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Pismo Ziemi Łowickiej. Wychodzi dwa razy w miesiącu. 

Przymusowy 
urlop? 

Nie będzie żad(lych grupowych ani nasilenia 
indywidualnych żwcilnień w "Syntexie" po 2 sty
CZl')ia powiedział "Nowemu Łowiczaninowi" dyre
ktor fabryki Andrzej Rybus. Część pracowników 
jako zapowiedź takich kroków przyjęła fakt 
wysyłania załogi przez dyrekcję na przymusowe 
urlopy bezpłatne w okresie świątecznym. Nie są 
one ściśle przymusowe - powiedział Rybus - są 

jednak przez dyrekcję sugerowane. Wynika to z 
faktu, iż tak czy tak w drugiej połowie grudnia jest 
do przepracowania jedynie 7 dni roboczych, w 
całym miesiącu tylko 18 dni, - co oznaczałoby 

P .. ~ywatyzacja 
"NOWEGO 

ŁOWICZANINA11 

~ ~:. 

~Wobec niemożności · konfy.n'uciwania 
działalności Komitetu Oby\yatelskiego 
" Solidarność" w Łowiczu w wyniku wewnętrznego 
zróżnicowania opcji politycznych jego działaczy 
konieczne wydaje się podjęcie decyzji 
dotyczącej przyszłości Pisma Ziemi Łowickiej 
"Nowy Łowiczanin~ Pismo zrodziła potrzeba 
aktywizwcji ruchu społecznego "Solidarności" w 
życiu publicznym ale dziś w obliczu rozbicia tego 
ruchu winno ono dalej zachować niezależność i 
lokalną uniwersalność. W związku z tyni 'Komitet 
Obywatelski "Solidarność', który był oficjalnym 
wydawcą niniejszym rezygnuje z patronowania 
pismu i zrzeka . się prawa do · tytuluna rzecz 
redakcji. Po poroz1,1mieniu z Prezydium Komitetu 
Obywatelskiego uznaje się za rozwiązanie w 
obecnej sytuacji najkorzystniejsze by przejęła je 
firma wydawnicza, którą powołują do życia 
członkowie dotychczasowej redakcji. Firma 
nazywać się będzie Oficyna Wydawnicza "Nowy 
Łowiczanin" 

Czł1>nkowie Komitetu Obywatelskiego 
" Sol ldarn.ość" pozwalają sobie życzyć nowemu 
wy<ł,awcy,by dobrze służył . społeczności 
~owickiej i pozoztał wierny ideałom sierpni.owy,m. 

za byłe Prezydium 
Komitetu Obywatelskiewgó 
"Solidarność" w Łowiczu :f 

Zdzisław M azurkiewiczJ 

nisk!e place za ten m1es1ąc. Z drugiej strony 
czasowe ograniczenie produkcji jest wskazane 
ze względu na ograniczenie popytu na 
produkowane przez 'Syntex• wyroby poń

czosznicze i przędzę oraz na wysokie koszty 
magazynowania gotowych wyrobów. 

Urlop bezpłatny nie będzie jednak oznaczał 
dla rodzin pracowników fabryki braku pieniędzy 
na koniec roku. Dyrekcja zamierza wypłacić w 
grudniu oprócz wynagrodzenia za przepra
cowane dni średnio po około 1.250.000 złotych 
na osobę. Nie jest to jeszcze nagroda z zysku, są 
to pieniądze już wypracowane, na które można 
sot..ie pozwolić, gdyż ich kwota nie przekroczy 
granicy, powyżej której działają nożyce osła
wionego "popiwku'. 

(wal) 
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TAKI KONTAKT JEST 
WAZNY 

Z ADAMEM SKONECZNYM, Przewodniczącym Zarządu Oddziału 

Ziemi Łowickiej NSZZ "Solidarno~ć" rozmawia Ewa Mrzygłód-Waligórska 

• W podzielonym na regiony i sekcje 
branżowe związku Zarząd Oddziału ,Ziemi 
Łowickiej jest strukturą dość niezwykłą. Jaki: jest 
cel jej isnienia ? 

Nasz Zarząd jest organem . s.calającym 
związek w mieście i okolicach. Przede wszystkim 
pomagamy słabszym komisjóm zakładowym . 
Zdarza się, że na 200 pracowników tylko 20 jest 
w "Solidarności" i automatycznie siła przebicia 
takiej komisji, jej pozycja przetargowa ·w 
stosunku do dyrekcji jest „ ·bardzo nikła. 
Organizujemy w zakładach pracy spotkania·; na 
których dowiadujemy się o kłopotach zali>gi. 

e Kto w..łakich spotkaniach uczestniczy ? 

żarzi\d , . Komisja Zaklado,wa,·. dyreltcja, 
pracow,n_icy. 

• Rezultat takich. spci~kaA' ... . . " 
Zależy on w dużej mierze właśnie od siły 

komisji '. .~·~k~da, że nie włączają się do . ni~h ci 
pracownl.9y, którzy byliby w stanie je wesprzeć . 

e Czy spotyka się zakłady, w których dyrekcja 
jest niechętnie ustosunkowana do "Solidarńości" ? 

To wygląda różnie . Jeśli trzeba pot:fęjmować 
ryzyko „ niepopularnych · · działań · związanych 
jednak z przetrwaniem - zakładu ; ·to ·. na :pewno 
każdemu dyrektorowi · · jest • „ wygÓdniej, · by 
"So! idarnoś.ć" :'łolzięła . na . siebie cząstkę 
odpow\edzialności, _. .. , Tak jest np, w "Syntexie" i 
w ZPOW. "T:am opie . strony •rozumieją ; . że 
"Solidarność" nie może kierować się wąsko 
pojętylTli interesami socjalnymi pracowników. 
Gdyby komisja zakładowa w "Syntexie" 
przeciwstawiała. się proponowanym przez 
dyre.kcję zwolnieniom, to kierownictwo miałoby 
związane ręce a ząkład zbliżyłby się do 
bankructwa. Ale są zakłady, gdzie taka 
współpraca nie istnieje -choćby Energopol, UPT. 

dokończenie na str • .3 



kronika 
• We czwartek, 20 grudnia na kolejnej sesji 

obradowała Rada Miasta Łowicza. W tym dniu 
"Nowy Łowiczanin" był już oddany do drukarni, 
możemy jednak poinformować Czytelników co 

.,Q.yJo.w pr.ogramie sesji. Obejmował on:· 
· - przyjęcie uchwały o opłatach za wodę i za 
odprowadzenie ijcieków. Dotąd płacimy za wodę 
900 zł/m3• PGKiM proponowało podwojenie tej 
stawki. Zarząd miasta optował za bardziej 
umiarkowaną podwyżką. 
~ przyjęcie uchwały o podwyżce cen biletów za 
przejazdy autobusami MZK. Tutaj z kolei PGKiM 
proppr:iowało . cenę niższą - 800 zł., natomiast 
Zarząd · Miasta skłaniał się kµ znaczniejszej 
~Ed."YYŻce cen biletów . j~~p:o. azowych. przy 
o,dpowiednlo mniejszej .~ bilettś'w · miesięcznych. 
9pożliw.i~oł.>y to - zdani'em Zarządu - powrót do 
dawne]. częstotliwoijc'i kursowania autobusów, co 
pow\~ho zachęcić mieszkańców do częŚtŚzego 
kc;>©stania z nich:- · · · 
"'-)'rzyję?i~. u~hwały o podziale miasta na okręgi 
samorządu m1e~zkańców. Proponuje się podział 
na 10 okręgów z których każdy obejmowałby 3 
okręgi Wyborcze. Radni wybrani z tych okręgów 
mieliby obowiązek uczestniczenia w spotkaniach 
samorządu, Dotychczasowa forma kontaktów -
dyżury w ratuszu - nie sprawdziła się, ludzie nie 
przychodzili. Samorządy winny mieć rolę 
opiniodawczą w sprawach ważnych dla dzielnicy. 
;- przedstawienie propozycji Zarządu Miasta 
przekazania rozpoczętej przez poprzednie 
władze budowy miejsko-gminnego oijrodka 
zdrowia (przy zbiegu ulic Gdańskiej i 
Warszawskiej) Zakładowi Opieki Zdrowotnej . 

I Miasto zainwestowało już w budowę 300 mln. 
złotych, ale nie ma funduszy na jej dokończenie, 
płaci natomiast za dożót obiektu. Jeijli ZOZ nie 
będzie mógł przyjąć obiektu, zostanie on 
prawdopodobnie sprzedany na inne cele. 
- podjęcie uchwały o przystąpieniu do. 
Stowarzyszenia Gmin Mazowieckich. 

• Odbyło się spotkanie Zarządu Miasta z 
Zarządem Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
sprawie instalowania na osiedlach kiosków 
handlowych tak, by nie szpeciły one otoczenia, 
prow,adziły handel w różnych branżach· 'i nie 
zajmowały terenów przeznaczonych pod zieleń 
miejską. 

• Rada Gminy Łowicz na sesji w dniu Z8 
listopada br. ,uchwaliła statut swych jednostek 
pomocniczych - sołectw oraz ustaliła tryb i 
zasady wyboru soltysó)>". 

• W Urzędzie . Gminy Łowicz (ul. Długa), w 
pokoj4 14 w godz. 9.00- 14.00 do 28 grudnia są 
wyłożone. do wglądu i składania uwag spis · i 
protokoły inwentaryzacyjne nieruchomości, 
które mają być przejęte· na mieni~ komunaln~. . I .. . 

! • Jak się dowiadujemy z dobrż!i 1 

poinformowarych :iródeł, w najbliższych dniach 
zawiąże się w Łowiczu grupa inicjatywna 
Porozumienia Centr~m. Utworzy ją częijć 2 działaczy "Solidarnoijci" z lat 1980 - 81 i 

I oó:inieiszvch. 

·;; .. „.:„·wyn i ki 
wyborów 

Stanisław Tymiński może mówić, że w 
Łowiczu osiągnął sukces: w drugiej turze wy
borów prezydenckich głosowało na niego w 
Łowiczu 3336 osób z 11448 które oddały głosy 
ważne. Jest to 29, 1 % , czyli ponad 4 % lepiej niż 
ijrednio w kraju. Lech Wałęsa wygrał jednak zde
cydowanie, zdobywając 8112 głosów (70,9 %). 
Zwyciężył w każdej z 19-tu komisji wyborczych, 
przy czym zwykle stosunkiem głosów 2:1, ·3:1, 
4: 1. Najsłabiej wypadł w komisji nr· 9 (okolice 
•syntexu") 242 głosy na Wałęsę przeciwko 178 na 
Tymińskiego, stosunek 1,35: 1. Najlepiej z kolei -
w Zakładzie Karnym. Wałęsę chciało tam widzieć 
jako prezydenta 369 więźniów, Tymińskiego 
tylko 64 (stosunek 5,76:1) . 

Lechowi Wałęsie, Prezydentowi Rzeczy
pospolitej redakcja "Nowego Łowiczanina" 
gratuluje wyboru życzy wszystkiego 
najlepszego. 

O TELEFONACH 
NA 

OSIEDL 
BRATKOWICE 

Kiedy na przełomie 1989/90 mieszkańcy 
oddawanych wówczas bloków na Osiedlu 
Bratkowice zgłaszali się do UPT w Łowiczu z 
proijbą o przeniesienie telefonu na nowe 
mieszkanie byli zaskoczeni nie tyle odmową co 
bardziej jej uzasadnieniem. Okazało się bowiem, 
_że UPT.nie ma w tym względzie jednoznacznie 
brzmiącego obowiązku, nie musi tego zrobić ani 
w ciągu ·roku ani za 2 lata ... Nie może jedynie 
numerów telefonów czekających na 
przeniesienie abonentów przydzielić innym 
osobom. C

0

zekająciy na przeniesienie będą mieli 
też zawsze pierszeństwo przy instalowaniu 
telefonów na zamieszkałym przez nich terenie. 
Nie brzmi to optymistycznie zważywszy, że bloki 
27- 42 nie są okablowane, a w najbliższym czasie 
z powodu braku pieniędzy inwestycja taka nie 
jest przewidziana. 

Pozostało więc czekać... lub skorzystać z 
propozy,cji jaką złożono p.Bogdanowi 
Pilarskiemu, ., który zgłosił się indywidualnie w 
swojej sprawie z wnioskiem o przeniesienie 
telefonu. Okazało się ; ' że (zgodnie z§ 8 pkt 1, 2 
ordynacji telekomunikacyjnej i zarządzeniem nr 
53 Min. Łącznoijci z 3o.Xll.1986 r.) istnieje 
możliwość przeniesienia ~ . trybie przy
śpieszonym poprzez budowę sieci telefonicznej 
na koszt osób zainteresowanych przeniesieniem. 
Ponieważ p. Pilarski wyraził chęć zorganizowania 
Społecznego Komitetu Telefo- nizacji , UPT 
przygotował ·dla niego szkic budowy sieci i 
wstępny kosztorys wg cen obowiązujących w I 
kwartale br. 

. ··:.·~~··.',~t'. „, . 
Jedna z trzech tras przejazdu kolejowych 

transportów, którymi część wojsk radzieckich 
stacjonujących we wschodnich Niemczech 
będzie za dwa lata, może nieco wczeijniej 
wracała do kraju (większość wyruszy drogą 
morską, częijć kolumnami samochodowymi 
przez Pomorze i Mazury do obwodu 
królewieckiego) - wiedzie przez Łowicz. Pociągi 
będą tu opuszczały trasę Poznań - Warszawa -
Brześć, by ominąwszy stolicę drogą przez 

T-72 
na Głównym? 

Skierniewice I Górę Kalwarię powrócić na nią w 
Łukowie . Jak powiedział "Nowemu Łowicza
ninowi" pułkownik Zbierański z biura pełno
mocnictwa rządu d.s. pobytu wojsk radzieckich 
w Polsce · trudno jest okreijlić jaka część 
transportów pojedzie tą trasą. Łącznie·rnożna się 
spodziewać okOło oijmiu eszelonów dzlen·n.ie - na 
więcej 'nie pozwala idofńoijć przeładunkowa 
stacji po radzieckiej stronie granicy. Na trasę 
wiodącą przez nasze miasto wypadałoby po dwa 
pociągi dziennie. Wypełnione ... - czym? -tego też 
nie wiadomo. Większoijć ładunków wysoce 
niebiezpiecznych (np. broń chemiczna) zostanie 
wyekspediowana raczej drogą morską. Koleją 
wysyłany będzie przede wszystkim sprzęt 
zmechanizowany, broń pancerna oraz samo 
wojsko. Zołnierze mają być jednak nie uzbrojeni 
- broń przejedzie zaplombowana w osobnych 
pociągach . 

(wal) 

Wiadomo, że komitet taki został zawiązany 
przez o,k. 40 osób zainteresowanych 
przeniesieniem. Osoby te nie chciały jednak 
rejestrować się jako "komitet budowy sieci" - i w 
końcu w· ogóle komitetu nie zarejestrowały . 
Uważano bowiem, że koszty budowy sieci (poza 
ewentualną robocizną) winien ponieijć urząd. 
Członkowie komitetu rozpoczęli za to działalność 
interwencyjną . Zwrócili się m.in. do posła z byłej 
PZPR - Zbigniewa Kostrzewy. Jego reakcja była 
szybka - tyle, że zarzuty jakie' skierował pod 
adresem UPTw liście z 14.09 mijały się z prawdą. 
Pisał: ·•wszystkie spotkania z Dyrekcją · ~ie . 
przynlo~ły żadnego efektu mimo, że mieszkańcy 
zadeklatdwali sw<?ją . P9rn9f przy pracach . 
związanych z przeni~sienierp 

1
!elefonów" ... W 

odpowiedzi UPT czytamy, że "Żadnych 
wspólnych spotkań wszystkich zainte
resowanych w UPT nie było . Urząd udzielał tylko 
informacji osobom zgłaszającym się" ... 

Aktualnie sprawa telefonów na Osiedlu 
Bratkowice stoi w miejscu. Wykonane przed pół 
rokiem kosztorysy się zdezaktualizowały, nie 
zmieniły się realia: UPT nie ma pieniędzy ' ria 
budowę sieci i twierdzi, że nie może na ten cel 
brać kredytów. Jeśli ktoś chce mieć telefon ma·· 
tylko jedno wyjijcie: założyć społeczny komitet, 
zebrać pieniądze, kupić centralę i budować sieć. 
Dotyczy to oczekujących na przeniesienie, jak i 
tych, którzy dotąd telefonu nie mieli. Im więcej 
będzie chętnych tym taniej, można kupić dwie, 
trzy centralki 100-numerowe, a może starczy 
chętnych na dużą, 1000-numerową? Po 
wszystkie szczegóły można zgłaszać się do UPT. 

(emll/) 
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•Co mogą zrobić p; acpwr.iicy jeśli 
· chcą założyć ·w swoim zakładzie„ "So 

lidarność", ale boją się, bo dyrek• 
cja kilkakrotnie groziła, że ini 
cjatorów jakichkolwiek związków za 
wodowych zwolni? 
Jesteśmy w Śtanie pomóc. Powinni 

!głosić się do nas, (la Stanisławskiego. 
Przy Zarządzie stworzymy wtedy koło 
"S" danego zakładu. Gdy z czasem człon„ 
ków będzie więcej koło prrzeniesie się 
do zakładu i usamodzielni. Nie trzeba 
się niczego obawiać: dopóki to będzie 
konieczne, dopóki pracownicy będą so~ 
bie tego życzyć ich zgłoszenie w Zarzą 
dzie zostanie anonimowe. 

Jeśli będzie taka ~otrzeba możemy 
też w każdej chwili i w k~żdym zakła
dzie zorganizować i poprowadzić spotka 
nie z pracownikami. O terminie będą po• 
wiadomieni wszyscy poprzez rozlepienie 
informacji na terenie zakładu, zosta 
nie też zaproszona dyrekcja. My przyj
dziemy z formularzami deklaracji człon 
kowskich i może to być jednocześnie 
spotkanie założycielskie. Usłyszymy na 
pewno wypowiedt dyrektora, w obecności 
którego zapewnimy pracowników, że nic 
i m nie grozi, że mogą legalnie działać 
Dyrektor, czy kierownik, który zabra
nia organizowania sią pracowników nie 
ma. prawa pozostawać na stanowisku. 

• Mam pytaoie z nieco innej dziedziny. 
wiosną "S" wskaza~mieszkańcom kani
dydatów na radnych. Czy Związek czu 
je się odpowiedzialny wobec społe
czeństwa za nowe władze mi.Cl.~~a? 

W pewnym stQPniu tak. Byli to na~ 
szym zdaniem odpowiedni ludzi:e „i więk
szość z nich sprawdziła się. Ą~ę . pra~ 
wie do wszystkich mamy pretensje o 
zbyt mały kontakt ze społeczeństwem.La 
wicza. Każdy z radnych powinien znać . 
problemy, opinie swoich wyborców, wi
nie(1 · częs.to spotykać się z nimi , by re 
prezentować ich interesy. 

My ze swej strony zapraszamy miesz
kańców na spotkanie z czwórką radnych, 
będących jednocześnie w Zarządzie "So:
lidarności ". Ocl>ędzie sią ono 16 I o , 
god?.16.00 w Silli konf,erer;icyjnej na ul 
Stanisławskiego. Chcielibyśny, by tego 
typu spotkania odbywały się systematy~ 
cznie także z udziałem innych radnych 
i aby angażowały społeczeństwo miasta 
- problemów nurtujących ludzi jest soo 
ro. Taki kontakt . jest bardzo watny . 
Gdyby na przykład wcześniej doszło do 
spotkania władz miasta z rodzicami 
dzieci ze żłobka, nie byłoby dziś tak 
napiętej sytuacji. Konfrontacja przed
wyborczych obietnic rac:Tlych z tym co 
aktualnie robi~, z kłopotami na jakie 

nepotykajQ MOQłaby sią zresztQ dokonywać 
t.icte na ł-ch waszej gazety. 

Mieszkańcom Łowlćza 

:,,;~ .z okazji zblltających sl9 Świąt 
Botego Narodzenia I Nowego Roku 

zdrowia, szcz9ścla, wszelkich pomyślno6cl, 

siły wytrwania w tym co niełatwe z ' 

nadzlefą na lepsze 

. \ .. , 

tyczy w Imieniu Zarz11du 

I Rady Miasta 

Bu.rmistrz Łowicza 
Łukasz Kazłowski 

• Ostatnio z waszej inicjatywy doszło do 
spotkania Zarządu "Solidarncś:i ". z bur
·11iatl'ze111 i Zarządelll Miasta. O CZYffl mó· 

. wiano? 
Była to nasza reakcja na ·rozgorycz11111e 

ludZi fekt8111, te w Urzqdzie Miejski11 napo
tykajQ ciąg.le tych s&Mych co przed laty . 
pr11COW1ik6w, którzy obsługujQ klientów : . 
identycznie jllk to robili · dawniej. Bulwer
suje tekte, 1t osoby zwalniane z Urządu 
Miejskiego zna.)WjQ prq w UrzQdzie Rejo
nowy11. Poza tY11 S8llO istni1111ie Regionu 
znaczn6e ogranicza kOlllP8terlc.)e burt1istrza 
1 R8dy miasta. Organy s.or~ądQwę, .w obec· 
naj sytuacji nie llOQQ czut się ~arzeia 
nd.•t8 .i-'My6lę, te nowy prezydeńt"j)óczyni 
zdecydowany krok w kiel'UA<u zUl<WldaWania 
Rej~. 

• Co powiedział buriaistrz na Wasze ,QW89i 1 

Mówił, te poszukuje nowych pr~lków, 
ale .trudno znalete ludzi ~iedniCl!•wykwa 
lifikowanych. Po~a tyli ci! ktdry111 . pt'f)l)Cnl„ 
je pracę omawiaJQ ze wzg Qdl.I na myt nb 
kie zarobki. 

• Na ile "Solldarrme" llOQłaby 111U w tywi 
polllÓC? Matna 9'd?ić, te poprzez kmisje 
zakładowe ma niezłe rozeznanie w 11ieś
cie? 
OczywUcie będziemy oomagae. w tej chwiio-

11 jut 2 czy J wskazane · przaz nas osoby, 
za których uczciwość t'ęCZYlllJ, pracują w 
Urzędzill. 5Qdzi111Y, te jeśli nie jest się 
zadowolonym z czyjejś pracy, to cięć trze
ba dokonywać szybko, nie 11111rtwiQc się. te 
nie ftlll ki11 zwolnionej osoby zastąpić. Lu
dzie się· znajdą. 
• Wieni,' te na 9 stycznia zapowiedzieliś

cie jeszcze jedno spotkanie z "Solldar
no6ciQ" Rolników Indywidualnych ••• 
Tak, jest wiele spraw dotycŻących zarów

no Łowicza jak i jego najblitszych (Jiiin. 
Motna ja rozwiązyw~ wspólnie. w "SoliQ&r
ncś:i" Rolników lndywi<iJalnych SQ ludzie 
naprawdQ kOlllPetentni, · lllljłty wiele cieka
wych po111ysł6w. Spotkanie jest wa:tne takte 
ze wzglQdl.I na zblUajp się wybory do Par 
l~tu. Chętnie udzieliray poparcia kandy
dat01J·wskaz8tl)lll przez "Solidarność" Rolni
ków lndywiliJalnych. 

• Jakie jeszcze rmcie plany . na naj!J:li:tszą 
przyszł~? . . 
Otwier11111Y na Rynw Kilińskiego sklep 

wielobrantowy • Otrzymane zyski b!Qdzieiay 
przeznaczać na potrzeby ZwiQZl<u, i<Olisji 
zakładowych, na zorganiVlWanie kolonii waka -
cyjnych dla dzieci osdb Wrobotnych. 

Korzystając ·z okazji · chciełby!t< podzięko -
wać wszystki111 tyn, którzy w czasie k81111J3nii 
wyborc~ej spontanicznie przychodzili do nas 
oferując pmoc m in. przy plakatowwliu czy 
sprzt!daty cegiełek. Było to niezwykle syaipa 
tyczne. Szczególnie zaś wdzięczni jest&My 
pani WIESŁAWIE WIERNICKIEJ, która nieodpłat
nie i z wielkQ tyczU~ią udost~iła nam 
na potrzeby sztabu wyborczego Lecna Wałęsy 
swój lokal na Ry™u l<oś.:iuszki. 

Zapraszamy po świC!teczne 
zakupy do . ~. SKLEPU . 
ROLNO-SPOŻYWCZEGO 
R.Kilłńs~iego 5 C d..pocz~?: ) 

(· 

ZOZ dziękuje 

„ Kłopv.y finansowe łowickiej służby zdrowia- w 
b.r. znane są nic ·tylko władzom wojewódzkim i 
miejskim, pracownikom i pacjentom ale takie 
społeczeństwu naszego miasta. Codzienn~ 

borykanie się z wydaniem każdej złotóWlci na 
funkcjonowanie ZOZ-u znalazło 'zrozuririenie i 
r-L.cczywistc wspareie. wśród załogi ZPP *Syiitcx", 
który to Zakład przekazał ·na rzecz ZOZ-u wb.r. 150 
mln zł. Z sercetl\ · i zro-L.umieniem przyszedł 
Samonąd Micsikaiićów - Karnit.et ObwOdowy Ni: 1 
przekazując w m-cu XI br. na· rzecz służby zdrowia 
2mlni.ł . 

Zbliża się koniec roku ~1łb~cka służba zdrowia 
z ogromnym tru.dcm ale t~kZe dzięki tym 
darowiznom przetiiWła i z mniejszym obciąienicm 
wejdzie w nowy rok. Niech najlepszym 
podziękowaniem będzie ~adomość, że być może 
dzięki tym darom ur:atowane zostało niejedno życie 
ludzkie. 

Każdy kolejny dobroczynny gest pr,cyjmicmy z 
wdzięcznością. FRANCISZEK ROUlVSKI 

(dyrektor ZOZ w Lewiczu ) 

kronika 
• Komisja Opieki nad Zabytkami przy PTIK 

- Zarząd Oddziału w Łowiczu skierowała. da 
burmistrza apel, w kt~rym - w tf~·~,9~ .9. stan 
zabytków Starego Miasta - postuluj& m.in.: 
zlikwidowanie na Rynku Kóśduszki parkiog_u i 
postoju taksówek; wyrzucenie w ogóle całego 
ruchu samochodowego poza obręb Starego, 
Miasta włączając w to ulicę Mostową, część ul. 3 
Maja ! czę~ ul. Podrzecznej; "przywrócenie
historycznego wyglądu Staremu Miastu", a nawet 
obniżenie poziomu Rynku Kościuszki około 
cm (także do dawnego stanu). 

• Tajemniczy Szwed, o którym tvle się w 
ostatnich tygodniach mówiło, któreg_o 
zapowiedziana wizyta spowodowała 

.1iecodzienne sprzątanie w "Syntexie" przywiózł 
jedynie propozycję wykonywania dla niego przez 
łowicką fabrykę usługi szycia swetrów na 
częściowo nie wykorzysty .van~·ch naszynach 
typu "Auto!ap". Oferta została odrzucona, gdyż 
jak się wyraził dyrektor "Syntexu", Andrzej Rybu 
Szwed zaproponował cenę "jak dla Murzynów". 

• W niedzie lę, 16 grudnia harcerze ze 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej mieli swój 
opłatek. Uroczystość.odbyła się-w harcówce przy 
kościele O . . Pl'ar 3 
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MIESZKANKO NA MOSTÓWCE 

Kto okupuje klub ŁSM? 

W Łowiczu proceder okupowania 

niewy~orzystywanych mieszkań nie jest jeszcze 

powszechny, bo i mieszkań takich brakuje. Ale 

niebezpieczny precedens został uczyniony. W 

sierpniu tego roku Ryszard K., kierownik klubu 

Łowickiej Spółdzielni Miesżkaniowej korzystając 

z faktu, że miał dostęp do kluczy, wprowadził się 

wraz z rodziną do kilku pomieszczeń na drugim 

piętrze klubu przy ulicy Mostowej (d . 

Dzięgielewskiego). Mie;;zka tam do dzisiaj, ku 

irytacji licznie wydzwaniających do redakcji 

Czytelników. 

K. został członkiem Spółdzielni dopiero w 

grudniu 1989 roku . Od momentu wpisania na 

l istę członków do uzyskania mieszkania mija 

zwykle kilka długich lat. K. chciał iść na skróty. 10 

stycznia tego roku poprosił Zarząd · ŁSM o 

przyśpieszenie terminu otrzymania mieszkania. 

20 lutego pisał w tej sprawie do Rady Nadzorczej, 

26 lutego ponownie do Zarządu. 28 lutego jego 

wniosek poparła Komisja Zakładowa 

"Solidarności" przy ŁSM. Odpowiedź na 

wszystkie pisma była odmowna a motywacja 

jasna: K. zbyt krótko był członkiem, by móc liczyć 

na przyśpieszenie. 

Kierownik klubu był jednak uparty. Powoływał 

się na swoje trudne warunki mieszkaniowe: 

mieszkał wraz z źoną i dwójką dzieci kątem u 

teścia. Potem wynajmował jeden pokój na 

Osiedlu Dąbrowskiego, ale - jak pisze: 

wymówiono mu go. Nie wspomniał jednak, że . 

jak nam z innych źródeł wiadomo - za pol<ój ten, 

użyczony mu przez znajomą - nic nie płacił. 

Będąc od kilku lat pracownikiem Spółdzielni 

miał jednak możliwość wcześniejszego 

uzyskania mieszkania: w bloku budowanym dla 

pracowników. Warunkiem było p.rzepra.cowanie 

na placu budowy 600 godzin. K. tego warunku nie 

spełnił i za sprawą innych, którzy swoje 

odpracowali, został pozbawiony prawa do 

zamieszkania w tym domu. 

.Zawiedziony, próbował dalej: ostatnią 

odp.owiedź odmowną na swą prośbę otrzymał z 

Krwawe 
wybory sołtysa 

'; Działo sią w lasieczni1<;ich w !Jiiinie Nie 
botów we wtorek 11 grudnia. Około godziny 
ll'° tej rozpoczęło się zebrmie w sprawie 
lolyłioru sołtysa. ZaproPOfll)lll.mo dwóch kancty.. 
datćw: dotychczas!MlgO sołtysa Wiesława Fl 
gata ol"8Z R0111ana Kruplński•?90. Ou:tą więk-

. sm~cią głosów przeszedł w tajnym głosowa
n~ Figat. Rozetliło to Frinciszke Ko:tbia
ł• który jut wcześniej zarzucał Figatowi 
ddWną priynaletność do PZP:ł, a takte suge
rował, te sołtys jest posladaczeni "Młtych 
P113ier6w". Po podllczeniu ~łosów zaczął 
l<t:zyczeć i wyTllBChiwać ręl<e>lla. • • rozpętała 
s1'j awantura, jakiej obt!cny na zebraniu 
loldjt !Jlliny nie pamięta, choć przez 20 lat 
pracy w adnlinistracji w niejednym "gorącyrrf 
zebraniu sołeckim uczestniczył. 
~ . Chcąc uciszyć zebranych wójt podszedł 

na chwllą do przewodniczącego zebrania . Gd~ 

slą po chwili odwrócił ujrzal Ko:tbiała le· 
t•cego na podłodze. Również Kotbia ł parnię-

Rady Nadzorczej 10 czerwca tego roku. Dwa 

miesiące później zdecydował się: 

pomieszczenia, w których do tego czasu mieścił 

się klub komputerowy stały się nagle prywatnym 

mieszkaniem Ryszarda K. 

Spółdzielnia zareagowała po raz pierwszy 22 

sierpnia. Pismem sygnowanym przez 

wiceprezesa, Armanda Rutę, wezwano K. do 

opuszczenia lokalu w trybie natychmiastowym. 

Kierownik klubu odpisał 24 sierpnia twierdząc, że 

do okupacji pomieszczeń przy Mostowej "został 

zmuszony" swą trudną sytuacją mieszkaniową. 

Zobowiązywał się do nieużywania urządzeń 

klubu, zapewniał, że "intensywnie poszukuje" 

mieszkania i prosił o ustalenie opłaty miesięcznej 

za ''wynajem". 

Trudno powiedzieć dlaczego Rada 

Nadzorcza (której K. jest zresztą do dzisiaj 

członkiem) naprawdę stanowczo zareagowała 

dopiero 9 listopada. Zobowiązano go ~edy do 

opuszczenia lokalu w terminie do 23 listopada, 

grożąc później przymusową eksmisją. Na trzy dni 

przed upływem ultimatum K. odwołał się jeszcze 

raz do Rady prosząc o zawieszenie wykonania 

decyzji. Prosił jednocześnie o przyznanie mu 

innego, niewykorzystywanego dotąd lokalu 

Spółdzielni • na strychu budynku przy ul. 11 

Listopada (d. Dymitrowa) i o zgodę na 

przerobienie go na mieszkanie. Do tej prośby 

ŁSM gotowa jest się przychylić. 

Sprawa mieć więc będzie niebawem swój 

koniec. Nie dla tych jednak, którzy sam.i czekając 

kilkanaście lat na własne mieszkanie pytają nas: 

jak to jest możliwe, że ktoś, kto dopuścił się 

takiego kroku nadal jest kierownikiem klubu i 

członkiem Rady Nadzorczej . I nie dla tych, którzy 

proszą nas o odpowiedź na pytanie: kto zapłaci 

za prąd i telefon użytkowane przez.rodzinę pana 

K. Oba pytania możemy jedynie przekazać dalej: 

do władz ŁSM. 

Wojciech Waligórski 

ti tylko tyle, te podszedł do stołu, a wri
cając zastał uderzony. Ocknąłem się - ja~ 

116wi - w k11łuty krwi. Czy ktoś uderzył go 
bezpt)śreclnio w nos, czy te:t ~ł, a Ko:t._ 
b1ał upadając okaleczył się - w katdy111 ra· 
zie lekarze w łowickim szpitalu, dokąd go 
potem przewieziono stwierdzili złamanie 
oosa. Nie wiadomo też dokładnie kto bił ... 

·Po wyborach, gdy ja je!zcze leżałem -
ói Ko:tbiał - sołtys zaprosił wójta i kil 
ku imych gospodarzy na libację. Weteryna· 
rzowi, który zaopiekował się poszkodowanyrt 
a: potem chciał rozmawiać z sołtysem jedna 
z , obecnych ' tam kobiet powiedziała podobno 
"ty 

1
sQsiad 1

tak s~ motes;: oberwać". 
• , . . .. (wal) 

P. S. Sołtys wnil)sł· do sądu przeciwko Fran· 
Ciszkowi KotbialOwi s praw11 o zniesławieni• 

przepraszam 

ALICJĘ fARNOWSK~ 

za zajście z dnia 12.09.br. 
1t T 

Trudno sobie wyobrazić brytyjskie Boże 

Narodzenie bez crackerów. Cracker to taki 

rulonik z kolorowego papieru zawierający 

wewnątrz jakiś drobiazg - czasami prezencik 

czasami karteczkę . z dowcipnym tekstem . i 
n.ieszkodliwy środek wybuchowy. Gdy pociągnie 

się za dwa końce, cracker wybucha z hukiem. 

Radości jest przy tym co niemiara. Crackery są 

oczywiście wszędzie. Ceny miewają różne, w 

zależności od zawartości: od kilkudziesięciu 

pensów po setki funtów. 

. Wielk.ie święta to przede wszystkim pierwszy 

dzień świąt. Obiad · pieczony indyk i pudding. 

Zawsze o 15. 00 królowa wygłasza świąteczne 
orędzie do Brytyjczyków. Wtedy jeść nie wypada, 

ale orędzie jest krótkie. Mikołaj odwiedza 

Brytyjczyków w nocy z 24 na 25 grudnia. Kiedyś 

wrzucał prezenty przez korni nek, teraz większość 

kominków nieczynnych, więc staruszek zostawia 
paczuszki pod drzwiami. 

Jaki kraj 
taki obyczaJ 

Hiszpanie łamią się w czasie świąt turronem 

czymś pośrednim między opłatkiem a chałwą. 

Turron przesyła się w upominku razem 

życzeniami, niesie go idąc ze świąteczną wizytą , 

Świątecznym prezentem bywa też ciasto trzec 

króli, rodzaj keksu, w którym oprócz bakalii 

drobne niespodzianki np. pierścionek, moneta. 

Hiszpanie lubią spędzać święta na ulicy 

. wśród bogatych dekoracji, choinek, światełek 

sztucznych ogni. Po Pasterce wszyscy śpiewaj 

kolędy, tańczą do białego rana. 28 grudni 

Hiszpanie żartują, oszukują się. To jest Ozie 

Naiwnych, taki grudniowy "prima aprillis' 

Najważniejszy jest jednak 6 stycznia hiszpańs • 

dzień prezentów. 

Piotr Nowak 

• 

zaproszen1a 
• Do kolegiaty łowickiej na opłate~ 

ks. Prymasem. Jego eminencja przybędzie c 
Łowicza w piątek, 21 grudnia. Z wiernymi spotl 

się o godzinie 18-tej, 

• Do kina "Bzura" na filmy: 

1B-2J XII Tango i Cash, USA, sensacyjny, 
godz. 17.00 i 19. 00 • 

27-JO XII ~a milczenia , USA, sensa
cyjny, godz 17.00 i 19.00. 

• Na spotkanie z rolnik11111l - człoii<ami NSZ 
RI "Solldarno~ć" , 9 stycznia o godzinie 
16. 00 w sali konferencyjnej przy ulicy Sta• 
nisławsklego 28. 

• Na spotkanie z Krzysztofem Fafińskim, 
Zbi111iewe111 Jędrzejewskim, Zbigniewem Tro
janowskim i Ryszardenl Rybusem - członkBllli 

Rady Miasta a jednocześnie członkami Zarz.c 
Miasta. Oba spotkania organizuje "Solidar• 
nośł~'. 



Kiedy na zimo~fsk1J'w)łec:żątl{ach roki.i 1989 

dowie?~ieli -~Ff " \i,~;ł!,brarfN ;; ~il\ożv,c,iel~kim 
instruktor.9.w Jll!!Zaleznęgo, ruphu .tiąn;:er~kie.go i 
powstającym ·· . A.uchu· " Harcerstwa ·, · fłzeczy
pospolitej ujrzeli w tyrn 'sz~nsę _C1 1ą siebie_, Od 
dwóch· fat "byli · członka)iii. ZHJ~ . ;' 'widzie'ti ' jak 
ni iiwi.ęle ~- ty[O cz!łsie się zmieniło. · Ciągle to 
samo ... od lat cl sami etatowi instruktorzy, którzy 
z harcerstwem zetknęli się dopiero wówczas, gdy 
przydzielono im opiekę nad istniejącą w szkole 
drużyną. Instruktorzy, którzy nie zawsze mieli u 

młodych autorytet. Dru howie Andrzej i Rysiek z 
niesmakiem wspominają dawne obozy: 
wieczorne libacje pijanej kadry. Dużo zastrzeżeń 
budziły w nich też konferencje sprawozdawczo -
wyborcze, na których bez problemów i pytań 
udzielano apsolutorium ustępująqym władzom 
hufca, Nie podobało im się-wres~c ie, że 'lióra" 
miała · do nich pretensje, gdy w ·mundutkach 

. chodzili do ko4s;ioła. Dla nich było . to zachowanie 
naturalne, zgodne z duch11m , prawdziwego 

•\J•. „ ',' . /'f'b';" ,_ - -.... „ ...... 
harcerstyla·; · :żaqij!ł~p:\' .-~~~eczt'łie'~'., w,, -jego 
ZHP-owskiej · lmi(a6Ji. ':'·1 ·z ·.Ji.tElrą ·"prawdziwego 
harcersl<iego priyrzeczenia, które w ZHP 

z~i~n,iono .. N,ic ~~~c d~}~~?,!:IO :.,że ,~ z~!ożonyc~ 
ofićjalnie · tdeklaracjach · wystąpienia' 1 z · ZHP 
zaf;ul:ili' Żwiązko~i'' :·brai< •. posiaribwania ' "ilia 
ni'uhl:luru· i ideałów' h'arcerskich';. z ·. początku 
5śti'śrhy• słę ''l°''rfiow1 ' flYsiek - if'fP rria· splz'ęt , 
fLi~'ćfusze, J t:"my nie mogli·śmy na '.to ··iiciyć'LĄie 
po-Staiiowlliśmy' .Sp'robciWatli.: zai'nl\frfallśMY ' całą 
has'zą łf1-sz"ą Ha:- De :g.•:.• l'listófyożi'lą·1.otużyną 
Starsżoharce·rsk~ :··i,·:. ; przejść··. -do ': ·Związku 

Har.cerstwa · •· . Rleczypbśpolltej~„ " IDstatecznle 
oprócz „ Rady Drużyny: ':·Roberta, Michała, 

Andrzeja i: mniec <J przeszło ieszc?:• .-tylko kilka 
innych.osób. ,. '· :·„" :' .: . . (;, r ::;.: · 

·· · SzukaJąi:forfn 'ttzńi.lania~ wtófó'.vHitłeałów, na 
których mogliby~my się opr:tlić ··mówi Andrzej -
postanowiliśmy · - reaktywować 1' · Drużynę 
Harcerską im: ks ięcia Józefa Poniatowskiego 
założoną : ·· 5.12. 1915 ' :roku · przy łowickim 

Gimnazjum z poparciem ówczesnego dyrektora 
szkoły , Karola · Kastro ·' . czwartą w kolejności 
drutynę ·na .Ma;towszu. ~awiązaliśmy listowny 
kontak~ ·. i. . jej · ·dawnięjszym drużynowym ; 
Jadeu11:zęm G4mińskirn i z · jego 
błQ.gosławiiińi;twem rq~poczęliśmy dział~lnośp. 

I ' 

13 · gr.Ydni<f , br. ·.li! ::1ok'alu '. czytelni MBP 
wysłuchaliśmy lnteresującoj prelekcji o systemie 
znaków państwowych ' ·w ·H: Rzeczpospolitej . 
Wygłosił ją redaktor Krzysztof J.Guzek ze Zdun, 
członek Komisji Prezydenckiej d/s Ustalenia 
Wzoru Godła Państwowego R.P. 

.. pia · Vf~e1 u' -: . uc'z.esfn'ików. . llPO~tkania 
xaskoczeniem było uprzytomnienie sobie, jak 
trudnym i złożonym zagadnieniem staje się 

' cisie sprecyzowanie kształtu, barwy i proporcji 
u odia państwowego . Nie , mogą wm . ;zaJrc:ipwać •I• I loy, bez namysłu i· d.la . qqraźnych celów 

li \ . I J1\CY~~.\~-~~~l . .Jm\~W9~,ę~,~$l, !_TI,.~~lq,~i,!lt c,11 . 
w n ledalekiej jeszcze , przeszłoścr. ~,o n.i~órych 
•wldentnyołf· błędach w.godle ·naszego,państwa; 

np, plęolorarri!~nnej '~Y-{i.~Jtjtie ·na. •. ~kr~yd~ach 
c rl ni lego autorstwa Si . Kobylinskiego lub 

PiłAWIJZlWE HARCERSTWO 
' ·;: ~ . . ·' •! ~ . • I ; \ ~ . ~; ... ·, . ! . • • . ', • . • .~ .;_ I 

. , :;;i";.f . . l ~. . , ;.. · . .' r ,, •' ,·;' I 

'• . ' L "'• ' • ,j' 

Kiedy jesienią '• 1989'' roku ·dokonywali 
pierwszego naboru do ZHR'' spotykali się z 
różnymi reakcjami. W Szkole Podstawowej ńr 1 
wyzwano ich od podpalaczy, łobuzów, 

zarzucono im, że wyproyvadzają dzieci na 
manowce. W L.0. bardzo pomógł im prof. 
K.Kaliński. Szczególnie wdzięczni są księdzu 
pijarowi Tadeuszowi Suślikowi, który Ód 
początku jest ich duchowym opiekuńem. Przy 
jego pomocy udało się wygospodarować 

pomieszczenie na harcówkę. Rysie.~ i. Andrzej z 
dumą opowiadają - .trochę się . przy. tym 
przechwalając - jak . ią . sami . ' remontowali, 
malowali, sprzątali, mebiowal1 .. · 

Jesienią 1989 roku rozpoczęli swoją 

normalną pracę . Podlegają pod hufiec ZHR 
Pruszków (Chorągiew Mazowiecka). Mamy pełną 
samodzielność, zupełną niezależność - .riówi 
Andrzej. Działanie naszej drużyny oparte jest na 
tym, co dru~yn.a sama chce zrobić . Ale 
współpracµ jemy z naszymi rodzicami - uzupełnia 

,.Rx,ąjek. l,l?iór.~i mają raz w tygodniu, r.ioza tym o 
godz. , 11.?;', w ostatnią niedzielę mie.siąca 

spotykają się na swojej Mszy Św . w kościele O.O. 
Pijarów. W grudniu 1989 roku zbierali pieniądze, 
by w czasie Żimowych - ferii w· ·pbbiiskich 
Lisiewlcach zorganizować sobia biwak. Wfosną i 
jesienią 'f)fali · udział w zlotach organizowanych 
p'rzez' zi-m: i " inne ' -niezależne . órgar'ili:ac]'e 
hafoerskie.11·w· ·fnaju i czerwcu kolportowali 
pierws:ZEi ·tizy numerY ·"Nowego Łowiczlfnińa". W 
piątek (arfo , jeszcze przed lekcjami -·na ta'rgu, a 
po pófudńiu oraz w sobotę I niedzielę ·na: ulicach 
miasta spriedawali ok. ··1/3 1• całego ,. r'i'akładu 

gazety. Latem-w ramach· akcji żarobkowej sadzili 
lsoło :Bo1iniowa 1·as, . 

' ·Największą harcerską próbą· był dla nich letni 
ob~z .' Zorgan!Żówali go sami. Był tak udany, ·że 
R'YSfek tWierdzl, iż na podo'b'ni& wspariial}im 

·obozie jeszcze nigdy· nie byt Gdy opowiadają 
Widac · jak sq ·z sieb'ie zadowoleni. Nie· bez 
pov.iódci!' Byli 2 tygodnie w Nowym Wilil<u koło 
Tolkmicka nad Zalewem Wiślanym. Namioty 

~ r.1·~· ~•~ 

~sunięciu 
0
kofo:ny będącej symbolem suweren

n0Śc0i, ~-ówil.~·/sposób rzeczow~ ·dokumentując 
to przeźroczami - nasz gość. · 

Interesującym spostrzeżeniem autora było 
także wskazanie, iż wizerunek Orla ustalony 
został w okresie międzywojennym przez prof. 
Zygmunta Kamińskiego nie historyka l~cz 

architekta. Stąd i dziś zwraca uwagę rzeźbiarski 
charakter i przestrzenny wymiar jego projektu. 

Sprawy poruszane w czasie prelekcji 
wzbudziły olbrzymie zainteresowanie słuchaczy. 

Wypada .iedynie żałować, iż ten wyśmienity w 
swej treśc.1 i formie wykład zgromadził ich tak 
mało. 

Marek Wojtylak 

. ~··r,,;~:; ·;'.·~··~„;~~'l.fobiesław,~ędrzejczyk 
„. .. ~:„ i"" ~ •+. f '~: 

. f',S._ fledakcta 'Nl' przepruza. Pil['~ Kizysztofa J. Guzka za 
przekrł(:enle Jego nllZWlska w zaproszeniu na prelekcJt 
wydrukowo.nym w nr 14 'Nl'. 

wypożyczyli z Hufca ZHP w Teresinie, kuchniq 
polową zorganizowali przy pomocy „ s~m!9ą 
"solidarnościowego" wiceministra Obrony · Naro·• 

'. dowej B.Komorowskiego, telefony polowe' 
udostępnił Urząd Miasta z Żapasów Obrony 

; Cywilnej, transport '"też nie . był drogi, płacili, 
jedynie za paliwo. Ud.a/o im . się nawet załatwić' 

. dotacje t Kuratorium i z Minister.stwa. Edukacji. 

. Nar.odowe( Gdyb}( . nie'. .. one 1 koszt. .obozu' 

wynośi}by-.l '_ tiłk ni!lW,i~ I~ ·-· 399 ty_~. - ~t ~a: 1 uc~e;; 
: stf)_i_ka. ' D,zi~ki'<:1otacjom płacili p9 . !só)ys. żł:.: :a : 
. jak .sami twierdzą na· .żywności .nie oszczęd71ali „ 
Pieniędzy starczyło nawet . na ·.ufundewanie, 
nagród ·dl„ zwycięzców zawodów sportowyct} i. 
na kupno ·po obozie,·· dwóch hamiotów: .W 
zbi rcik rafyzciwanym "ZHP zi-' obóz ' płabono . ~ 

, mimo tych sainyc~ ągt~dji .~. ~~,, 60,d ,łyttzł., ... · 
Przygotowując posiłki radzili sobie bez, 

kucnarki. I jak oceniają nie ·byli .w tym gorsi od 
dziewcząt a na pewno bardziej punktualni. Obóz 
był koedukacyjny, uczestniczyło ·· w nim ok. 40 
osób - stąd co drugi dzień każden)u ,wypadała 
warta lub dyżu r w kuchni. Mimo tyc~ zajęć nie. 
brakowało i rozrywek. Była wyprawa do 
Fromborka na koncert organowy, wycieczka, 
statkiem do Krynicy Morskiej, wygrany przez nich. 
na pełno-wymiar.owym boisku mecz piłki nożnej 
z ''tubylcami''.. Wielu uczestników obozu z 
pewnośdą iiie zapo'mni składanego uroczxście 
przyrzeczenia harcerskiego: w nocy 1 przy 
pochodniach , ·w rulnacti· stałego kla!iztoru.. . . 

' I• '.i• '\"•.': . ·'··.· .. . · „. • 
·Akt1:1alnie 1są w Łowiczu dwie drużyny. ;i:eńskie 

ZHR i jedna męska, łącżnie ·, · ' · poFllid 70 
harcerzy . ·i „, harce.rek.. . Chłopcy., · myślą . o 
zorganizowaniu 'zimowiska, prtygoto~ują silf do· 

słu~tiy -s~_nifarnej . ~· : :9~~~!11 ' pr;zy~.ż.~orocz~ej 
pielgrzym~! papieskiej, do światowego 
zgrupgwaniii ' $~aut~w. l(tóre odbę~ile się na 
Jasnej Górże w sierp,~iu f,9$lf. Czynią sta.rania, by 
nawiązać kontakt ze skau.ta.nil wę Francji. . ·• ,. .. ; '„ ~ . ; . ' . 

:·:-···· . . 
Ewa Mrzygłód- Wa/igQrska . 

~: ' 

:ZOROWY6H I WESOl.YCH 
ŚWIAT, SZCZEŚLIWEGO 
NOWEGO 1991.ROKU 
życ:2:y ·-S~anownym Klientom 
Mistr:; ,Mieczysław Kopytek 
polecajqc: 
·skup złota i srebra .· 
. przerobi 'naprawę biżuterii 
złotej , 

· wycenę blżuterii 
tOWICZ. ul. BROWARNA 10a 
oc:l .wtc:>rku clo płątku 9-17 
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• W otwartym indywidualnym turnieju sza

·~ zorganizowaiWm ritiez .„TIO<f. "Księtak~ 
9 XII w ZP!nl, I m1e~sce ·zajął Jacek Lazar~ 
!!ki, II Tadeusz Wójcik, III Rafał Kotus. 

• W otwartyll turnieju tenisa stoł°"8go 

kJ-onika .. ,. 
0Jic ·· ~;11a 

e ~ nocy z 29/JO listopada w Ławiczu niez 
nany sprawca dokonał włamania•do sklepu 
przy Rynku Kilińskiego, skąd zabrał magie• 
towid "Goldstar~' warto!lci 7. 070 OOO zł na 
szkodę MariaQa M. za11. w Nieborowie. · 

• W nocy z 30/l' grudnia. .w miejsciiwo~ci 
Zduny .na parkingu nieznani sp~ir;tcV dokóna 
li włamania do samochodu· Vołvb skąd żabra 
li z:; koq>uterów ' RT-6150-JJ5 na szkodę · 

!it'nly tiolenderSkiej. Sull8 strat 700 OOO 
gulderlÓl!f. • 

• l ' gr\Jdnia w godz. 15-18 w Lewiczu przy 
ul.Zagrodowej nieznani sprawcy dokonali 
włarriahia do mieszkania Tadeusza L, sk~d za 
brali pieni<i!dze, sprzęt elektroniczny .oraz 
inne przedlllioty warto!lci 3,2 mln ił . 

• 2 grudnia zo5tało dokonane włamanie do 
piwnicy Stanisława S. zam.Łowicz ul.Zduń 

ska skąd skradli wiertarkę oraz narzędzia 
hydrauliczne ~artości 1 mln.ił · · 

• 4. grudnia w Łowiczu przy ul.Szymanow 
skiego nie~nąni sprawcy dokonali włamania 
do Elżbiety C. skąd skradli wyroby ze zło 
ta wartości · 3,5 mln.ił 

. ·:,."grudnia ~;,;stało dOkonane wł'ii1ll'.anie do 
mfeszk;ini'a Bożeriy S zam. Łowicz ul. Granicz 
na skąd nieznani sprawcy zabrali pienAądze 
iodzież warto~ci 10 mln.ił 

.• , JO listopada z parkingu przy dworcu Pl<P 
nieznany sprawca skradł slllllOChód "Syrena" 
nr ·rej.SKF- 1901 wartości 1,5 mln ił lll! szko 
dę W~ldemara Z. zam.Popów !111· Lewicz. . 

' 5 grudnt~ o godz.11
20 w Rzemie~lniczym 

oOt..i fiJlljQrowym Jan Cz. 'żaiw·.warszawa skradł 
· pieni<i!dze w kwocie 500 OOO lt . '-

• · 7 'grudnia o godz. 745 w flliejscowcdca Zdu
ny w· ti:Jwia· znalezJono . zwłoki ,Mariana B. lat 
46 z . • B<i!kdw Gót'ny • . Na polecęnie. P.rokurato
ra zwłoki zabezpieczono w prosektoriU11. 

• w nocy z 7 /9 grudnia w Nieborowie niezna 
ni Sjlra~Y dokonali wł11111Bnia do. nt>ę zOll.iesz 
kałego dol1lu naletącego do Wład)'sława K.z~~. 
lddt skąd zabra~ porcelan.,„ te['l!IQlllOOtylator 
!elazko elektryczne, dwa koła od przyczepki 
i inne prZ8Óllioty wart~i 5 mln.ił 

o W•nocY. .Z B/9 grudni.a dokonano włlllllBllia 

dil., J<~~,ti ~. P.rzy u.l.Podrzeczne~Mieznan~ 
sprawca zabrał ~;, wys.tawy„ kasety: rnaptofooo 
we i perfuny. wartości 4 70 OOO .ił. 

• 11 ,~a-;ia .H 91!!12~ 18
15 nastąpii naGły 

zgon Iii 'Sali k~y jnej Baru Łowickiego 
H.Kuz1a za111.lowicz, oś.Dąbrowskiego. Na połe 
cenie prokuratora zwłoki zabezpieczono w 
prosektoriU111. . " 

• w nocy ·z 11/12 gruooia . zostało dokonane 
włamani~ do ·eklepu .firmowego "Goplany" / 
lkijd nieznani sprawcy zabrali słodycze. 
Straty ustali komisja inwentaryzacyjna. 

• 12 grudnia o godz.13. oo w .mtejscowoat:i 
Kwiatek ~.Oolll8niewice kieruJ'i!liY ·Samochodem 
Fiat 125 p Bogwjław B. za111;'Pabianice ·Pod 
czas wyprzedznnfa' ·samochodu· Syrena potrącił: 
Jana M. lat J5 z1111.Krljl)ll gm. Oonlsniewice 
oraz Stanisława M. zam.Rogdtno !J11.0omaniewi 
ce. W wyniku wypadku Jan M.pani6sł ~ierć 
mi miejscu, a Stanisław M z obrażeniami cia
ła został rzewiezion dó Szpitale. 

zorganizowanym przez TKKF "Księżak" 9 XII 
w IO< I •iejsce zajął Znyk Cezary, II Ja
gielski Re:nald, III Orzechowski Zdzisław. 
• Ping-pongiści IO< Łowicz 16 grUliiia 
przegrali, prziwrali z ~Wolanką" z Woli .. 
Krzyshoboliiikiej 3110. ~un<ty. dla „l()K ·zoo-- :.;. 
byli: w deblu Kordialik JartisłiM f Znyk.. 
Cezary' OrllZ Zabost T OllllSZ, Znyk CezJry 

~ 'l'O ·' SUMIE 
' . ___ .;..'· -· -----

Na ś.W i ę ta ... 
Tej . grudnio,V.,.eJ, niedzieli," zmierzch wczesny 

i posępny chłód nieba zwiastuje szarzejąca 
plama górnego o~na naq głównym- · 

ołtarzem. Nie ZwYktym ołtarzem:· pdprzedni , 

będący na tym miejscu od 1637 roku z cudo

wnym obrazem NMP w P.ożarze spłonął, 

przypadkowo od gaszonej 'świecy wznieconym 

o takiej jak dziś porze, po zimowej sumie, 
26 stycznia 1761. roku . Podziwiany ·teraz; z rzym
ski.en obrazem Wniebowziętej projektował sam 

Efraim Szreger, rzeźbił snycerz królewski Jan 
·Jerzy Plersch a konsekrci·wał w 1765 roku biskup 

D.o.miriik · Kiełczew~ki, .sufragan chełmińsk i i pre

pozyt.łowicki. 

,,. Niedziela adwen1owa, ostatnia. Łac i ńskie 

'-id .vent us · to· przyjście, początek, świt. 

Ostatnim zatem spojrzer;ijer:n, ągarniemy. stojącą 

na ołtarzu roratnią świecę oczekiwariia. Nieba
wem· ustąpi miejsca radości spełnier:iia:. Bożego 

Narodzenia. Potem wyjdziemy wprost w zacza
rowany świat przedświątecznych oma- rr'leń: 

spadających zwolna rzadkich płatków wilgotne

go śniegu i' snujących si ę wyciszonymi ulicami, 
nieokreś lonych woni". Stamtąd one - z wnętrz 
domowych pełnych zapobiegliwej krzątaniny, 

· priemyśfnej zaradności, 'kuchennego kunsztu. 

iam stosy wypieków, sagany bigosów 

grzybnych, patelnie pierogów w ·''· olejach 
smażonych . To. zamorskie specyjały i wywary 
kompotne z gruszy i śliwy naszej poczciwej. 
suszcnej. To śledziowe dzwonka nurzane w octo

'wej toni i śm ietanowym puchu, a brunatne karpie 
drzemiące w żelatynowej zmarzl inie. Wilii 

czekają. Na dni Świąt, w odwodach - mięsa i ma

jerankowane pieczyste, wianki węd lin i mistern ie 

sznurowane wędzonki... Ich wab.iący .. ~apach 
szlakiem wyobta:tni powiedzie nas'nieon'lylnie ku 

miejscu będącemu celem spaceru, 'gdzie 

• 9 grudnia koszykarze łowickiego OSiR 
wygrali z "Czerny" Kutno, 7jf70. Puri<ty 
dla OSiR zdobyli: Kucłlarok Rober t 03) , 
Ziarnik WłodZimierz (16), Włdczyński 

.Cezary (15), natOllliast 16 grudnia przeg 
rali w. lodzi z drutyrllj AZS Poli tecnniki 
Łódzkiej 76:!n. P~ty: Kucnarllk Robert 
(2l);''Ulanowski Rafił(lB) 

'·, 

perspektywę zachodniego wylotu ulicy Zduńskiej 

zamyka zwalista sylweta największej łowickiej 

kamienicy mieszczańskiej z roku 1786, 

stanowiącej od roku 1823 własność Mikołaja 

Węg~v.n.ow.icza, . zaś do ostatniej wojny 
spadkopierców fa.(11ilii Prochnau. Tutaj bowiem 
się to głównie dzlalO, stąd wypływała na miasto 

rzeka jakby prawdziwa, obfitość wielka owych 
mięs i wędlin wszelakich. W sklepie narożnym 
widzianym na wprost kamienicy sprzedaż tych 

wyrobów odbywała się już od 1883 roku. Na 

prawo - ulica Kozia" bowiem już w roku 1783 

będący tu plac Mateusza i Ewy Boruckich zwany 

był Kozim Rynkiem. Na tej ulicy, przy 
Podrzecznej place puste po dawnym browarze 

I przeciwległych jatkach miejskich rozebranych 

ku· wielkiemu żalowi światłych obywateli w marcu 

1897 roku. Bliżej rynku, po zachodniej stronie, 
miejsce po kilkunastu ja~kach z mięsem 

koszernym, za którym widnieje jedyny ocalały 
budynek tego odcinka ulicy Koziej: wytwórni wód 
"Żródło" U. Ajzenberga z lat 1905-1940. 

Naprzeciw, po .. stronie .,wschodniej ulicy 
wyburzone pustkowie po dawnych masarniach i 

sklepach wędliniarskich Grabskiego i Kazimierza 

Rutkowskiego.(c.d.n.) 

23 .12 Czwarta niedziela Adwentu Ewangelia Lk !, 26 - 38 Głód Słowa 
"Nie bój się Maryjo, z11alazlai bowiem laskę u Boga.• 

Narodziny Jezusa są znakiem, że każdy z nas znalazł łaskę u Boga. On stał 
się człowiekiem dla ciebie ! 

2S .12 BOeE NARODZENrn · 

Bóg stał się jednym z nas. Musi.my znaletć choć chwilę, aby w milczeniu 

uklęknąć wobec tej prawdy. Inaczej ~więta będą tylk"o jeszcze jednym 

zewni;: trznym przeżyciem. 

30.!2 Niedziela Swi~tej Rod7.iny E"'angelia Lk 2. 22-40 

"Rodzice przy~ieśli Je;~s~ ~~~ J.e~ozollmy, aby Go przedstawić P~f,~ . ' 
Kryzys · rodziny? A kto tak napr.awd~· liczy się w swoim życiu :r. ~.anem ? NASI 

ll!ydaje Oficyna Wydawn1cza "Nowy Łowiczanin'', . Redagują: Wo.)Ciedi Waligórski - ~ed.' ••a
czelny, Zdzisław Malurk1ewicz, Ewa Mrzygł4Q-Walig6rska. W11P~łpraca1 l).ls~.- M.OWczarek 

, (kronika policyjna), J.Rutkowski (gra!ika), M.Sokdł i A.$~ymajda (cykl '"Spacety po 
· sunie"). Adres dla korespondencjit 99-400 Lewicz, skrytka ' pocztowa· 50. Telefon 4657. 



. Nadszedł kolejny dzień. ~nna .. pobudka. . 
Normalny rytuał więziennego dnia. Sianie :· 
p9słania, wyczekiwanie stojąc . w bieliźnie, boso, 
na klucznika zwanego klawiszem, na apel. Po 
sprawdzeniu, że wszystko w.pąi:ządku, za~ranie 
ub.rań z korytarza, które każdego wieczora . 
rów:niutko ułożone ria taborecie . ńależało · 
wystawić przed celą . Następnie śniadanie! , 
pajdka. chleba razowego i miska kawy. Dzień jak 
codiień. Lecz w podświadomości każdego 

w[ęifiia. zaznacz.ala się.· nos~a~~.ia . Był . .. to 
n1:e·C'odz1enny dzień. Dzreń w1g1h1ny Bozego 
Narodzenia anno domfni 1950 w. więzieniu w 
i:piwiczu. Q!:I ., s~ eręgu ., łat upo~arzani . ,przez 
o~dynarną ' Służbę · więzienną„ · której jedyną 
radością było dokuczanie ws;i:elki(l'.li mo*liwymi 
metodami "wychowawczymi" .. Po spożyciu śnia
dania rozpoczynaliśmy spacer·w celh Dwa kroki 
wprzód , zwrot' i dwa" 1<~9ki wsfoc~ . PodCZi!S tego 
"relaksu· zaczęliśmy ·. 'snuć · wspomnieni!l, : 
Oczekiwaliśmy na porę wieczorną. Opiekunowie 
dbali, jednjlk o nasze samopoczucie .. Nagle · 
usłyszeliśmy brzęk kluczy . . Otwierano po
szczególne cele. Na jednym 'oddziale było ich 
kilkadziesiąt\ a oddziałów w bloku 'ez\ery. 

Rozpoczął się tzw. "kipsz". Do cel wchodzili 
strażnicy dokonując ·· ~ontroli osobistej (co mógł 
więzi~,ń posiadać po· k

0

ilku latach pob~u)·: P,rzy 
ok~zji'~ sprawdzano sienniki d9~ładńfei p,rte
tr:ląsaJąq.~omę, a właściwie sieczkę ~nprma 4 kg 
słomy w .siennik na rok) co powodowałO- tµmany 
kt.trz(f~i tr')'lieci. ·.W tym c~ąsie"więfoidwie' stali 
0dw~6·cęr:li ' tvt.arzą .do ściany. Pchnięcie w tył 
głov/y powodowalO uderzenie· nosem o ścianę . 
Mieli wsparliałą zabawę nądludzie. Następnie jak 
przy tego· rodzaju· kontroli bywało następowała 
roszada więźniów. Padały nazwiska, komendy
zabrać swoje rzeczy (miskę, łyżkę) i opuścić celę . 
Po wyjściu na korytarz więźniowie byli 
umieszczani w inych celach. Wówczas z oddz.iału 
I-go .trafiłem na oddział 11-gi w · pawilonie tzw. 

~ 

'* ~~„ 
• .. \,. "'· .. ,, 

Minęło już 9 lat. Boże Narodzenie :1981, 
łow~ckie więzienie, cela internowanych .. . Nie 
musię wracać . ' pamięcią · zby~•· daleko, by 
przywoła(wspomn.ienia tamte~wigilii. Takie 
przeżycia ~o's11ają w człowieku na zawsze. 

Atmosfera była . nie;samowita, nikt z nas 
nie mógł pogodzić się z faktem, że nasza 
waika··· tak s ię zakończy. Brutalna 
rzeczywistość sp.rawiła, że nie tylko my święta 
te spędziliślli y sifiutni. Cały kraj pozbawiony 
był Bożonarodzeniowej radości . Nie 
wiedzieliśrrl}hptawieJillic ,9-.tyfu ~o si~ działo na 
zewnątrz . N(~+było- ż~d~ych ~iaćiomości, poza 
znanym".ju.ż .ń'a pamięć, bo puszczanym nam 
dzięsiątki raży przemówieniem 
gen '.Jaruzelskiego. Byliśmy przekonani, że 
ludzie tak szybko się nic poddadzą, że walczą, 
ale ile jest ofiar, jak wygląda ta walka - tego 
nic wiedzieliśmy. 

Tak jak to było możliwe ·' 
przygotowywaliśmy się - dp wigilii . . Najpierw ' 
było sprzątanie. ·w celi n·ic większcf niż .6 x 6 
metrów siedziało nas ·kilkunastu, a jednak 
przy robi°en iu porządków, łącznic z równym , 
"pod sznurek" ustawianiem łóżek wszyscy 
mieliśmy zajęcie . 

.. Wig i. I ie J~ kie z·apa m i ·ęta'ti . 
. . '1•~/1... ' .. ~ 

".białym". W odr.óżnieniu od poprzedniej eeli . ł!yla Miałem, a właściwie mieliśmy szczęście . W 
podłoga a nie b&'ton. Wraz ze mną Z(\~l~~li się w Rawiąz1,1 wszyscy dzielili się wszystkim:•'Nawet 
celi ,F~an.c,iszek Wijata i. Opodna,cz!C{~~k KWP od jeżeli. ' Jeden · ze współwięźniów ' otr?}im}iwał 
"Warszyca ... . oraz Piotr Gryszczuk-'· ·t ·, $.ok.ala·· paczkę dzielono między wszystkich. Bywało, ;że 
n/Bugiem1 kdmanaos Armii Cze~~:pej żołnierz jedna paczka musiała wystarcz.yć na 5- 7 osób,;a 
"Wil'll';· .ol~k.: · •· ·., '\.µ>. paczka była nieduża, nie mogła przekraczać 3)5 ' 

Po zapoznaniu się i wstępr)ej wymianie zdań- ,:ij<g .' raz w miesiącu . w ·niej tylko tłuszcz, cukier, : 
zostaliśmy zaskoczeni nagłym wejściem stra- 6e6ufa;·" ciósnek',' fytó·ń.„ i ' ':tapałl<i, · to była•f1 

żnika, któ.w OŚWi!l~CZył apodykfyc:Zhie, żę jest z~sadn'i~:ia lzawartość-paozKi>· .:~ r 
oddziałowym i wielkim "Sk„„nem•. Franciszek Radość" .. był~ ogromna. Choć w paczce ,~ie i1 

nie tracąc równowagi ducha odrzekł "nie było. ::ó'j:)tati(a.' ttt byfo zahrol');i6riii, lecz p'ilrn.Tęć / 
wiedziałem, że pańska matk!ł był11 "k .ą''. Drzwi osób n~jbliższych była l')ajdr9,żę~!l· <:;,i~~zyfolmy :! 
zatrzasnęły się . Zostaliśmy sami w celi. Kólacja, się razem. Trżech nie zrianych · śobfe' ludzi~ ale ~ 
apel, rutynowe czynności więźniów. Na kolację jakże bliscy. Franciszek Wijata, ochotnik wojny.: 
jak ra ironię losu zaserwowano kaszę z brukwią- 191~ 1920 .odznac;z.ony l<tzyżem Walecznych~ 
do~ownie łyżki''stanęły w ·'miskach". W 1950 'r'." · osobiście przez marszałka J. Piłsudskiego zar 

rodi iny mogły jeszcze przysyłać paczki bitwę w.arszawską, szewc w zlłwc;>du. Piotr. 
żywnościowe . · Mieliśmy rodŻiny, ja rodziców, · Gryszc;z:uk, oficer Armii ' Qzefłl~'rfej; ';.u_dastnik 
Franciszek: żonę · i dzieci, Piotr narzeczoną walk w Finlandii i Rumunii, · 'olak~ rólnik znad . 
osjankę, ~tpra była lekarzem ·1 mieszkała we Buga- i ja. · , „ H „ ~~ '-' 
Wrocławiu .. Lecz strażnicy . nie• śpieszyli się z ich Wspominając wigii'ię ' faso r. spędz&('lą w 
rozdaniem- niech. zaplute karły reakcji wiedzą co ciężk. im więzieniu. w Ra.~iczu pr.a, gnę po. pż~r~ ić się 
to władza ludowa:· ' · i. ze swoimi rodakami, lctófYrTJ jes1 dio,Qa. · .olna i 

Niespodziewanie, a było to już po apelu niezawisła Polska, któriy ·zasia!:faJą . ' wraz z . 
otworzył oelę oddziałowy . .Zapytał- kto· z: nu ma rodzihllmi do wigllijnego 1:stołu w !1990 roku: 
paczkę . SpojrzeliśmyiT•po; 1° sobie, Przewidy- wspomnijcie o Tyclti "którym nie dane było 
waliśmy, że ·na Świętad<azda .z naszych rodzin doczekać tej chwili 'oraz o'T~ch,'11't6rzy jeszcże nie 
przyśle paczkę . Wskałilł palcem na mnie-chodź! .' powrócili do wornej'Ojci}iZny:• Tych wszystkich, 
Zaprowadził do jednej z cel, w której złożone byty którzy w tamtych latach byli nfezłomni w walce z 
paczki. Szukaj- . ro.zkazał. Jeżeli .. znajdziesz- komunizmem. A kiedy gwiazda betlejemska 
otrzymasz paczkę. ·syto kilkaset paczek. Jedne zabłyśnie na firmamencie nieba- pamiętajmy. 
opakowane w płócienne woreczki, te pochodziły "Bóg .. się rodzi„ .. Podnieś rękę Boże Dziecię 
ze wschodnich stron Polski, inne owinięte w błogosław Ojczyznę miłą „„". · 
prześcieradła1jeszcze inne zapako,wane w. papie~ 
związane szr;iurkiem. Przy mdłym ś.wietle żarówki 
trudno było odczytać adresy. Lecz znając sposób 
pakowania prLesyłki matczyną ręką•· znalazłem . . 

. Kazimi~rż z~·l~ski. 
iołnierz "Szarych Szeregów'~ AK i WiN. 

„~.:.. .~:„ ''h. ~,: ' ·. ~ ,l/t•_: {i- • '\! ' 

, Pamiętam, że około południa ·<!z} s.iejs1;y : , .,1 Pierwszy dzień świąt ni.c.zym .się nie różnił· 
senator . Zbyszek Rokicki otrzymał paczkę . od więziennej codzienności . Za tą następnego 
Byłr w(,%?j jabłka, cebula, s"!Wkc ~ W~zy's~JCo · .<i,n(a .rano, bez słowa wr,Ja.ś~ienia· wrzucono' 
to ~o si·ę "daje de° więzienia. Wiedzieiiśrriy 'już riam do celi zagraniczne sł·q<!Jczi;: czekolady, 
więt:, „t~ .. „}".igipjn11 wieczerza będz,ic,; ,,,~jir<;lziej „,ciast~ .a, cukierki. .. Jł'B.J!.i~-~o . ,, po . l\U,.~, I,' 
uroczysta, inna niż dotychczasowe więzienne godzinach, gdy nikt z nas s·makołyków tych nie 
kolacje. ·-· · zabraliśmy się do jej ruszył, powiedziano, że są to dary zagraniczne 
przygotowywa'riia . Zrobiliśmy lałatkę przydzielone przez Prymasowski ' Komitet ' 
jabłkowo-cebulową, 1,>ył czarny chleb Pomocy. Jak się potem dowiedzieliśmy ' 
margaryna„. przywiozła je do Łowicza Maja Komorowska . 

Około godziny 14.00 następna wielka ,Około południa nowa , niespodzianka: 
niespodzianka - tym razem ja dostałem o_d "kla~isz" rozdawał kartki na których mieliśmy . 
żony paczkę! Był w niej między iri~y.'iii \ napi,~ać, czy, wyrażamy ,c;hęć uczestnicz~nia ,we 
opłatek i - o dziwo - ciepły jeszcze . karp. Mszy Św. ~ · osobno 'dla więźniów każdej z ce'I. I 

Poczuliśmy jakby wraz z.nim przywędrowało Odprawiał,g .. trzech„ r9~.11YCI\ księży. Msza. Ś~ 
do nas ciepło domu rodzinnego . Było to . sprawowana byłą w świetlicy, ci.c~o, szeptem / 
naprawdę wzruszają~e. by nie słyszeli tego ' i'nri i, nie liprzywilejoV(,ani 

Dzieląc się opłatkiem, składaliśmy sobie jak mY. ) więźn.io~ic . ~sza ta była. 
życ.zenia . Choć były one" bardzo osobiste to niesambwttym . '' 'przeżyciem, wielkim 

u·mo'c'tiklliem. Jednocze'Śn1e był to nasz 
nawiązywały do ówczesnej rzeczywistości, do ' · • ,, · " · 

.. p'~e. ~. !!.:~r·. kan.takt ·ze światem. zewnę.~r.'znym. st.anu ·wojennego i tego o co .wczeSniej i j · · . 
wafczyliśmy. Śpiewaliśmy kolędy. G<;ly . już Pu~c Wlrhy pierwsze grypsy. Wszystkie dotarły~ 

, r• , tfo1 1rnszych l.'f~dz in . · ·_,-~ · · „~ .'•·.·
1 

jednak wszystko wyśpiewaliśmy i wszystkiego. ~obi~ '.. 7 
życzyliśmy- zrobiło si~ w celi cicho. I smutno. Wojciech 'Gę dek 
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.„Powszechny:Bank·Gospodarczy w Łodzi · ·· 
. Oddział . .=w· :Łowiczu · ·· 

Ul. 'PODR'iEtzNA' 4"'- TEL. 35 ... 46,62-25: 4~~c;)5~ 42-06 
. ·\ .Ji' . ,\1 n„-,1 ~. ) f ; ~-„. r •• „ . . . . . . . 

'Gi1Vv .1 ,, '.f,. 

· .·:.N ~ 11 <'lf~lłŻEJf:łI'E°' ?A~IADA~'i)_ ,Pi KLiENTÓW 
, <: ~łl)"'; 1.1.H: \ ·'"° . ~) ~h :'!•' u:L .;. · · t: f::', · 

2e uruchcimił '~ą ·~l'a:i:alność\w li~osta'~i' Ó,!11.i~~~nia i prowad;i:enr~·:~~-.i~,, 
c.~~~6~: o'Sżc~~~~ścio~o - " róZ.'l'i'.ez'eni~~X~~./~ianych kori~ami o~,obistyaj,n, . 

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy - konto .osobiste, słu2y do 
gromadzenia wkładów oszczędnościowych •. umo2Uwia otr.zymanie kredytu . 
oraz prźeprowadza'łlie „tózliczeń pienię2i-iych . pr2ez posiadacza lub.:na je,.. 

"·ga·izlecenie "przet\ Barik1 ·z WJ'jiltkiem rozliczeń z tytułu pro~adzonej 
' dz-iałalno~ci . go~pol'larcze). · ' . „„ 

. :r' .;·"·. „., :():-:~ . .,, .. 
. Wkład,y1 -.grqriia~~.or.ie na rachul)kach są korzystnie oprocentowane, w wy- . ·" 
sokości Żl\ w. ską~i roku. Szczegółowe zasady funkcjonowan1a „i:.achunk6w .: . 
oszczęetio'śc'i.~o :.,. ~ozl.iczeniowych zawa~-,t~ ::>ił w ."ReguJalł'~riie .. qla posia.-„ . · 
daczy rac~dw oszcz~.dnąściow - rozUc~eniowych -, , '.'~l>Qt-;~Qtł·istych" - . 
w Oddz~ałach Powszechnego Banku Gospodarczego." .... _'.•'': , 

POWSZECHNY BAtł< ·GOSPODARCZY w ŁODZI ~ ODDZIAŁ w' tów1czu ' 

zawiadamia również, 
: '. 

że od 21 listopada 1990 roku ponownie 
znacznie wzrosło stosowane przez nas oprocentowanie lokat terminowy~h 

. l · 

1· '- ,; 

wvnosi, .orici w skalL~ocznej: ;'r':·; I l 

- lokaty 3 miesięczne 50,4\ 
:-. lokaty, f., mi~~i~czne ,· .56,4.\ , . _ .• ., , 
''"' Joi<aty„12 miesięczne " 61, 2\ ·~.~ 'i; ~;..;-,•.„„ : " 
- loka~f.' '214 ' ll!!e$~ęczne :::." 66 ,O\ ' \·'-.: 1<:,1; · • ". ~-. 

"~·-~ · ., " , . ' .. . '\.. 
. . .„, .. "~.·(~~· •. ·~1t,">.'\· '~.„,; .~ • , • • ~ 

Zapraszamy do otwierania lokat terminowych w naszym Banku, co mo2na 
dokonywać także poprzez blokowanie określonej kwoty na określony czas 

·,, /J „6,~12r: lub . 24 miesiące/ na rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym. · 

· Oaje "to ·tQ kor'zyść, że posiadacz rachunku''i)O • uP.ływie 6 miesięcy od 
dnia jego· ótwarcia mo2e ubiegać się o przypjante kredytu do wysokości 
kwot zablokowanych. · ·' ·"" '"'"''I'" ' ·"" · 

' , .. : i '· ··· 'l ·"'• 

I ',li 

. , . 1•f , • hl „ . 
. PRZYJMĘ SZWACZKI · , arty~uły . mo'tóryi~~Y,jfle 

''-ŻUK NYSA TARPAN '"' 1
'· 

~ ' . 

t t !\ ·1 I ';.' ' i kupię " 
,1 ,, '1 

·. ·.; ·;P ... .t t1 .Y, czepę ,c,. ~ m. pingO'~ę, . I , ,,. po leoa .! • : 

· 'nowo otwarty sklep w Łowiczu 
lowi·~z_, ·u'l.Dedala 31,tel .-40711 ui.'P'odrzeczna 28, tel.627ą ~ ;,, 

· ·' i,'ł MOJ POM„ tele~audio··video ~ 
·s'ł--\; •• POU~tA: . RO'G KURKOWEJISTANISlAWSKIEGO 

• TELEWIZORY KOló~OWE "VESTA · 4 500000 Zl ' , 
- MAGNErow1DY j~PpNsKae. 4 ~oo ooQ- 4 400 ooo zt TV SAT 

. • ODTWARZAC:Z:E:'2°t5c;> ,QOą~ 3.
1

0l1'QQ.oo Zt. 
•ANTENY SATELITARNE „ARMSTRONG" O SREDNICY 80 CM» 4800000 Zl · 

- KASETY rvi'AGNETOF~,~9w~ )' 'v.1q'eo ZAPRASZAMY I 
UDZIELAMY GWARANCJI! •• 

, \ .. 

ZAPRASZAMY · 
". co.dziennie 10 -18 ; 

.życzymy udanych 
· ·zakupów! „, .. ; 

ul..~,duńs~a46 
CIĄGŁA SPRZEDAŻ 

W,''J!.O WZQRAt·~ t 

; r: I, 

' modne obuwie 
galanteria · skór~~~a ·· 

Ilf. ' . „ '' "' 
:q.vo * 9-"'"''t 

. ~ łfORPETlll 1."'V ' 

, ' ;:I 



• ~ • ' , 11' ' , 1, < ,· ' • l I 

Atrakcyjnq ksiqżke 
najtaniej kupisz/~};,/, 
na ul.· Zt/uńs.kiej 12 
Z(J/Jf(JSZQ . <{:- ·~ 

Da1tut/i:.lro~dktt \·i ( 
;: f';;:,:;· •;J • 

Pilnie sprzedaia materiał budowlany na 
garat. Łowicz, tel.6006, po 20-tej. 
Działkę budowle~ w Łowiczu sprzed;n 
Łask, tel.5858 

Elektryk, Łowicz, tel.5456 

. zapra··szamy 
. -

»KOMIS« 

KÓŁ 

--------~-~-~. ~amieni~ qiiasŹkanie lokato;p1<ie M-~, : . f · ... ; i· ·.i·' . f . :.:'- 16.1112rla~ ~.Bratl$~ii;:Ą.:.Q11 ·~!!:J;1zę . ~:::~9<', l. e.ew l..:: .(~:!: "~?l~~ .. Jll~• t.ow1~„.t9l.~'9.5."m.M.:~j„ „ •. ·- ' 

j j j·ZS1dn>1 • zs.A.z:>veoz • ~or.A.zHc:ł 
- AOZVrAM VN nsVZ:l ~Hl :li„ 

i 3NrA:>N:lttmlNOWZ:IB .A.N:I:> 

o6aMowop 
·dso6. łSZJdS 

AueMoz!uelł:>awz 

POL E-C ~M~~··-:::·: 
~, ,~,.~ 

RUSZTA, PlYTY't(.UCHENNE 
RURY I KOLA~~ '.J>YMNE 
PIECE STA~9.f.'4.LNE · NA WĘG.l,ą 
OGRZEWACZE OLEJOWE . 
DUŻY WY:EłOR:ił,JWOŹDZI ·: t • ._, ' 

~- ~„ .• . 

r „ \\ 1· " ~ .•· 

TOMASZf\ , · '· 
PIERZYŃSKI 

, . t: . .-o W I CZ 
·· . ·R,t(ll.1NSKIEG015 .: ' ·\., „ .„ .. _ .... 

'!. · ... 0.::~::.·:~;1:..: „ ... ~~ „t„· 

Polecamy: 
IMPORTOWANE Z USA 
WYKŁADZINY ŚCIENNE 
I PODŁOGOWE 

„MARLIN° . 
tOWICZ ·TEL. 36-04 ,-L .•. :, __ , ·""., """, !111! .• i!ll!{ ioti. ~lllle'«._·.• 

Sprzedall Syranę 105 L w dobry11 stanie 
Łowicz, tel.5305 po 16-tej. 

DORA O 
Łowi.cz, Zdunska 24 
POLECA: , 

lodówki' czesci 
zar:nienne ··AGD 

ZARZ~O MIASTA lOWICZA 

ogłasz~ 

przet~p , 9~ganiczony · 

na najem następujących lokali użytko 
~ych położonych na tęreni~ miasta: 

: ,_ UL.ZDUŃSKA 2 (o po~ ':;l~~,45 m2, ~o 
odzieżowym) ·na s1<1e·f:lh:"· garh'i turami 
i spodniami męsktimi .;;;fena , wywoławcza 
10 tys.zł/ m. Wadium 1 mln.zł. i 

UL~ZDUŃSKA 2 (o pow.93,37 m, po zaba1 
kach i art.spor,dic&,qh): . n.~; sk1ep .z ko 
szulami męskimi ; I Cetla · wywoławcza 
10 tys.zł I m. 1t1adi1Jń1„~ l' mln•.zł. 

i - UL.SfANISlAWSKIEGO :: (o pow.03,92 m2 
l po opuwni.c;zym) .na s~.:~ep z obuwiem. 
: Cena \rtywoławcza 10 1:ys.zł./ m. Wadium 

1 mln.zł. 

. Przetarg odbędzie się 4 stycznia o 
; godz. 10.00 w s~l.L~9nferencyjnej Urzę 
r ~u Miasta w Łowiczu ; l~ynek Kościuszkil 
' W przetargu moqą , brać udział osoby fi 
~yczne. Warunk1em przystąpienia do prz 
targu jest wpł.ata ~adium do kasy lub 
ria konto Urządu Miejs1Hego w PBG o/lo
~icz nr 347424-71-Bl najp61niej w dniu 
~rzetargu do . godz.9 . 0J. Zarząd zastrze 
19a sobie 'prawo odstępienia od przetar 
19u lub j~9-o un,i,e~ażni1~nia bez . poda~ia 
1Przyczyn. "()nowy ria na]em wyże] wym1e
nionych lokali zawierane będą z warun- ·g 
kiern i-miesięcznego wypowiedzenia. 
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ZAKŁAD 

USŁUG 

MIESZKANIOWYCH 

•l" " i„ 

. . :i :·Poleca : ··· · ·· 
...... „<\. •\ 

':< •. 

• ZALUZJE 
aluminiowe (RFN) 

't:: >:~WYGŁUSZANIE 
ocieplanie/ drzwi 

•OBICIE 
ozdobne drzwi boazerią 

•ZAMKI 
blokady, blachy 

•DRZWI ··· 
harmonijkowe drewniane 
i z tworzywa 

. •OKAPY 
·: ··nadkuchenne 

NllJPIEKN/EJSZE PREZENTY 
GWlllZDKOWE # , 
TYLKO U NllS 

'* * *~·~ 

.. .. 

. ·i 

~ •• • 

•'·*· 
ZlłPRASZAMy 

r . O , 

ZDROWA ~4 1t-.s.?>-s„1r. · 
ŻYlUNOŚ.Ć 'c,.,.1 
KRZYSZTOF KACZOR 
Łowicz, ul. Z DUŃSKA 19 . 

Terminy : styczeń , luty .. ~roC~ zapewniamy : · · 

solidne i fachowe ~konanie 

udzielamy gwarancj/ , · • 

10 

Łowicz, tel. 46-85 . · 

w godz.800_1000, 1400- 2000 

--~~~------~....I 

; ·KSIĘGARMA 
ART. PAl>JERNICZE · ' 

~l.B~e~wska~ 
~~ ~ 

Pod każdą choinką 
słodycze i 'owoce ··· 
ze sklepu PT·ys . 
l.OWICZ STANISŁAWSKIEGO 2 




