
alkoholu czynny całą dobij. 

• Oo dn i a 31 grudnia były dyrektor O~rod
ka Sportu i Rekreacji w Lewiczu, któremu 
podlegał Hotel Turystyczny oraz ajentka, 
która hotel ten prowadziła mają się roz
liczyć przed Zarządem Miasta z wzajemnych 
zobowiązań . Zarząd wymówił ajentce umowę 
która była niepraw idłowo zawarta i realizo 
wana . 

•Trwa konflikt mi ędzy władzami mi as ta a p. 
Kosowiczem, rymarzem z Rynku K iliński ego . 
Mi as to żąda, by odnowił on w i t rynę swego 
wars ztatu, on z kolei chce , by remont zro~ 
biło za niego miasto, dając na ten cz as l o
ka l zastępczy. Kasowicz twierdzi, że po pr 
pros t u nie ma pieniędzy. Skądinąd wiadomo, 
że i tak płaci najniższą możliwą stawkę za 
wynajem: 10 tys.zł miesięc z ni e za cały loka l 

• 4 grudnia na IV ses ji obradowa ł Wojewódz 
ki Sejmi k Samorządowy . Za ję to się między 
i n . oceną projektowanych i realizowanych 
zmian w strukturze instytucji obs ługi rol
nictwa. Planuje się, że: 

- Wojewódzki Zakład Weterynarii i 6 Rejo
nowych Oddziałów w miastach pozostaną 
jako państwowe. 

- 4 [Jllinne lecznice dla zwierząt zostaną 
przejęte przez samorządy [Jilin. 

- pozostałe 28 lecznic będzie wydz ierża
wionych, przekazanych w a jencję lub 
s przedanych osobom fizycznym na us ł ugi 
weterynaryjne. 

- Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego 
od l I 1992 zostanie p r zeksz ta łcony w 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego (specjaliś 

ci l1ranżowi). z wyodrębnieniem w każdej 
gminie 2-3 osobowych zespołów doradztwa 
Ogó.lno-rolnego i wiejs kiego gospodars t wa 
donuwego . 

- llo jewódzka Stacja Ochrony i Kwarantanny 
;!achowa dotychczasowe s truktury dzi a ła

nia - Rejonowe Oddziały . 
- !izkoły Rolnicze i Ogrodnicze będą podpo-

1:ządkowane od 1 I 1992 Wydziałowi Rol
nictwa i Gospodarki Zywnościowej Urzędu 
llojewódzkiego. 

~iejmik wybrał też delegatów do Krajowego 
Se jn1iku Samorządowego oraz zatwierdził swój 
budzet . 

• :1 gr udnia Wojewódzki Komitet Wyborczy 
Tadt!usza Mazowieckiego przekształcił się w 
organ I.kl ii Demokratycznej . 

iądą do wigili jnego sto ł u już 20 grud-
'11 Jak na Bożona rodzeniowy dzień przysta ł o 
będą odświętni i radośni. Będą cies zyć się 
wszys tkim: złożonymi i m życzeni ami, paczkami 
które r ozda i m prawdz iwy Miko łaj , obfi cie 
zastawionym wig ilijnym stołem. Uczą, że 

odwiedzający ich co roku k s iądz , teraz już 
biskup Zawitkowski nie zawiedzie i t ym r a
zem. Może i burmi-s trz zawita? 

W wiecze r zy wigi li j nej organi zowanej w 
ł owickim Klubie Seni ora wet mie w tym r oku 
udział oko ł o 40 podopiecznych Polskiego Ko
mitetu Pomocy Społecznej . Do s tu innych przy
będą z paczkami ich opiekunki z ramienia 
PKPS. 

kroczyło 90-ty rok ży c ia. Gdy byli młodsi, 
silni i zdrowi dzielili swój czas na tros
kę o rodzinę , wychowanie dziec i , pracę ., o 
dową, niej ednokrotnie też udzielali si .' o 
ł eczni e , niektórzy byli w mieści e bardzo 
znani. 

Dzisiaj wśród 106 os6b objętych pomocą 
opiekunek domowych PKPS aż 38 ży je zupełnie 

samotnie, nie mają ani dzi eci, ani krewnych 
Z opieki korzystają te ż 42 osoby, których 
rodzina zamieszkuje w Lewiczu. Dziec i 26 
podopiecznych przeprowadziły się do innych 
miast . Jest także 11 os6b stale leżących 
w ł óżkach i 6 ze schorzeniami układu ner
wowego. 

Wszy st ko 

ic h • ucieszy 
Jakie łakoc i e znajdą się w paczkach, ja

kie potrawy na s tole? Zależy to od sumy, ja
ką na ten cel będzie mógł przeznaczyć łowie· 
ki oddział Komitetu, jak i od ofiarności 
mieszkańców miasta , zak ładów pracy i pr ywat
nych przedsiębiorców. Na pewno będz ie oka
za ły, piętrowy t ort - zgłosił się już jego 
ofiarodawca. Panie z PKPS twierdzą, że przy· 
da się każda pomoc. Mile widziane będą wszel 
kie świąteczne specjały, jak i pr odukty do 
przygotowania wi gil i j nych pot r aw - nawet r y
by. Za ofiarowane pieni ądze zostaną kupione 
słodycze, które urozmaicą gwiazd<owe paczki. 

W ubiegłym roku dar ów nie brakowało . 

ZPOW przekazał y swoj e przetwory ( dżemy ,po
widła, soki, ogórki konserwowe, gołąbki , 
pulpety , zrazy) , Syntex - znaczną ilość skar 
pet, działkowcy z Ogrodu Działkowego "Kole
jarz" - warzywa . Zenon ahorążka - właściciel 
masarni w Chąśnie oraz panowie Witkowski i 
Dzwonkowski - ajenci łowickiego zajazdu ofi a 
rowali po 2 miliony złotych. "Społem" dał o 
raptem . .. lDOtysięcy złotych. 

Znalazły się też osoby, które indywidu
alnie wsparły finansowo PK.PS, bąd1 przekaza
ły dla jego podopiecznych paczki z używa-
ną odzieżą. Ta rzeczywiście się przydaje i 
- jak mówią szefowe PKPS - zawsze trafia do 
potrzebujących , których wśród osób samotnych 
naprawdę nie brakuje. 

Kim są l udzie, którym pomaga ł owick i Ko
mitet? Wszyscy ukończy li BO l at, wi elu prze~ 

Czego boi się prezes ? 
4 grudnia mi a ło dojść do spotkania pra 

cowników Gminnej Spółdzielni w Lewiczu z 
jej prezesem. Spotkanie zorganizowała Ko
mis j a Zak ł~r1owa NSZZ"S" przy GS przy udzia
le • ładz łowickiej "S" , a także Urzędu Mi as 
t a. Na spotkaniu zami erzano omówić bezpraw
ną decyzję pr ezesa w stosunku do członka 
Komisji Zakładowej, a także inne sprawy bul 
wers ujące członków "S" . Oo spotkania nie 
dosz ło z przyczyn niezależnych od "Solidar 
naści " . 

Oko ło 40 emerytów, w miarą spr awnych, 
przybywa niemal codz iemie do prowadzonego 
przez Komitet Klubu Seniora. Korzystają t u
taj z całodzi ennego wyżyw i enia, którego 
koszt w listopadz ie wynos ił 170 ty s . zł . Oo 
ponad BO osób obiady są zanoszone prz"L 
opiekunki PKPS, r zadz i ej przez rodzinę c 
znajomych. Op ł ata za s ame obiady wynosił I 
w listopadzie 70 tvq >ł 

Lewicki PKPS jest w s tanie otoczyć opie
ką domową i zaoferować obiady znacznie więk 
szej liczbie osób niż dotąd. Dlatego prosi 
wszystkich mieszkańców o podawanie nazwisk 
i adresów osób tej pomocy potrzebujących. 
Mo żna to uczynić nawet anonimowo i t e lefo
nicznie . A prz y sz łych ofiarodawców darów 
r zeczowych i p i eniężnych prosimy o kontakt : 
Zarząd Miejsk i PKPS, Low i cz , Klub Seni ora, 
ul.Nowa 3, t el.654 5. Wpła t można dokonywać 
bezpośrednio na kont o : PKPS , Bank Spółdz iel 
czy 975151-723-132- 4. 

EWA ~ZYGLÓD-WAI !GÓRSKA 

RODZIĆ W BRZEZINACH 

Po raz kolejny rozeszły s i ę w mieśc ie pogł os ki 

o pla nowanym zamknięciu od dz ia łu położniczo · 

ginekologicznego w łowi cki m szp italu. Jak s ię 

dowiad uj emy od p.d r Krystyny GajewsWi · 
ordynator tego oddzi ału , nic jest to jeszcze I\ l c. 
Jeśli to jedn ak nas tąp i , to tylko na krótko, a będz ie 

zwi ąza n e z konieczności ą wymiany ru r 
ka na li zacyjnych i wodoc iągowych wiodących na 
położony piętro niżej a właś nie remontowany 
oddz i a ł wewnętrzny. Wymi ana taka czyni 
ko ni ecznym rozk ucie podłog i , co spowoduje 
ko ni eczność za mkni ęc ia oddz iału. Możn a s i ę 

jed nak spodz i ewać, że. ni c na długo , 
prawdopodobnie na około 2 tygodnie. 

(w.w. ) 

Głód Słowa 
9.12 - Druga niedziela Adwentu Ewangelia t>t< 1,1-B 

Jan Chrzciciel woła: "Idzie mocniejszy ode mnie, prostujcie ścieżki 
dl a Niego" 

Nadchodzi ten, kt6ry jest mocniejszy od moich problem6w, moich słabości, 
przeciwnośc i losu. Wystarczy .otworzyć drzwi. 

16.12 - Trzecia niedziela Adwentu Ewangel ia J 1, 6-B i 19-28 

Pośr6d Was stoi Ten, kt6rego wy nie znacie" 
Tak wiele się o Nim uczyłem. W każdą ni edzielę Go s łucham. Dwudziesty, t 
trzydziesty, p~ęćdziesiąty raz czekam na Jego Narodzenie. I c i ągle j eszcze 
żyję tylko swofm życiem. 

~Al3J 
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dokończenie ze str . 1. 

~l WYBORY NA ZIEMI ŁOWICKIEJ 
Może jednak Tymiński dlatego stara się 

mówić jak najmniej o swych zamierzeniach, że wie, 
i ż w praktyce trudno wymyślić inną drogę wyjścia 
z kiyzysu , jak co najwyżej nieco zmodyfikowaną, 
którą proponuje Wałęsa - linia Balcerowicza. Po 
swym wyborze będzie musiał na tę drogę prędzej 
ery później wkroczyć - wzbudzając nienawiść tych, 
którą na niego głosowali. Człowiek bez zaplecza 
politycznego w kraju będzie miał wtedy tylko 
jeden sposób zachowan ia władzy; wyprowadzenie 
czołgów na ulice 

Tych Łow;czan , którry 25 listopada głosowali 
na Sta nisława Tymińskiego prosimy, by idąc 9 
grudnia ponownie do lokali wyborcrych 
zasta nowi li się zanim postawią przy jego nazwisku 
krzyżyk . 

Ws-z.ystkich, także tych którry dotąd w 
wyborach udziału nie brali, zachęcamy do 
głosowania w niedzielę, 9 grudnia. 

Jr 

<I' 

Redakcja "Nowego Łowiczanina" 

WOJEWÓDZKI KOMITET OBYWATELSKI apeluje do 
wyborców o masowy udział w wyborach ·w dniu 
9 grudnia i solidrne poparcie dla Lecha Wa
łęsy·. 

NIE GŁOSUJCIE NA CZŁOWIEKA ZNIK~O I ! ! 
GŁOSUJCIE NA CZŁOWIEKA, O KTÓRTM 

WIECIE WSZYSTKO! ! ! 

Chleba 
naszego 

~obotniego ... 
Pani prezes tow1CK1ego oddziału "Spo

łem" zdaje się - tak jak Tymiński z dzien
f<1 •'-l<arzanii - grać z nami w "pomidora". W so
l;j_tyrtę 24 li!!ltopada w sklepach PSS znowu za
orakło pieczywa. Pytamy się jej: dJ.ijczego? 
Piervsza oilpowiedt brzmi: podoono w," pieker 
ni GS na Przemysłowej była awaria. 

Wyniki wyborów są obrazem aktualnej 
sytuacji i nastrojów w kraju. Społeczeństwo 
polskie nie dojrzało jeszcze do wyboru prezydenta 
w powszechnym głosowaniu. Skutki 
przyśpieszenia okazały się żałosne . Lech Wałęsa 
prezydentem zostać musi, bo dz i ś innego wyjścia 
nie ma. Ostrzeżenie, które otrzymał On i wszyscy 
myślący ludzie w Polsce jest groźne, ale nie 
przerażające; spowoduje wyklarowan ie się sceny 
politycznej . 

Zawsze będziemy stal( po stronie Tade usza 
Mazowieckiego i wartości, które On reprezentuje, 
ale w drugiej turze wyborów będziemy głosować 
na Lecha Wałęsę , niebezpieczeństwo bowiem jest 
tak duże, że nasza wyobraźnia staje się bezradna. 

Apelujemy do wszystkich wyborców: głosujcie 
na Wałęsę! Łowicz, 27.11.1990 r. 
/-/Stanisław Bieguszewski /-/Ryszard Karczewski 
/-/Marian Bielecki /-/Wiesław Olędzki 
/-/Władysław Durka /-/Janusz Pietraszkiewicz 
/-(fadeuz Tokarski /-/Alina Przybyłowicz 
/-/Marek Różycki /-/Bo lesław Prrybyłowicz 

/-/Kazimierz Załuski 

Ws-z.yscy wyżej podpisani są członka mi 
Łowickiego Koła ROAD, ale wyrażają swoją 
opinię prywatnie . 

Po latach zaborów i latach oku
pacji umysłowej Polacy w dniu 25 XI 
zebrali swoje żniwo. Rzymianie demo-

Pytamy: ale dlaczego w Pani sklepach nie 
było chleba? Odpowiedt: podobno Kruś też 
miał awarię. 

Nagabujemy: ale n11111 chodzi o Pani sklepy
Odpowiada: Rutkowski tl'ż mógłby więcej wy
piekać, a Gawron więcej sprowadzać ••• 

Nie dajemy za wygraną: nil! było żadnego 
chleba. • • Pani prezes zapewni a: żeby w week 
-endy nie brakowało, w czwartek sprowadzamy 
dodatkowe ilości grahama, razowego i słodo -
wego. I nagle dodaje: w sklepie przy t-llzeum 
był w stałej dostawie . 

Nieprawda: przy t-llzeum po południu chle
ba nie było jak gdzie indziej. Sprzedawczy-, 
nie informowały tylko, że czekają na nas
tępną dostawę. 

Ile jeszcze czeka nas takich sobót i · nie 
dziel na głodnego? 

(em.i) 

Awantura o żłobek 
Wyjątkowo naładowane emocjami było , zor

ganizowane przez łowicką "Solidarność" w po -· 
niedziałek, 3 grudnie spotkanie burmistrza 
z matkami zainteresowanymi planowanym przez 
miasto zamykaniem żłobków. Odbyło się ono w 
żłobku przy "Syntexie". Burmistrz, oraz 
członek Zarządu Miasta Zbigniew Jędrzejewski 
przedstawili argunenty przemawiające za ko
niecznością za!D<nięcia wszystkich 2łobków 
z wyjątkiem jednego: są one niewykorzysty
wane, miasto musiałoby bardzo dużo do nich 
dopłacać (Pisaliśmy o tym w numerze 12/90) 
~iono też co prze111awia za pozostawieniem 
wlośnie żłobka przy "Syntexie": jest on zna
komicie, specjalnie w tym celu zaprojekto-
w ny, ułatwia to pracę obsłudze, jest poło
~ony przy przedszkolu, a przede wszystkim 

·okcja "Syntexu" przekazała go na dziesięć 
c w gestię miasta. 
Czędć matek, zostawiających swoje dzieci 

w 2łobku na Rynku Kilińskiego bardzo ostro, 

impulsywnie polemizowała wysuwając jeden pod
stawowy kontrarQlMllent: do "Syntexu" jest 
oardzo daleko. Zwiedzenie żłobka na począt
ku spotkania przekonało niektóre matki, że 
ich pociechom byłoby tu dobrze, ale około 
dziesięciu pozostało nieprzejednanych -
i bardzo głośnych ••• Ni.emal zakrzyczani zo~
tali przez nie ci rodzice, te matki, które 
wypowiadały się w obronie syntexowskiego 
żłobka. 

Spotkanie, prowadzone przez Przewodnicz;,
cego Zarządu Oddziału Ziemi Łowickiej "Soli
darności", doktora Adama Skonecznego zakoń
r::izyło się ostatecznie dość spokojnie, choć 
władze miasta pozostaj'ł przy swoich zamiarach . 
Proponuje się jedynie zamykanie stopniowe: 
najpierw żłobka na os. Dąbrowskiego, a dopię.. 
ro pótniej, na wiosnę, żłobka na Ryri<u Kiliń
skiego. Ostateczną deczję podejmie Rada Mias
ta Łowicza, najprawdopodobniej 17 grudnia. 

WOJCIECH WALIGÓRSKI 
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krację budowali wiekami, Amerykanie 
pokoleniami. Nam jeszcze przyjdzie 
poczekać. Niech nas jednak uczą demo
kracji pczykłady wszystkich innych, 
ale nie przykłady błaznów zza Ocea
nu. 

Chciałoby się zawołać parafrazu
jąc krzyk Zagłoby w Kiejdanach: hańba 
hańba, po trzykroć hańba! 

Koledzy z łowickiego ROAD uderzcie 
się w swoje piersi, a nie walicie 
prosto w Lecha. Sięgnijcie do korzeni 
Sierpnia. Już chcieli~cie krzyknąć: 
"lłnarł król". 

Dokąd pójdziesz Polsko 9 grudnia 
a.d.1990 skoro powstała~ już, a ra
czej dopiero? Dokąd pójdJiesz7 

JACEK SKIERSKI, 
sekr.Zarządu Miejskiego 
NSZZ Solidarno~ć Ziemi 
lowickiej. 

Następn3 "1.1. t ." numer- tv. 

ukaże 51,~ l,,J pia,_łek 

21. gru.d'1ia. 

kronika 
• Jak nas poinformował jej korrendant, Zawo
dowa Straż Pożarna w Łowiczu posiada radio 
C B. Oziewiąty kanał w tym radiu jest to 
ogó!. noświatowy kanał ratunkowy. Posiadaczy 
tego typu radia (a jest ich w okolicach Ło
wicza kilku) inforiruje się, że w przypadku 
zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeńst
wa (wypadek itp.) przez 24 godziny na dobę 
można się porozumieć na kanale 9 z łowicką 
str21:ą i za jej pośrednictwem błyskawicznie 
otrzymać panoc • 

• } grudnia odbyło się spotkanie Zarządu 
Miasta z przedstawicielami Zarządu Oddzia
łu Ziemi lowici<iej NSZZ "Solidarność" . 
• Wzrosły ceny serów, masła i mleka pro
dukc„anych przez Spółdzielnię Mleczarską w 
Łowiczu. Jak się dowiadujemy przyczyną był 
wzrc•st ceny płaconej rolnikom za 1 litr 
ods1 awianego mleka z 705 zł w patdzierniku 
do E45 21 w listopadzie, a także wzrost mar
ży r1andlowej z 4-5% do 10%. Istotny też j est 
!ak1, że ceny te nie napotykają bariery po
oytL w .Warszawie i w lodzi, dokąd 5Półdziel 
hia wysyła ogromną część swych produktów. 



lz1-oni lza 
p0Jicyj11 

e I J 11 11~1 tl 11 u11t11, IU . O w Bąkowie Dol 
nym, 1111./thMIY w I IM1tl1JW .niocl1 Zenona R.wy
IMlł 111 1•11• • , w wynlku którogo całkowi tenu 

11 lm1l11 111 uh I uwniona stodoła oraz 
Ili \1111 \ t n l11 w niej maszyny rolnicze, 

1111111, 111010 l 4.5 tony węgla. Straty wy-
1"1 - 10 . OOO OOO :d. Przyczyna pożaru 111 to
ku u tolonla. 

• 15 listopada 111 godz.8-16.0CI nieznany 
prawca dokonał włamania do phmicy na Oś. 

Bratka111ice skąd zabrał rower 11arto~i 
500.000 lł na szkodę Sylwestra S. 

• 15 listopada o godż.17.30 na skrzy2:a111a
niu ul. Piaska111ej i Łęczyckiej kierujący sa 
mochodern Fiat 126 p Piotr w. ;: Klewka111a gm 
Łowicz potrącił jadącego rowe1:em Edlllarda O 
z Łowicza, którego z obra2:eninmi ciała , 
przewieziono do szpitala. 

• 16 li:stopada o godz. 21. 30 na stacji 
PKP Mysłaków gm. Niebordlll wpad~ pod pociąg 
i poniósł śnierć na miejscu Rafał Sz. zam. 
Pniewo, woj.płockie. 

• W nocy z 16/17 listopada wła111ano się do 
pawolonu spo2:y111ezego "Zosia" 111 . Ła111iczu 
przy ul. Wodociąga111ej, skąd spra..cy zabrali 
bliżej nieokreśloną ilość aH:oholu, papie 
rosdlll oraz czekolad. Straty ui1tali komisja 
inwentaryzacyjna. 

• W nocy z 16/17 listopada włamano się do 
kiosku RUCH przy ul. 3 Maja, skąd sprawcy 
skradli taśmy magnetofonowe, 11ideo, kosme
tyki, zapalniczki, baterie ornz czasopisma 
w tym także "Playboy". Suma s ·;rat 1. 210000 

• 17 listopada o godz .18. OO 14 Klewkowie 
!JA.Łowicz został potrącony: pr:~ez pociąg to 
warowy relacji Rzepin-Brześć lloman N. z Ło 
wicza, który poniósł śmierć n:1 miejscu. 
Zwłoki zabezpieczono w prosektorium. 

• W nocy z 17 /18 listopada nieznani spraw 
cy włamali się do sklepu spdłlci zoo. "FUKS" 
przy ul. Łódzkiej, skąd zabrall sprzęt elek 
troniczny wartości 13.000 OOO lł 

• W nocy z 18/19 listopada w Zdunach wła
mano się do kiosku RUCH , ską j sprawcy zab 
rali papierosy i proszek do pcania na sumę 
ok. 700.000 lł. 21 listopada ustalono, że 
spar111cami tego włamania byli : Leszek O. z 
Maurzyc gm.Zduny i Krzysztof 3. 

f W nocy z 19/20 listopada nleznani spraw 
cy włamali się do samochodu ciężarowego 
Star zaparkowanego na parkingJ POM-u w Le
wiczu przy ul. Poznańskiej, sk~d skradziono 
7 sztuk grzejników olejowych "artości 
2. 200. OOO lł na szkodę spółki z~. "MIR IAN". 

• W nocy z 20/21 listopada w ła111iczu niez 
nani sprawcy włamali sią do pomieszczeń 
biurowych POM-u skąd po wybiciu szyby skrac 
li kalkulator wartości 150.000 lł. 

• 23 listopada w Zdunach samochód marki 
Mercedes kiera111any przez Tadeusza Sz. z 
Białegostoku potrącił jadącego ro1110rem Mi
rosława B. zam. Łatniki Qlll. Bielawy, który 
z obrażeniami ciała został przewieziony do 
szpt ta la w Ła111iczu. 

• W nocy z ·23/24 listopada nieznani spraw 
cy włamali się do mieszkania Edlllarda T. A 

Krępie skąd skradli magnetofon i sztućct1 
wartości 2.300 ooo lł. r 

• W nocy z 25/26 listopada nieznani spraw 
cy włamali sią do sklepu Bogdana Ch. przy 
Rynku Kilińskiego skąd skradli odzież war
tości 360.000 zł 

• 22 listopada o godz. 20.35 w Reczycach 
gm.Domaniewice popełniła samobójstwo przez 
powieszenie się w budynku gospodarczym 
Krystyna O. lat 34. 

._ ______ „---- ----------1 

zarej estrowały s i\) dwa takie komitety: z Osied la 
"Górki" I lcdla M.Konopnickiej. Zawiąza ny 
J z z wczcfolcj niż dwa wymienione Komitet z 

t . Orotkowice (d.XXXV-lecia) dotąd się nie 
zarejestrował i formalnie nie istnieje. 

Na Osiedlu M.Konopnickiej i na znajdującym 
się w jego pobliżu Osiedlu Szarych Szeregów 

dokończenie ze str.~ 

zrozumieli potneby tych, któny telefonów niP 
mają i zaczęli podpisywać zgodę ktoś pnestra< • 0 

się owej centralki. Jej -jak niosła plotka - hałaśliw[ 
praca miała uniemożliwiać spokojny sen, a awaria 
wysadzić w powietne czteropiętrowy blok. Lęk 
jednych udzielił si9 innym .... Dwie niewielkie w 
swych rozmiarach (wysokie na 164 cm, s~rokie na 
66 cm) nowoczesne, elektroniczne centralki, które 
w pneciwieństwie do starych, dużych , głośnych 

Czy centralka może zabić ? 
• 

wszystko wydawało się bardzo proste. Oba osiedla 
są "okablowane" a na szczytowej ścianie bloku nr 
8 znajduje się szafa kablowa, do której należa łoby 
podłączyć zakupioną centralkę telefoniczną . 
Koszt centralki, jej zainstalowania i podłączenia 
do szafy pokrywają członkowie Komitetu. By 
koszty zminimalizować należało znaleźć 
usytuowane blisko szafy pomieszczenie na 
centralkę. Mogła to być jedna z suszarń, czy 
wózkowni w bloku nr 8. By jednak Zarząd 
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej wydął 
odpowiednie zezwolenie, musi mieć jednomyślną 
zgodę wszystkich zamieszkujących blok 
lokatorów, ani jednego sprzeciwu . 

Najpierw był problem z ową jednomyślnością, 
później, gdy już się wydawało, że wszyscy 

Starzy mieszkańcy Łowicza 
pamiętający czasy przedwojenne 
napewno wiele mogliby powiedzieć o 
rolj. stacjonującego na stałe w mieście 10 
Pułku Piechoty. Zadna wówczas 
uroczystość patriotyczna i religijna w 
Łowiczu, czy było to odsłonięcie 

elektryczno-mechanicznych pracują niemal bez
szelestn ie są w końcu insta lowane, ale w sąs iednim 

bloku nr 10, gdzie wszyscy mieszkańcy wyrazili na to 
zgodę. Wiąże się to jednak z dodatkowym (ok. 60 
mln zł . ) wydatkiem na dłuższy kabel. 

Już wkrótce spełnią się jednak telefoniczne 
marzenia około 140 osób. Każda z nich na 
realizację tej inwestycji wpłaciła 2,3 mln zł, 

Ewa Mrzygłód-Waligórska 

P.S. O zawiązanym, c'1oć forma lnie ni 1 
istniejącym Społecznym Komitecie Telefonizacji 
na Osiedlu Bratkowice już w następnym numerze. 

tłumy ludzi, a obecność żołnierzy na 
ulicach miasta budziła sympatię 
szacunek. 

Poważny był udział wojska w 
krzewieniu kultury fizycznej wśród 
mieszkańców Łowicza. N a długo w 
pamięci zapadały mecze piłki nożnej 

POLSKI BIAŁY KRZYZ 

pomnika, tablicy pamiątkowej lub 
obchody świąt i rocznic, nie mogła się 
odbyć bez udziału Wojska Polskiego. 
Przemarsze czy uroczyste defilady 
oddziałów pułku gromadziły zazwyczaj 

jol<ończenie ze str.1. 

Wiceburmistrz 
proponuje 

, nfrastruktury. Możemy to zrobić wspólnie, 
dbając jednak o to aby jej koszty nie prze
kroczyły połowy kosztów w budownictwie spół 
dzielczym oraz aby przestała być to wreszcie 
wielka płyta ze swoimi wadami. 
Przyszli właściciele mieszkań mogą sami wyko 
nać wiele prac na budowie i obniżyć znacznie 
jej koszty. Sami zdecydują o standarcie 
mieszkań. . 

Zachtcam do skorzystania z tej formy bu
downict~a. Są już pionierzy . w naszym mieście 
którzy przecierają s;i:laki, którym życzę po
wodzenia. 

4 

WŁADYSŁAW OURKA 
/z-ca burmisti: za/ , 

W ŁOWICZU 
rozgrywane między drużynami 10 Pu , , 
a gimnazjum męskiego, biegi masowe, 
zawody strzeleckie i inne imprezy 
sportowe. 

Kontakty wojska z ludnością cywil~ą 
nie były tylko okazjonalne. W mieście 
działały liczne organizacje 
paramilitarne i stowarzyszenia, takie jak 
np: Koło Związku Oficerów Rezerwy, 
Koło Związku Peowiaków, Oddział 
Związku Strzeleckiego, Towarzystwo 
Obrony Przeciwgazowej, Liga Obrony 
1' owietrznej Państwa czy Liga Morska i 
Rzeczna przekształcona nast~pnic w 
Ligę Morską Kolonialną. 

Bezpośredni kontakt z garnizonem 
10 PP utrzymywało natomiast założone 
w 1928 roku Koło Polskiego Białego 
Krzyża w Łowiczu. Dziś nazwa ta może 
budzić zdziwienie i przywoływać na ~"(J 
Polski Czerwony Krzyż. Oddział f\' ' . 
istniał również w Łowiczu , ale 
dokończenie na str . 1-



Dla przybysza z innych stron Łowicz jest 
T1iastem urzekającym. Domki jak z bajki -
przysadziste, trochę krzywe, wyraźnie 

Wężyka, Szembeka, nadziejowskiego, 
Komorowskiego ze zdz iwieniem konstatuje, jak 
głęboko to miejsce tkwi w naszej historii. 
Przyczynę zaskoczenia nie trudno znaleźć . 

Przez lata podręczniki histori i konstruowano 
tak, aby podkreślając zasługi tych osób jako 

UWAGA CZYTELNICY: Panowie Albin Szymajda i 
Marian Sokół zaproszą nas na kolejny "spa
cer po sumie" dopiero w następnyJTI numerze. 

} naznaczone piętnem czasu, który upłynął i 
czasu, w którym powstawały. Wśród nich dzieła 
architektoniczne twórców, których nazwiska 
odnotowuje każdy podręcznik historii sztuki. 
Tylman z Gameren, czy bracia Poncini 
komponowali swe budowle nie dla samej 
sztuki, ale dla Łowicza, z wielkim smakiem 
dopasowując je do niskiej zabudowy miasta. 

polityków, nie uświadamiać ich zasług jako '============.--======= 
duchownych. Nic więc dziwnego, że niewielu 
wie jak szczególnym świadectwem historii 
Polski jest Łowicz, kolegiata i zgromadzone w 
niej pamiątki. 

WIDZIANE Z BOKU 
Perełką jest stojący na uboczu Kuściól: K1asztor 
Sióstr Bernardynek znakomicie współbrzmiący 
z otaczającą go zielenią. Na rynku wydźwiga się 
kolegiata. Budynek potężny na miarę 
dostojeństwa, które miał w sobie zamykać. 
Duma całego Łowicza. Góruje nad miastem, 
ale nie przytłacza go. Cala zabudowa 
staromiejska przez swoje "ludzkie" proporcje 
tworzy klimat, w którym człowiek nie traci 
poczucia bezpieczeństwa jak w blokowiskach 
współczesnych miast. 

Łowicz jest piękny bogactwem swej 
historii. To nie kapryśny przypadek a zasługi 
mieszkańców tej ziemi sprawiły, że druga po 
Gnieźnie siedziba Prymasów Po lski dla 
kilkunastu z nich była siedzibą pierwszą i 
najważniejszą . Bywało i tak, że rezydujący w 
Łowiczu prymas w okresie oczekiwania na 
elekcję nowego władcy sprawował obowiązki 
interrexa. Wówczas z Łowicza rozbiegały się 
najważniejsze dla Polski decyzje. Zwiedzający 
kolegiatę słysząc nazwi śka Uchańsk i ego, 

Mimo trudnych warunków wydawniczych 
literaturę o tematyce łowickiej udało się stacji 
naukowej MOBN w Łowiczu wzbogacić o nową 
cenną pozycję. Taką niewątpliwie jest praca 
J.Wegnera pt. "Generał Stanisław Klicki 
1775-1847" (Łowicz 1990). Autor zajmował się 
tą postacią historyczną od lat swojej młodości. 
leszcze na początku lat trzydziestych naszego 
;tulecia z jego inicjatywy w setną rocznicę 
powstania listopadowego wmurowana została 

w ścianę pałacyku gen. Klickiego tablica 
pamiątkowa jemu poświęcona. Towarzvszyło 

KSIĄZKA O KLICKIM 
temu ogłoszenie szeregu artykułów w "Zyciu 
Łowickim" zapoznających czytelników z 
oostępami badań. Wydana obecnie praca 
Nieńczy po prostu długoletni wysiłek historyka. 

W przeciwieństwie bowiem do wspomnianych 
artykułów mających ze względu na charakter 
czasopisma poziom popularno-naukowy 
otrzyma liśmy opracowanie wyposażone w aparat 
naukowy w postaci przypisów, których lektura 
!.<lciekawi nie tylko specjalistów. Dokumentację 
wzbogaciło osiem ilustracji. Oprócz podobizny 
generała, fotografii pamiątek po nim 
znajdujących s ię w Muzeum Wojska Polskiego w 
Wanzawie, otrzymaliśmy także reprodukcje 
dwóch obrazów przedstawiających epizody 
wojenne z jego życia. 

Generał Klicki zmarł na obczyźnie w wieku 72 
lat. Mundur wojskowy przybrał już mając lat 16. 

Szczęśliwie mamy za sobą lata, kiedy 
miasta takie jak to metodycznie przemieniano 
w pozbawioną Indywidualności, zu nifikowaną 
kulturalną pustynię. Teraz trzeba wszystko 
po :ządkować. W Łowiczu będzie łatwiej niż 

gdzie indziej . Tradycje regionu są tywe. 
Odkłamanie historii i wypełni en fe 
dotychczasowych niedomówień pozwoli 
podnieść świadomość bogactwa własnej 

przeszłości. Są turyści chętni poznawać to 
miasto. Trzeba jeszcze tylko prawdziwie 
zamartwić się o zachowanie skarbów łowickich. 

Od pięciu łat pracuję przy konserwacji 
malowideł Adama Swacha w . kolegiackiej 
kaplicy Najświętszego Sakramentu. Spędzając 
letnie miesiące w Łowiczu zdążyłam poznać 
miasto i problemy jakie stwarza konieczność 
prawidłowej opieki nad jego zabytkami. 
Pr ob le mów tych jest wiele. Nie wszystkie dadzą 
się rozwiązać natychmiast - to oczywiste. 
Dzieląc się swymi obserwacjami chciałabym 
podpowiedzieć co - zdaniem konserwatora 

Rozpoczą ł służbę jeszcze w okresie Rzeczy
pospolitej szlacheckiej. Uczestniczył w . wojnie 
polsko - rosyjskiej 1792 r. i insurekcji kościusz
kowskiej. Po upadku kraju w 1797 r. znajdujemy 
go w legionach H.Dąbrowskiego we Włoszech . 
Odbył kampanie napoleońskie przemierzając 
Europę na koniu z szablą w dłoni od Neapolu i 
Madrytu do Moskwy i Paryża. Czynił wiele, aby 
imię polskie mocno dtwięczało . Zakończył służbę 
wojskową udziałem w powstaniu listopadowym 
l830 -31. 

Jeszcze wiatach męskich od 1815 r. los związał 
go z Łowiczem. Tutaj po latach. wojennej tułaczki 
zagospodarował się. Wzniósł na ówczesnym 
przedmieściu dla siebie pałacyk z towarzyszącym 
obiektem wśród ogrodu. Nie danym mu było 

dokończyć dodatkowego obronnego założenia, 
które zapoczątkowało wzniesienie baszty z wieżą 
przyległą. Do ozdoby tych obiektów użył 
kamiennych detali architektonicznych i tablic 
pamiątkowych z zamku prymasowskiego 
współcześnie mu burzonego. Ocalił w ten sposól 
cenne pamiątki historyczne. 

Zaprzepaszczone natomiast zostało inne 
lzieło gen. Klickiego, którym był park publiczny 
widokowy w ~tylu angielskim modnym 
wtedy. W pierwszej połowie XIX w. ówczesne 
władze miejskie nie odczuwały bowiem potrzeby 
takiego wobec obfitości ogrodów owocowych w 

Łowiczu. 

Rozproszeniu uległy zbiory pamiątek 

liistorycznych. Księgozbiór po generale zachowała 

jokończenie na str.? 
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dzieł sztuki - jest możliwe od zaraz. 

Najcenniejsze obiekty trzeba uchronić od 
zagrozeń cyw1hzacy1nych . Kolegiata, kościół 
00. Pi1arów, zespół pom1sjonarski, w którym 
znajduje się Muzeum a zwłaszcza kaplica z 
freskami Michelangelo Palloniego wymagają 
zmniejszenia wibracji, obniżenia stężenia 

tlenków azotu i obniżenia zanieczyszczenia 
powietrza kurzem. Stan fresków w kaplicy 
Najświętszego Sakramentu: pękanie i 
odspajanie tynków od lica muru, głębokie 
zarysowanie samych murów nie pozos.tawiają 
cienia wątpliwości, że jeśli malowidła i cały 
budynek mają przetrwać, trzeba bezwzględnie 
uspokoić otoczenie. Ograniczenie wibracji 
można by osiągnąć przez wyasfaltowanie ulic 
obiegających kolegiatę. Spowodowałoby to 

dokończenie na. str. 6 

ITschenkuje ... 
Tak kończy swój list, wysłany pod adre-

98111 łowicki'ego magistratu Friedrich HUf z 
miejscowości M<iintal pod Frari<furtem nad Me• 
nem. Pisze, gdyż chce odnaletć pewną'> Kobieti: 
której winien jest wdzii:czność. Poznał ją w 
lowiczu, dokąd rzuciły go koleje wojny, ·• 
roku 19<\5 lub 19<\6. Miała na imii: Sonia i 
była fryzjerką. Według jego opisu nrteszka-
ła wraz z matką "niedaleko zburzonej wtedy 
szkoły". Jaj ojciec i siostra przeb)Olali do 
19<\5 roku w Niemczech. Czy zostali tarR wywie-
zieni na roboty, czy tet chodziło o polskie 
ziemie wcielone do · Rzeszy - tego pan H(lf 
nie wyjaśnia. Miała wtedy około 20-22 lat. 

Oo listu dołączony jest odri:czny szkic 
mający pokazać miejsce ówczesnego ZBfllieszka
nia Soni. Nie publikujemy go jednak, gdyż 
rysowany z pamii:ci prawdopodobnie myli kie
runki i mógłby wprowadzić CzytelnikÓlll w błąd 
"Proszi: o jakiś znak tycia ze strony Soni. 
Być mote tyje ona jeszcze i mieszka w lowi
czu" - pisze pan Fryderyk. I kończy być może 
jedynym polskim słOW811 jakie zapamiętał: 
"tschenkuje" ••• 

Panią Sonią o nieznanym nazwisku, w 19<\6 
roku fryzjerką, lub wszystkie osoby mogące 
udzielić o niej jakiejś informacji prosimy 
o skontaktowanie sii: bezpośrednio z burmist
rzem, bądt z redakcją "Nowego lowiczanina" 
(tel. <\657) 

(w.w.) 

l<.1-oni 1<.a 
p0Jicyj11a 

• 21 listopada o godz.l<\.30 w Bielawach 
kierujący samochodem Żuk Leszek K. zam. 
Boczki gn.G~owno zderzył sią z motocykl8111 
WSK kierowanym przez Krzysztofa W. lat 16 
zani.Mroga gn.Bielawy. '-btocyklistą z obra
żenlami ciała przewieziono do szpitala w 
l owiczu. 

•W nocy z 21/22 listopada nieznani sprawcy I 
włnali si~ do magazynu rejonowej Straży 
pożarnej przy ul.Bolimowskiej, skąd skrad 
!1 koce i lornetką wartości 210.000 lł. 

POOKOMISJ\RZ MIROSlAW OWCZAREK 



WIDZIANE 

Z BOKU 

dokończenie ze str. S 

·jednak zwiększenie stopnia zawilgocenia murów 
i pogorsŻenie warunków klimatycznych w 
budynku. Pochodzące ze spalin 
samochodowych tlenki azotu są agresywnym 
czynnikiem niszczącym, przyspieszającym 

destrukcję malowideł, rzeźb, starych książek , 

tkanin • wszelkich przedmiotów zabytkowych. A 
kurz ? Kurz nie tylko osiada na malowidłach 
zmniejszając ich czytelność . Zawarte w nim 
higroskopijne substancje łatwo chłoną wodę. 
Pochodzący choćby z okolicznych kominów 
dwutlenek siarki łącząc się z wodą daje kwas 
5iarkawy. Zawarte w kurzu związki żelaza 

:atalizuia przechodzenie w' kwas siarkowy i w 

MIODY 

PSZCZELE 
Już Babilończycy stosowali miód jako 

środek leczniczy, a także do słodzenia gorzkich 
lekarstw. Hipokrates, zwany ojcem i:nedycyny 
leczył miodem rany i polecał go do robienia 
maści, podawał w chorobach wątroby i prv 
stanach gorączkowych . 

Jego u.czniowie znali aż 300 recept 
miodowych. By długo zachować zdrowie. Grecki 
filozof i przyrodnik Demokryt z Abdery radził 
ciało namaszczać olejkami, wewnętrznie zaś 

używać miodu. Egipska królowa Kleopatra w 
celu pielęgnacji urody zażywała kąpieli w oślim 
mleku i miodzie. W starożytności balsamowano 
w miodzie martwe ciała . • 

• 

zaproszen1a 
W poniedziałek, . 11 grudnia o godz. 

17.30 do rruzeum w Łowiczu na koncert 
gry na kantele w wykonaniu LAUR! KAHI
LAINEN zapraszają: Zarząd Główny Towa
rzystwa Przyjatni Polsko-Fińskiej w Wa 
Warszawie, Towarzystwo- Przyjatni Pols
ko-Fińskiej Oddział w Łowiczu i lot!zellll 
Narodowe w Warszawie Oddział w Łowiczu 

W czwartek, 13 grudnia o godz. 
17.30 w czytelni MBP w Łowiczu,ul. 
3 Maja 1, red. Krzysztof Gunek, eksper 
Komisji Syst81ll.1 Znaków Państwowych prz 
Sejmie RP, członek Polskiego Towarzys
twa Heraldycznego i Stowarzyszenia Mi
ło~ników Barwy iBroni Oawnej w Łodzi 
wygłosi prelekcję: "System znaków pań
stwowych w II Rzeczypospolitej". Bę
dzie ona urozmaicona pokazem rysunków 
i przefroczy. 

TKKF "Księżak" zaprasza na otwarty tur
niej tenisa stołowego do Miejskiego O<nJ 
Kul tury na ul Podrzecznej w Łowiczu na go
dzinę 9.00 w sobotę 8 grudnia oraz na ot
warty indywidualny turniej szachowy do ZPOW 
tet w sobotę 8 grudnia, takte na godzinę 
9.00. 

rezultacie na zakurzonym .zabytkowym 
przedmiocie powstaje żrący, wilgotny, kwaśny 
kompres. Działaniu takiego kompresu nie oprze 
się żaden przedmiot. 

Jedynym skutecznym sposobem ochrony 
łow1ck1ch skarbów iest całkowite wyrzucenie 
ruchu samochodowego z rynku 1 na1blizszych 
uliczek. Rozwiązanie takie przyjęto już w wielt• 
miastach zabytkowych na całym świecie . V.. 
Polsce Warszawa, Kraków, Toruń i inne miasta 
uwolniły obręb starówki od samochodów. Dla 
specjalistów od organizacji ruchu wytyczenie 
tras zapewniających sprawność komunikacji 
nie jest problemem nierozwiązywalnym. 

Wyeliminowanie ruchu ma tę wielką zaletę, że 
tworzy w zabytkowym centrum oazę spokoju 
tak potrzebnego i turystom i mieszkańcom 
miasta. 

Kończąc trudną i długotrwałą konserwację · 

malowideł Adama Swacha chcielibyśmy mieć 
nadzieję, że ten wspólny wysiłek 

duchowieństwa i mieszkańców finansujacvch 

"Chcesz dożyć późnego wieku, jedz miód i 
popijaj mleko". -mówi węgerskie przysłowie. W 
słowach tych· nie ma żadnej przesady. Miód 
bowiem poprawia obraz morfologizny krwi, 
wzmaga apetyt, leczy choroby dróg 
oddechowych, nieżyty jelit, bezsenność, choroby 
skóry, zapobiega czerwonce, ospie, cholerze, 
tyfusowi. Leczy niedokrwistość, dodatnio 
wpływa na rozwój fizyczny dzieci , goi 
owrzodzenia, działa rozwalniająco. Jest 
bakteriostatyczny zawarte w nim inhibiny 
yrzeciwdziałają rozmnażaniu się bakteri i 
powodujących choroby dróg oddechowych 
/kaszel, katar, zapalenie gardła/. Cenne · jest 
także jego działanie na pracę mięśnia sercowego 
powodując silniejsze i pr:iwidłowe jego bicie, 
wpływa na lepsze ukrwienie, szczególnie naczyń 
wieńcowych . Składniki zawarte w miodzie 
przyśpieszają produkcję gruczołów ślinowych 

dostarczając enzymów do trawienia pokarmu. 
Bardzo dobrze clziała też miód przy chorobach 
wątroby, bowiem zawarta w nim cholina usuwa 
tłuszcze wątroby i wzmacnia działanie 

pęcherzyka żółciowego. Przyśpiesza leczenie 
wrzodów trawiennych żołądka i dwunastnicy. 

Miód jest przetrawiony przez pszczołę i 
dlatego zwalnia nasz żołądek od trawienia go, 
wnikając do krwi. Działa skutecznie przy 
chorobach nerek i moczowodów, przy żółtaczce, 
kamieniach nerkowych , żółciowych oraz w 

SKLEP WIELOBRANŻOWY 
przy ul. 3 Maja w Łowiczu 
poleca: 
»GLAZURĘ 
»TARAKOTĘ 

»KLEJE 
»FARBY 
»LAKIERY 
»KOSMETYKI 
»ART. CHEMICZNE 
»ART. WYPOSA:l':ł'.NIA WNĘTRZ 
»WYKŁADZINY PODŁOGOWE 
Sklep wystawia rachunki• 
przy większych ilościach 
towaru UDZIELA RABATU! 
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pracę i nas· konserwatorów, którzy je wykonali 
• nie pójdzie na marne .. Chcielibyśmy mieć 
nadzieję, że za kilka lat nie trzeba będzie tu /, 
wracać aby od nowa czyścić i lfltować . \ 

Do tych konserwatorskich refleksji 
chciałabym dorzucić jeszcze jedno. Szkoda, że 
na zamku prymasowskim rosną chaszcze a 
obok cebula i marchew. Jest to kolejny obiekt, 
który mógłby podnosić atrakcyjność Łowicza . 
Nikt rozsądny nie podejmie się oczywiście 

odbudowy zamku . Z punktu widzenia 
konserwatorskiego byłoby to działanie 

absurdalne. Pilnie jednak należy podjąć prace 
konserwatorskie, które pozwolą utrwalić i 
zachować ruiny. W pobliżu oczyszczonych i 
zabezpieczonych murów powinien się znaleźć 
niewielki parking, dobrze zaprojektowana 
kawiarenka, pawilon z makietą I objaśnieniem 
historii zamku. Inwestycja niewielka a pożytku 
byłoby z niej dużo . 

Bogumiła Rouba 

leczeniu chorób kobiecych. W klinikach 
Hiszpanii, Szwecji , Belgii jest stosowany w 
apatii, otępieniu i wyczerpaniu psychicznym. Z 
uwagi na niską zawartość w nim cukru 
~rzcinowego, podaje się go nawet chorym na 

' cukrzycę , ale tylko za przyzwoleniem lekarza. 
Działa jako odtrutka od kofeiny, alkoholu, 
tabletek od bólu głowy. Miód jest doskonałą 
odżywką dla ciężko pracujących górników, 
hutników, sportowców, alpinistów, żeglarzy, 

nurków, turystów, rekonwalescentów itp. 

Złamań kości miód wprawoz1e nie leczy, ale• 
każde złamanie goi się prędzej , gdy w .okresie 
leczenia pacjent spożywa dużo miodu. 
Stwierdzono bowiem, że przyczynia się on do 
wytwarzania kostniny. Miód. leczy też i 
k zynfekujc otwarte rany, oparzenia, uśmierza 
.>ól i doprowadza do szybszego gojenia się ran 
I cz ropienia i bez pozostawienia blizn. Nałożony 
<:araz po oparzeniu, zapobiega powstawaniu 
pęcherzyków. Kwasy zawarte w miodzie, choć 
jest ich mało, działają przy niektórych 
zapaleniach skóry lekko podrażniająca i 
aktywizują białe ciałka krwi , co prowadzi do 
lepszego leczenia. 

lt:rzv Garczarczyk 

SKLEP FIRMY 

KORAL o 
poleca: 

ODZIEŻ, OBUWIE, 
KOSMETYKI, ART.CHEMICZNE, 

· GOSP. DOMOWEGO ORAZ 
PAPIERNICZE. 
OZDOBY CHOINKOWE 
NISKIE CENY! 

tow1cz ul 3 Maja 6 
ZAPRASZAMY 
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Narzyszenie .Polskiego Białego 
Krzyża miało nieco inne cele. Chodziło, 
jak mówił § 4 statutu, o "pomoc w pracy 
kulturalno-oświatowej dla żołnierza 

podczas pokoju i wojny, jak również 
dostarczanie żołnierzowi ... pomocy 
materialnej". 

Na czele Koła stał zarząd z prezesem 
Z.Boskim (od 1936 r. Siwik, następnie 
B.Bukowiecka ). Koło prowadziło kursy 
cli a analfab~tńw-żołnierzy i 
d kształcające dla podchorążych, 

bibliotekę i kilka świetlic. Organizowało 
1.cż pogadanki, koncerty, zabawy i 
wy ·i ·czki dla żołnierzy. 

Współuczestniczyło poza tym w 
um1dzaniu obchodów Święta 
Ni ·p dlcgłości i opiekowało się 

gro ha mi bohaterów walk o wolność. 

Tndycją już stały sią w Polskim Czer
wonym Krzyżu organizowane co roku il!llrezy 
Mikołajkowe dla dzieci z Państwowycn Danów 
Dziecka, przez młodzież zrzeszoną w Woje
wódzkiej grupie Społecznych Instruktorów 
Młodzietowycn PCK. 

W roku bietącym tego typu i~rezę zapla· 
nowano na dzień B grudnia w Państwowym Do
'llll Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Aby mogła 
ma zaistnieć - w szkołach na terenie całe
go województwa rozpropagowano akcję "dzie
ci- dzieciom". Zbieramy zabawki, ksiątki, 
odzie%. ( „ .) 

Zwracamy si~ z gorącym apelem do zakła
dów pracy, które równie% mogłyby przekazać 
środki na ten cel. 

Za Państwa ofiarność, bezinteresowność 
i zrozinienie tunani tarnych działań PCK
E góry serdecznie dziękujemy. 

ZOFIA GRABOWSKA 
sekretarz Zarządu 
Wojewódz. PCK 

Od redakcji: Szkoda, te list do redakcji 
dotarł tak pótno. Zamieszczamy go jednak 

tuż przed wybuchem wojny imienia 10 
Pułku Piechoty. Porozumiałem si.ę w tej 
sprawie z p. Perzvną, dzwoniłem też do 

-•<)LSKI BIAŁY KRZYZ W ŁOWICZU 

K to PBK w Łowiczu pełniło 

nil- w 11 pliwie ważną rolę integrującą 

'lli 11 Io i jego mieszkcińców 7 wojskiem. 
;.)tu i lu temu orgamzowanie choinek i 
świ~ roncgo oraz obdarow)iwanie 
żoł11 •1"t,y upominkami z okazji świąt. W 
pnu· 1 ·h Koła uczestniczyły głównie panie 
z 111 lzi n inteligenckich, a swoją pomoc 
dekl 1mwało wielu ludzi zasłużonych dla 
Low rza, jak chociażby Emil Balcer, 
011111 11 lawca 256 książek dla biblioteki 
żuł11 t•rskiej w 1936 r. 

Przy okazji warto przypomnieć o 
opil'l' · 10 Pułku Piechoty nad Szkołą 
Podhl 1wową nr 3 w Łowiczu. Pisał o tym 
nit•dawno "NŁ" opierając siy na 

'I. ·rncj relacji jego długoletniego 

y1 l' kt ra i uczestnika tajnego 
nau ·1ania p. Józefa Perzyny. 
W~pomniano wówczas o nadaniu szkole 

0•1:osuAJ1A Do WR -15 /~o N41.~·'' 
p~~YJl•W:JGMY OO P04.liGDZl4~KU 

tf1..><ll . -12 .00. ri; L ,5 

sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3. 
Jak dotąd sprawa przywrócenia 
dawnego imienia nie posunęła się 

naprzód i szkoła nosi nadal imię K. 
Świerczewskiego. 

Dziwić jedynie może fakt, że do tej 
pory ani Dyrekcja, ani Rada 
Pedagogiczna szkoły nie zdobyły siy na 
podjęcie stosownej uchwały 

przywracającej imię jej dawnego, 
godnego patrona. Pozostaje czekać. 

Tymczasem w WSP w Bydgoszczy 
powstaje pisana przez Mirosława 

Lewandowskiego praca o roli wojska w 
życiu· publicznym Łowicza w okresie 
międzywojennym. Tak więc pamięć o 10 
Pułku Piechoty w Łowiczu w tej formie 
znajdzie niebawem swe 
odzwierciedlenie. 

Marek Wojtylak 

sport 
Koszykarze (seniorzy) OSIR lowicz 

przegrali w Żychlinie 69:76 z tamtej
szym Emitem. Punkty dla OSIR-u zdoby-
1~: Kucharek Robert(21), Milczak Ma
r i.usz ( 16) 

Koszykarze (kadeci) OSIR~u, 24 XI 
wygrali z Junakiem Włocławek 64:44. 
Najwięcej punktów zdobył Jacek Wal-
czak ( 40) ' 

Zmiennie wiedzie się młodzikom 
(koszykarzom OSIR-u; 25 XI wygrali 
70:37. Punkty zdobyli: Cioch Grzegorz 
(28), Kołodziejczyk Dariusz (26). Na-

choćby ze względu na podziękowania. 
Jednocześnie in!ol"lll.ljemy, te nie pub

likujemy trafiających do nas anonimów. 

KSIĄZKA 

O KLICKIM 

rodzina. Ale pamięć o nich ~ród Łowiczan, być · 

może, pr.cyczyniła się do naśladowania dobrego 
pr.cykładu . 

Po drugiej wojnie światowej odnotować 

jeszcze trzeba chyba już ostatni dowód braku 
szacunku dla spuścizny po wybitnym Polaku. 
Rozparcelowano bowiem na działki budowlane 
ogród otaczający pałacyk . Zniszczono nie tylko 
logic-rn ie pomyślane założenie, ale spowodowane 
bliznę na ob liczu kulturalnym miasta. 

Ale pozostawmy już żale na boku i powróćmy 
do pracy J.Wegnera. Posiada ona wszystkie zalety 
jego pióra . Oprócz sumie.nności badacza w 
podejściu do tematu znaj1zie tu czytelnik żywą 
narrację gęsto przetykaną wyjątkami z titeratury 
pamiętnikarskiej. Są to głosy ludzi, którzy stykali się 
z gen. Klickim w latach wojny i pokoju, opinie 
przełożonych. Wszystko to dodaje świeżych baiw 
prezentowanej postaci i czyni lekturę 32 stron łatwą 
i ciekawą . 

Wydawcy należą się słowa uznania za szatę 
zewnętrzną publikacji. Wyróżnia się ona dodatnio 
wśród wcześniejszych. 

Tadeusz Gumiński 

tomiast 2 XII przegrali z Junakiem 
Włocławek 6~94. Punkty zdobylii Ko
łodziejczyk 'Dariusz (26), Cioch Grze
gorz (24). 

HKS 11.2~YW 11 

tow1c2 - !lVOO : 
24 listopada w Opolu odbyła się 

ostatnia edycja Grand Prix seniorek 
w judo. W wadze do 56 kg Aneta Sajdak 
zajęła III miejsce. W wadze powyżej 
72 kg Beata Walczak zajęła IV miejsce 

Podsumowanie sezonu w judo1 
Mistrzostwa ~wiata juniorek - 5 miej~ 
ce. Mistrzostwa Europy juniorek- medal 
brązowy. Mistrzostwa Polski seniorek 
1 medal srebrny, 1 brązowy. Mistrzos
twa polski junior6w i juniorek - 2 me
dale srebrne, 2 brązowe. Mistrzostwa 
Polski Szkulnagu Zwiijzku :>portowego -
2 medale złote, 1 brązowe. 



ZAPAMIĘTAJ 

iezawodne, najta~sz 

f abry~zne dekodery 

P A l ~ S E C A M 

WYPOŻYCZALNIA 
KASET VIDEO 
ZAPRASZA SZANOWNYCH KLIENTOW 
*KANTOR „„ UL. KURKOWA 

Oferuję do wyn;1jęcia sklep o pow. 
44 m , Lewicz, ul.Warszawska 39, • ' 
(id.6280 

Sklep rolno-spożywczy ~TI-1, Rynek 
Kilińskiego 17. Zaprasza I Przyjnuje-
1118 zamówienia na paczki świ~feczne dla 
dzieci indywidualne i zbiorowe. Warun 
ki do uzgodnienia . 

do Jowisz 500 
Helios 400,500,700 

do Elektron 280-380 

Dt4 
ZDROWA '1ts<'>'s„lt". 
ŻYWNOŚĆ 'c1t,1 Firmy (ZATRA) TZ 

lowicz, tl.2143 po 17. 
Oś.Broniewskiego ol.l m 4 

KRZYSZTOF KACZOR 
Łowicz, ul. ZDUŃSKA 19 

·i efew i ·1n Z:>IMO"J 
jjj ·ZSldff>I 'ZSAZ::>'180Z' ~OrAZł:ld 

-AOZ'lrAM 'IN OS'!Z::> ~ł:ll 31N 
j 3NrA::>N3ł:IO>łNO>IZ38 AN:ł::> 

ZAKŁAD USŁUG 

poleca 

• żaluzje aluminiowe /RFN/ o6aMowop 
·dso6 1azJds 

AueMoz1ue4:>awz 
• ~abezpieczenie an~ywłamaniowe drzwi 
•wygłuszenie, ocieplenie drzwi 
edrzwi harmonijkowe drewniane i z tworzywa 
• ozdobne obicie drzwi boazeri~ 
• okapy nadkuchenne 

zapewniamy solidne i fachowe wykonanie 
udzielamy gwarancji 

low1cz, ,tel.46-85 w godz: 8.00-lu.OO, 14.00-20.n 
Zcnienię miest.<anie M-3 w Sl<iernie
wicach (Widok) na M-3 lub M-4 w Le
wiczu. Tel. Lo~icz 2495 po południu 

Usługi krawieckie. Lewicz, tel~531B 

WiedeofilllllWanie, Lewicz, tel.6320 

ATRAKCYJNE , STACJONARNE ZESTAWY STEREOFONICZNE, RADIOMAGNETOFONY 
PRZENOŚNE I SAMOCHODOWE,ODTWAR~ACZE COMPAKTOWE, TELEWIZOR'r 
KOLOROWE, MAGNETOWIDY I ODTWARZACZE OFEAUJE SKLEP NR 2 

PHU„„PROXIMA"" ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY 
I POZA GWARANCJĄ 
CENY BEZKONKURE~CYJNE ! ŁOWICZ R.KILIŃSKIEGO 10 

ZAKŁAD HANDLU I USŁUG 

Lewicz, ul. Przemysł01~a 6, tel.6906 
czynny codziennie w godz.B.00-16.00 a w wolne sobot y B.00-12.CXJ 

oferuje po cenach k~kurencyjnych 
- r~ry czarne ocynkowane od o. 5 do 2 . 5 C3la 
- l'Ury PCV 
- wszelkiego rodzaju ~sztaltki do rur ocynkowanych 

czarnych i PCV 
- stale kształtowe 
- blachy czarne od 0.55 do ~.OO mm 
- blachy ocynkowane 0.55 mm 

oraz 
prowadzi naprawę sprzedaż konserwację urządzeń 
chłodniczych 

- s przedaż czę~ci do dojare~ 

8 

· ZARZ40 MIASTA LOWICZA 
ogłasza 

przetarg ograniczony 
na najem następujących lokali użytko
wych położonych na terenie miasta : · 
- Stanisławskiego 20 (o pow.49,66 m~J 
z przeznaczeniem na sklep spożywczy 
z ciągłą sprzedażą pieczywa. Kaucja 10 
mln x. Cena wywoławc~a na czynsz miesię 
czny 30 tys. a za lm 
- Rynek Kilińskiego .20 .(0 pow . 69m2) 
z przeznaczeniem na sklep monopolowy 
+ artykuły spożywcze czynny całą dobę. 
Kaucja 5 mln x Cena wywoław2za na czyns 
miesięczny 40 tys. x za 1 m • 
- Stanisławskiego 1 '(o pow. 23m2) 
z przeznaczeniem na . sklep cukierniczy . 
Kaucja 5 mln x. Cena wywoławcza na 
czynsz miesięczny 30 tys x za 1 m_ 

Przetarg odbędzie się 20 grudnia o 
godzinie 10.00 w sali konferencyjnej 
Urzedu Miasta w Lewiczu. Rvnek Kościusz · 
ki 1. W przetargu mog~ brać . udział oso 
by fizyczne. Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpłata wadil.111 do kasy 
lub na konto Urzędu Miejskiego w PBG 
o/Łowicz nr 347424-71-189-Bl w wyso
kości 10% kaucji najpófniej w dniu 
przetargu do godziny 9.00. Zarząd 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
przetargu lub jego unieważnienią bez 
podania przyczyn. 



[l lO\lllCKIE 

PRZEOSIĘB~ORSTWO 

HANDLOWO-GASTRONOMICZN 

spółka zoo w lowiczu 

tyc 

. a o 

Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi 
Oddział w Łowiczu 

Ul. PODRZECZNA 4 * TEL.35-46,62-25,42-05,42-06 

UPRZEJMIE ZAWIADAMIA PT KLIENTÓW 

że uruchomił nową działalność w postaci otwierania i prowadzenia ra
chunków oszczędnościowo ~ rozliczeniowych, zwanych kontami osobistymi. 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy - konto osobiste, służy do 
gromadzenia wkładów oszczędnościowych, umożliwia otrzymanie kredytu 
oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych przez posiadacza lub na je
go zlecenie przez Bank, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Wkłady gromadzone na rachunkach są korzystnie oprocentowane, w wy
sokości 21\ w skali roku. Szczegółowe zasady funkcjonowania rachunków 
oszczędnościowo - rozlicząniowych zawarte są w "Regulaminie dla posia
daczy rachunków oszczędnościow - rozliczeniowych - "kont osobistych" -
w Oddziałach Powszechnego Banku Gospodarczego." 

POWSZECHNY BANK GOSPODARCZY W LODZI ~ ODDZIAl W lOWICZU 

zawiadamia również, 

że od 21 listopada 1990 roku ponownie 
znacznie wzrosło stosowane przez nas oprocentowanie lokat terminowych 

wvnosi ono w skali rocznej: 

- lokaty J miesięczne 50,4\ 
- lokaty 6 miesięczne 56,4\ 
- lokaty 12 miesięczne 61,2\ 
- lokaty 24 miesięczne 66,0\ 

Zapraszamy do otwierania l okat terminowych w naszym Banku, co można 
dokonywać także poprzez blokowanie określonej kwoty na określony czas 
/J,6,12 lub 24 miesiące/ na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym. 

Daje to tę kor zyść, że posiadacz rachunku po upływie 6 miesięcy od 
dnia jego otwarcia może ubiegać się o przyznanie kredytu do wysokości 
kwot zablokowanych. 

Oferuję do wyn3jęcia lokal na sklep 
lowicz, ul.Podrzeczna 40, tel.6597 

zatrudni: 
od l s ty cz nia 199 1 r oku 

V- ce preLcsa Za rz ~d u 

ds. han d lu i pro dukc j i 

WYMAG AN IA: 

- wykszta łceni e wyi. sze ekonomi czne! 
lub prawnicze 

- wiek do 45 lat 
- praktyka w dział a lnośc i hand loweJ 

Oferty wraz z kwes tionariuszem osobo
wym prosimy skł adać w biurze 5półk i: 

lowicz, Al. Si enl<i ewicza 1, Informac
ja telefoniczna: 3B4D 

lOWICZ, BlłOWARNA 
PAWILON RZEMIESLNICZY 

GABINET 1 PIĘTRO 

KOSMETYCZNY 
JOLANTY JABlONSKIEJ 
POLECA 
•HIGIENICZNE i LECZNICZE 

OCZYSZCZANIE CERY 
•MASAŻ TWAR:lY I SZYJI 
•CIEMNIENIE BRWI I RZĘS 
•DEPILACJA OWlOSIENIA 

Z TWARZY, WOSKIEM 
DEPILACYJNYM 

Skrzynię ładu~<ową 1 ramę do luka 
nową częściowo uzbrojoną sprzedam. 
Oś.Bratkowice :ctawniej XXXV-lecia) 
bl.29 m.27 

Dan w budowie w lowiczu sprzedam. 
Oglądać w piątj<i od godz.Il-tej. 
Zduńska 35 

SPÓlKA FUKS 
w łowiczu 

zaprasza Szanownych Klientów 

do dokonywania zakupów.w naszych placówkach i'd~ · 
POLECA: STANISlAWSKIEG02 

Prow adz i działalność handlow ą hurtową i d e taliczn ą 
SŁODYCZE PROSTO OD WEDLA 
KAWĘ · HERBATĘ ·POMARAŃCZE 
CYTRYNY · BANANY ... 

napoje ZAMÓWIENIA NA I 
WESELA. 

ZATRUDNI~ SZWACZKI 
Łowicz 

ul.Dedala 31, tel.4071 

W ilościach l1urtowy c h oferuj e do odsprz e d a ży j ą dnostkom 

go s podarczym uspołecznionym i prywatnym : 

„ artykuły spożywcze „ nowości - "zdrowa żywność" 
„ oraz artykuły przemysłu lekkiego 

Z ar z ąd: low i cz, Pr ze ds i ęb i or s two Handlowo-Gas tronomiczne , 
Spółka z o.o. FUKS, siedzib a : Hotel Turystyc zny, 
1tl . Si enkiewic za 1. tel 3840 



NAJTANIEJ W SKLEPIE * 
IH I TI 
»RADIOMAGNETOFONY 
»KASETY VIDEO 
->> ODZIEż DZIECIĘCA 

OD O DO 10 LAT , 
ZAGRANICZNA 
W TĘCZOWYCH 
KOLORACH 

» AKCESORIA DZIECIĘCE 
»ZABAWKI NA KAŻDĄ 
OKAZJĘ 

ZAPRASZAMY! 

lsK R A-OZIO·N·O TEL EW-IZ o R ·,i 

1

120 cali, nowy, w czarnej plastikowej 
obudowie. Marki MULT I TECH, z tele
tekstem.Napis znajdujący się pod ekra I 

!
'rem mógł zostać usunięty. 1 

Telewizor jest nie przestrojony j 
- brak głosu. 

i Brak do niego pilota i instrukcji 
:ooslugi. 

i Za wskazanie miejsca przechowywani 
jtelewizora nagroda I I 
i Łowicz, tel.6223. 

' 

DUŻY WYBÓR OBUWIA, 
MODNE KRAWATY I ODZIEŻ 
poleca Sza nownym Klientom 

• 
SKLEP GALANTE RYJNY 

Modrzewski & Kutermankiewicz 
Łowicz, ul. Zduńska 17 

Sprzedam tanio samochód Fiat 125, rok 
produkcji 1976, łowicz, tel.6820 

.)przedam Poloneza. Rok produkcji l?BB 
z nowym nadwoz:lem. Łowicz, tel. 5956 

owoce . 
· warzywa 1~. 
przetwory .. ·-. 
mrożonki · · -~„,'._ 

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 

FERAX 
(· 

ZAPRASZA DO SWOICH 
SKLEPdW FIRMOWYCH 
• Z ART. SPOŻYWCZYMl·CZYNNY CODZIENNIE 7-21 

W NIEDZIELĘ 9 - 15 
• MEBLE ·CZYNNY CODZIENNIE 9 -17 

. SOBOTY 9-13 
• ZAPRASZAMY ROWNIEZ OD 8 GRUDNIA 1990 R. 

DO NOWEGO SKLEPU Z NAPOJAMI /SZEROKI 
ASORTYMENT I DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH 
DUŻE RABATY 

W DNIU OTWA~CIA ODBĘDZIE SIĘ DEGUSTACJA 
PRODUKTOW FIRMY »ABl3A« 

.---------------·--- --·- ---- 1 

poszukuję lokalu 

do wynajęcia 

NA SKLEP MIĘSNO - WĘDLINIARSKI 
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proponuję czynsz ok. 3 .mln. miesięcznie :i~~~ li3 
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Tel.Łowicz 125 83 lub Warszawa (82) 641. 78 04 ·i':::: ro o. g_ 
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+ Telewizory kolorowe , mi ędzy innymi Vestę w cenie = t; B ~ -;;;,...: 
4. 500 OOO ~r. ~ ~ ~ a::: .je ~ 

V) • a.~ 

+ Magnet owidy japońsk ie : 4 . 100 OOO i 4. 400 OOO . .-:;. a;~:;:; ~ ·~ . . 
_...,c....a.rn ~ ~ 

•Odtwarzacze : 2. 950 OOO i 3 .050 OOO :i"C. ~ ~ ~..., 8.2 
• Anteny satelitarne "Arms t rong" o średnicy 80 cm @ ~ . ....: ~ ~ ~ 

w cenie: 4.800 OOO ;tL. u ~·~ ·~ ro 

I
~ "i'~ 5 § ~ 

• Radia, madne tofony, gramofony ;:::: -~ '& Vl ~ ~ 

• Kasety magnet ofonowe i video B t:::: 8. '-' · ><: ::i ro .)(o 
: N): >.QJ ll"' 

Ud z ielamy gw a ran c j i I .~:ll!:::. ~ ~..., 
' ro U U N N 

ZAPRASZAM Y I ~ ~ .~ g_ !j 8 L_ ______ _:....:._.:_:__:_:_ __________ __.J 3: .... u "' o o. 

----------------- ------------
, , ELEKTRONICZNA 

*NOWOSCi< REGULACJA GEOMETRII KÓŁ 

PIAGNOSTVIG4 
Mgr inż. Stefan Wiernicki 
Łowicz , R.Kościuszki 8 

wykonuje przeglądy rejestracyjne, tel.63·cf 
naprawy i wszelkie regulacje. 

'1 0 




