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Pismo Ziemi Łowickiej Wychodzi dwa razy w miesiącu. 

e Pt>dobno wahał się Pan przez dwa ty
godnie zanim zgodził się Pan kandydo
wać na urząd ourmistrza. Co ostatecz
nie· skłoniło Pana do podjęcia tego ~ro-
ku? · 

· Być mote był to ostatni dzwon, by 
na coś takiego się porwać,za 5 lat cny 
ba takiej decyzji bym jut nie podjął. 
A mówiąc zupełnie serio ważna była 
gwiadomość, te teraz moja władza rzą-

LUKASZ KAZLOWSKf jest łowiczaninem, ma 44 lata, tonę Annę i dwóch synów, ucz
ni6W Liceum OgÓ nokształcącega w lowiczu. Ukończył fizykę na Uniwersytecie 
Lódzkim oraz Podyplomowe Studium Automatyki Przemysłowe.} na r' oli technice War~ 
szaW!lklej. W tej specjalno~ci pracował od 15 lat w ZPOW w lowlczu kierując 
grupą automatyków i elektryków. Przez kilkana~cie lat miał pod swolm nadzorem 
urządzenia automatyki i aparatury pomiarowo~kontrolnej w trzech zakładach 
mleczarskich Lewicza l Soch.aczewa. Pracował tet w szkołach ~rednich Lowicza 
jako wykładowca fizyki, el'ł!l<'trotechni~i .i maszynoznawstwa. 

W początkach 1981 roku w wyniku demokr.atyc?nych wyborów został przewodni
czącym Rady Pracowńiczej. W kilka miesięcy po zniesieniu stanu wojennego, na 
znak protestu przeciwko przekazaniu pieniędzy z funduszu socjalnego załogi 
na budowę p011W1ika "tych, co utrwalali władzę", podał się do dymisji odmawia
jąc takte proponowanego mu odznaczenia państwowego. Oziałalno~ć społeczną . 
ograniczył do pełnienia funkcji przewodniczącego Klubu Techniki. i Racjonaliza
cji, ·w ramach którego zgłosił około JO projektów racjonalizatorskich, głównie 
w zakresie sterowania, regulacji i aut0111atyzacji procesów technologicznych. 

Nigdy nie naletał do tadnych partii ,politycznych. W 1901 roku był inicja
torem pierwszego spotkania "Sohdarno~ci" w zakładzie. Do chwili obecnej trwa 
przy Związku będąc członkiem Komisji Zakładowej oraz Zarz~du Miejskiego Ziemi 
lowicl<iej. Bliskie mu są założenia i ideały "Solidarno~cl". Jak sam twierdzi 
miały one wpływ na podjęcie trudnej decyzji o kandydowaniu na stanowfsko ·bur-
mistrza miasta, którym wybrany został 16 czerwca. 

e Jest to Pańska -pierwsza praca tego 
typu? · 

Tak, doświadczeń „w .pracy administra 
cyjnej nie mam iadQych. ~oza tym, że 

kilka razy w rómych sprawach .walczy- G~Jf egn_u•cq· · łem z urzędnikami i zawsze mnie to de-
ner~owało. Dlatego teraz będę konsek-
wentny 1 sprawię by moi urzędnicy byli . 
dla ·ludzi - a nie odwrotn1e. Jeśli już 
bierze slę.2a ;coś pieniądze to trzeba 

BEDfi KOK5EKIYBllTM - „ .. ' 
~o miesięcznej przerwie urlopowej 

oddajemy do Waszych rąk 4 numer nasze~ 
go pisma. Z zadowoleniem informujemy, 
te nr 2 i nr 3 zostały . dosłownie roz
chwytane co s:>rawiło nam dużą satys
fakcje, a zarazem dodało sił do dal~ . 
szej pracy. Dziękujemy za wyrazy uzna
nia jak i za słowa krytyki. Ozit;i<ujemy 
wszystkim, którzy do nas napisali. ~ę
dziemy ~ię starali w najbliższym cza~ 
sie każdemu o~:>owiedzieć, .czy to oso
biście czy tez listownie. Prosimy: 
piszcie nadal do nas i informujcie o 
wszystkim co się w na·szym mieście dzie 
je. Bądtcie wszyscy współautorami na
szego pisma. 

Z,ŁUKASZEM KAZLOWSKIM 
:nowo ·wybranym burmis;.tr.zem miasta . lowic·za 

rozmawia Ewa Mrzygłód-Waligórska 
dzi 1 chęć dopomot~ia tej . władzy, by 
się za nią nie wstydzić. Gdy więc dr 
Wysocki, ·autorytet w lowiczu niekwes
tionowany, zwrócił się, do mnie i taką 
propozycją, .gdy w tym samym dniu uczy
nił to pan Budniak - zacząłem poważnie 
nad tym myśleć. Pewien woływ na moją 
decyzję miał tet fakt, te mój ojciec, 
który miał dużą tirmę bodowlarią w cza
sie wojny i tut po niej - trochę dla 
tego miasta zrobił. Cnciałbym do tych 
rodzinnych tradycji nawiązać. wreszcie' 
miałem okazję dobrze poznać · radnych,• 
bo byłem w komisji, która ich rekomen
dowała. WiedZiałera więc czyj program 
będę realizował, na kim będę mógł się 
aprzeć. Wiedzaałem czym ryzykuję, ale 
dziś nie ta!u~ę. Czuję się na siłach. 

się do tego przykładać. I myśleć - a 
tego myślenia często u nas braKuje. 

Tu w lSM było jut tak, że gdy w wyni
ku awarii wodociągów ludZie byli poz
bawieni wody i puszczano im ją między 
6 a B rano, pra:::own1k, który ten kurek 
odkręcał spótnił się i przyszedł do 
pracy po ósmej ••• Brak myślenia i orak 
ciągłe zagrotenia utratą ~racy. 

e Ja.<.ie najważniejsze proolemy do roz
wiązania widzi Pan orze~ miastem? Ja~ą 
konce~cj~ długofalowego ro~ąju Lo
wicza ma Pan? Innymi słowy r_jak wyobra
ża so~ie Pan nasze miasto za lat 5? 

Cnciałbym, by było ono czyste .i ko
dokończenie na str . ~ 

Kierujemy słowa ~odziękowania do 
wszystkich, którzy wzięli udział i ~io 
rą nadal. w '.<ol::iortowaniu 11 r~01~ego Łowi
czanina". DziąKi nim dotarła do Wa
szych rąk nasza gazetxa. 

Dziękujemy też Komisjom Zakładowym 
NSZZ "Solidarność" przy ZPP "Syntex" i 
ZOZ Lowicz za pomoc finansową ucz1elo
ną w rozpoczęciu wydawania "Nowego lo
wiczanina". 

dokończenie 11a str.J 



kronika 

9 Miniony :iiiesi~c bvł pracowity w Rad.zie 
Miasta Łowicza; Odbyły się jej J sesje: W 
<.riiu !l VI z·astato wyoranyi;n ctwóCll zasti:pców 
przewcxinicz;icego R.M.: Zdzisław Mazurkie- • 
wicz i Maria ili1:ckowsl<a. Na trzeciej sesji, 
16 VI dokonano „yooru :Jur:mistrza Miasta Le
wicza. Zdccyllelwaną wiąl<szością głosów zos
t;ił ni in lukasz i\azlowskl. Jego kontrkandy
datami oyli: Jacek Si<ierski i Wojcieeh 
GQ!Jek. Ila czwartej sesji, 28 czerwca na 
wniosak ilurmistrza wybr;ino na jego zastęp-
cę Włauvsława Durkę. . 

Oo Zarząuu Miasta spo~ród radnych .weszli 
Zbigniew Jęorzejewski, Albin SzyrriaJda, Je
riy Garczarc;y«, Kazimierz Załuski. 

Powutano i<omisję Inwentaryzacyjną, która 
lzajmit! sii: przeji:ciem 1nienia samorZQOU. 

· PrzewodniCZijCy.n został zaslQiJC<> Burmistrza, 
Władysła11 Ouri<a. Powstały równiel stale ko
lai.s.\e1 
· Bu!.ltetu i finansów \z przewodniczącym 
Władysławem UlQOZkim 

Z!.lrowia, Opi.iki Społecznej i Spraw Soc•._ 
jałnych - Boltisław Przvtiyłowicz 

Oświaty, i<ultury oraz Sportu - Zbigniew 
Jęllrzc)ewski 

Gospouari<i Przestrzennej, Komunalnej ·i 
Ocrtrony ŚrodJWis~a - l\ndrzej Micna 1 ski 

dO Spr<1w Oziałalno~ći. Gospouarczej -
Mojciecn Gędclk 

oo Spraw Samorzą!.lności i Porządku Publi 
c~nego - JdrZy Zuehowsk i 

e ·Z dlliłlffl l VII br. wymówienie otrzy~ł 
Dyrek tor i>rzeus iębior& twa Gospodarki Komu
nalnej i Mieszk"(IAQwoj w Łowiczu p. Józe t 
Wiśniowsi<i. B11zi>ołt"<l'lią przyczyną wymówie
nia był sposóo usuw.inia awarii wodnej na 
Osiedlu 22 lloca, które trwało ~ dni. Na 

i:;tano,,is!<o dyrektora to.l firmy został ogło
·lszony koni<ui::a;, 

e Zarząd Miasta lowicza zamierza wymówić 
utytl<OWflikoou lokall, ktdro SQ wtasno~ciiJ • · 
Ilasta uoty..:nczascr„a U111owy. Lokalu te zos
tanq wy:;to1„i0o1<1 ,.., t-1rzutarg, z ty.n zci Za
"'Z~J Nturwu)a soolu pr.'awo Ql(te~lanla ro~ 
tlzaju dz1alalno~c1, jaka ;na tiyć w nicn pro
wadzona. Cole.n Jest 1a:;pokojeni11 potrzoo 
nlci:szi<ańców ;.irzez uMn l.:o„anlt: root ,1.lów 
~.:i„sta )Qcy.:n „ : ont run 111i0Sh ~k J..: 1 1(„, ; /J11u 1 

~tów u.>tuuow1.:n. Ttocilfl zi. (h.1io puw;, t ,.f lO 
tam OSlJlnlo ~Jzi1uo..,yi;n uuOkOw - Ził 9ZkO
~;I dla imv.:n :minz. Plurwszv przet<1rg do
tyczyć oqllzle l<awlarl!llkl , nil flynl<u Ko:jclusz
kt, nastqpny .- Targowicy. Jej ston ooeeny 1 · 
IJOcJ Wl\Jl.;Jorn organizacji l porZóldl<u jost -
~oaniorn Z<>rz~uu. :~ias ta - nio do przyjqcia. 

e Komis 1<1 li.:is:iodarcza oroz i(a.11l s ja Oull!otu 
· F 1nan::i6w .lO;> taly to1Jo1111Qzane uo przc11ro-
11auz~nu -<ontroll i auollzy dzi.11la l110:1c l 
ii;lólkl 11a111Jlv..u -Ga!ltro111J1nlczr111J • F11<1>i , 
Której udZ1atcr„cem został w swo im czasie 
urzqd Miasta Łowicza. lal< dotqll m111sto 
nie ina.zaunycn tysl<ów z 1.1dzlał 11 w tu.\ 
spółce. 

• PczewotJmcz~cym ilady Gminy lowlcz zos 
tat wyorany Dariusz Ptaslń!ikl, rolnlk..zo · 
wsi aocneń, oezparty )ny, uuatncz llSZZ RI 1 \ 
·•s•. wó.)tum ..-,orano 'lkl.)Ciecha SlVCłlOwsklo 
{)O, millSl~ańca lcr.iicla, czlof'V<a P~, byle 
1JO k1l!ro ... n1ka no.)onowugo Ośt·a<Jka Ollala
nla ZSL. 
---~------------------

W yczekiwany od tygodni z utęsknie
niem deszcz zawita 1 do Low i cza w 

1 soootę, JO czerwca g..a ł towną bu
rzą. ·Na szczę~cie ,'!Jyło się oez o!iar 
i więksrycn strat. Oo t'rzeusiqblorstwa 
Gospodarki Kownalnej i Mieszkaniowej 
zgłoszono kilka zalań nomi.es~czeń: 
m.1n. w olol(u l na osiedlu 22 lioca 1 
oo ulicy Zymiars1<iegp 45. Mieszkańcom 
Osiedla XV-lecia woda dostawała si~ do 
mieszkań Przez szi>ary między !utryną, 
a parapetem. · 

Nieco więkne zakłócenia miały . 
mieJsce "! rucnu drogowym. Ulicę Ozie:• 
g1elewskiego zatarasowały czt:ściciwo 
dwa złamane Clrzewa: ,jedno naprzeciw 
budyrku Zakładu Energetycznego, drugie 
na poludniowvm przyczółku mostu. Oba 
usunęła Straz Potarna, resztk<1mi kona
rów zaJęły się w poniedziałek słutby 
miejskie. Woda wymyła takte kilka 
dziur w jezoniacn. m. in1 na ul. Podnacr 
lflOj' przy cecnu i przy Szkole. Podst. 
nr 5, na Katarzynowi.e przy pawilonie 
"Zosia" i na skrzytowanlu ulic Wojska 
Polskiego i Ułańsi<iej. Straty z tym 
związane szacuje się na ok.1,5 mln zł. 

Kilka drzew musiał usunąć z szos 
Rejon Oróg Publicznych, e urząd Tele· 
komunikacyjny z<1notował awarię kabla 
na osiedlu Górki. Najwięcej pracy miał 
jeonak Zal(ład :nergetyczny 1 w ciągu 

Odsłonięcie i oo~więcenie ta::ilicy 
pamiątkowej ku czci Loonildy i Kaumie· 
rza Wyszomirskicn tlyło głównym akcen

„tem jubileuszu 60- lecia szkoły rolni
czej w Zduńskiej Oą:irowie. Ci z osłu ro· 
ni szkole i śrooowisku nauczyciele lu• 
dowi lat 1935-1950 w godny SPOSÓb mag~ 
li być uczczeni przede wszystkim ws1<u
tek starań i ofiarności wychowanek 
Ludowej Zeńskiej Szkoły Rolniczej im. 
Jadwigi Oziuoińskiej, istniejącej w 
Oą::irowie w latacn 1930-1947, Stanowiły 
one ::ionad siedemdZiesięcio:-osobową gru• 
pę w llczącej Ponad 360 osób zoi.oro
wości aosolwentów biorących udział w 
zjetdzie 60-lecia. 

Uroczystości rozooczały się 2) I/I. 
br. Mszą Swiętą w kościele pod wezwa
niem Sw.Jakuba w Zdunacn, którą odpra• 

81JRZ4 
so::ioty i niedzieli zgłoszono t11cznie 
około 60 reklamącji. Wyłączone było 6 
linii o napięciu lS kV. Brygady usu
wająca uszkoozenie spowodOwane przez 
wyładowania atmosferyczne i spadające 
gałęzie pracowały w sotlotę do gooz ~ 
1-szej w nocy, w niedzielę od 7 do 
22-giej o.raz przez cały poniedziałek. 
Przy o:<azji Zakład Energetyczny przy-· 
pomina, ze z uwagi na zagrozenie pa. 
rateniem stwarzane przez zen.ana prze
wody o kaZdYlll takim przypadku nalely 
powiadJmiać Rejonową Oyspazycję Rucnu 
.w Lewiczu (tel 3605, czymy cal" do-
-) . ~ 

We. wsiach podłowickich takte nie 
zanotowano powatniejszych szkód poza 
~aratkanii, gdZia od uderzenia grOOIU 
spłonęła stodoła i częścią IJ!liny Bie· 
lawy, w której w sobotę nie działały 
telefony i do 22.lO nie było światła. 

(wal) 

szomirskicn omdwila at>Solwentka pierw
szej tajnej matury,pani l<'dzimiera Misz• 
czyńSka. Następnie zło.tono kwiaty pod 
tablicą, pod głazllll upamlqtniaj•cy11 
imą ebsolwentkq tajnych k~letdw, 
Krystynę Idzikowską, na grobach nauczy• 
cieli i zaslutonej oziałac:zki ludowej, 
uzięi<i której . sz1<olę zbudowano - Wikto· 
rii Oziertkowej . A potem jut część poś· 
więcona zjazdOWl. A wi:fc na placu przy 
boisku szkolnym przem6W1enia1 aosolwen· 

· ta pana Józefa 2aDl<i, . . dyreó<tora sz;cołr 
- pani Marii Bołdyrew, wójta • pana · 
Marka Byzory 1 imycn z tyczeniami, 

.Pozdrowieniami i poctzięl<owaniami. Ila 
zakończenie części oficjalnej wystą:>U 
zespdl kapeli luoowej z panem Władysł1 „ 
wen Wojdą, kierowcą "iolesolego Autoou
su" i pani11111i, aosolwentkami z lat 

PAMI!CI 
WY.tJZOMIBSKICH 

wiał prob~szcz parafii, ks.Zoi!lniew 
Cieśliński w asyscie absolwenta szko
ły w Oąorowie, l<s.Józeta Paciorka. W 
nolu szkolnym, gdzie wmurowano taoli
cę, OKolicznościowe przemówienie wygło. 
sił przewooniczący komitetowi 00Ct10<

dów 60-lecia, emerytowany oyrektor . 
sz1<oły Jerzy :<rzewsi<i, który nawiązu„. 
jąc dO fundacji t<1olicy powiedział: · 
"aoy zasłuzvć sobie na taką ·Wdzięcz
ność wyehowan1<ów "trzeba mieć serce 
i patrzeć w serce". Po odsłoniąci.u 
tatllicy przez córkq Wyszomirsiueh, 
Barbarę, w asy~cie ostatmej tyjącej 
nauczycielki z okresu mlęcizywOJemego, 
pani Kanmiery Michalskiej 1 poświęce
ni u dokonanym przez proooszcza, za:iłu" 
gi dla Oąorowy, w:iływ na ·wychowanie 
młodziezy i działalno:lć społeczna ~lv· 

l9J5-19ł7, 1<tóre przypanni.aly dawne . 
piosenl<i śpiewane w szkole i nynn 
szi<cłl rolniczych z okresu przeowojen
negq na nutę "Pierwszej Brygaoy". 

Ooiad, spotkania 1 zabawa zal<oń::tyły 
zjazd. Organiz<?Wanie zjazdów aosolwen· 
tów, tradycyjne dla szi<dł rol11lczycn, 
jest zawsze waznym elementem ce<nentu· 
jąCYll' szkołę, nauczycieli i wycnowan
ków. rozwala na dOkonanie pewnycn DOO• 
sumowań pracy wyehowawczej Sz'-'Oly je'• 
li tylko szkoła zecnce na sPOłkania 
wycnowankdw :iod tym kątllln sPC>Jrz~. 
Ten zjazd biorQcy w nim uezilł zacno.. 
wa ją na 111ta w pa111ęc1, 

JERZY KRZEWSKI 

Wyt.lajc: :<arti. lct 0.Jy\""1t.el5<i 11&llid:u.n:ś511 
\o.J lo<Jiczu. lb:tY,l.1..)Q: Zclzisła.4 

lłlZlJrkie.<Jicz -p.o. roJ.mcz., Ew-1 MrzYrJló:l-Walif.Pr'3<0 -sd<r.n1.'..l., ~bj:ic.Ul 
vJal i.[:pci\l. Stale vąx5łpruo 1j Q.: VJiffiłcM IJ/ys:J::kił Albin Szy.ro,].:E, M:!ritn 
9.J<ól, Jao.~< !~u t;n1,:ki, Loo<aclin Kol a:zyi'd<a i p:Jr .Miro·;la.o.J 0.iCLnro<. 
Mrcs dla Kon.:.:p:ntn:.)i: Ło„1icz 9<r.i:xx;zl. 50. Kcnt..i<t lel : 4657 



~ia 14 czerwca bieżącego roku Lo-' 
wicz przezywał po raz kolejny ŚWię · 
to Sozego Ciała. Właściwa 'Więc 

pora do ref lel<sji i zastanowienia się 
oad jego sensem -1 znaczeniem. 

~ięto Ciała i Krwi Jezusa wprowa„ 
dził w Kościele w 1264 raku papie% 
Urban VI. Jest ono związane z wielko
czwartkową Wieczerzą, p~zas której 
Olrystus ustanowił sakrament Eueharys 
tii. w naszej ojczyt.nie po raz pierwszy 
oDCł'IOdZono je w 1J2D roku w diecezji 

fJZCZEfłfllNE 
:JwlfTO 

krakowekiej za sprawą biskupa Nankera. 
Sote Ciało jest szczególnym świętem, 

w ktdry111 Bdg wychodzi na .ulice miast, . 
przemierza wiejskie drożyny, aby zbli• 
tyć się do swojego ludu,' aby zbliżyć 
się do kazdego człowieka. Z wyzyn zło~ 
cistej· monstrancji_pragnl~ przyjrzeć · 
eię zarówno wiejskim zagrodan, jak i 
now1oczesnym wiezowcom. 
• Idzie 86g Prawdziwy ldród pól zie
lonych, uliczek miast i miasteczek na
szego kraju; ulicami Gniezna, Warszaw}', 
Krakowa, Lowicza Czyni tak od wieków 
Zmieniają się czasy, zmieniają sią lu„ 
dzie, a On zawsze ten sam. Przy~hodzi 
co roku do swoich, pozdrawia ich i bło · 
gosławi mówią::: jak niegdy$ Apostołom: 
"Pokój Wam!" pragnie w ten sposób uci„ 

· szyć hałaśliwych, pogoozić zwaśniony en , 
wzmocnić słabych, pocieszyć strapio
nych i podnieść upadających. Garną się 
do Niego wszyscy. Padają na kolana i 
wielbią słowami hymnu eucharystycznego 
"Panie dobry jak chleb ••• " 

We wszystkich zakątkach naszej oj
czyzny pooczas procesji Bożego Ciała · 
Polacy okazują publicznie cześć swemu 
Bogu, dając świaoectwo wiary. Tak było 
również i w tym roku· Pańskim 1990, tak 
było również w Lewiczu. 

Około południa odzywają się potężne 
dzwony Kolegiaty niosąc wieść, że pro
cesja rusza do czterech ołtarzy. W zło 
cistym blasku słońca·, poruszane lekkim 
wiatrem łopocą chorągwie. M ;ijestatycz
Rie posuwają się feretrony. Niosą je 
kobiety i męzczytni w barwnych, haftow 
wanych strojach ludowych. Małe ·łowi~ 
czanki w· tęczowych pasiakacn ścielą·· 
Chrystusowi drogę różnokolorowymi płat 
kami kwiatów. Dobyta z tysiąca gardeł 
rozbrzmiewa uroczysta pieśń: "Twoja 
cześć, chwała nasz wieczny Panie, na 
wieczne czasy niech nie ustanie." 

Tym śpiewem lud wielbił Boga, dzię~ 
kując t-\.1 za wyjątkową hojność. Wszak. 
tyle łask qpłynęło na nasze miasto w 
tym roku. Ppdobnie jak cała Polska od
czuliśmy powiew wolności. Jeden z ołta · 
rzy mógł tym razem stanąć na frontonie 
ratusza, . siedziby władz miejskich • . Po
wróciła na ·swoje dawne miejsce ponad ·. 
odrzwia Muzeum Narodowego statua Dobr·e
go Pasterza. Poświęcił ją nowokonsekro· 
wany biskup łowicki, a jednocześnie 
proboszcz Kolegiaty ksiądz Józef Za
witkowski. Lewicz stał się od niedawna 

dokończenie na str.B 

~T,f,fa DUi CZłl!WIEKA 

O ci1.rona ~rOllow.iska naturalnegp, w i<tó• . illziumy - takZ<l w lowiczu • po równi pochy-
ry1A żyjeiny: powietrza, który111 odllycha- łuj. 
iny, .zvwno~ci, którą spolywamy, wody -' Wooy mamy coraz mniej, powietrze na sku-

~~~~~·!l~~j~:k~~~:ł~z~ł~~~i ~:~!J:' pf:~ad- :i~~c~!~~f~ 1~~;c.~s~~~~tc~~~~~~~~j::~~!r~~: 
(liQllZy; inntt tylko doorej woli, wszystkie raz gorsze. (Jzura od lat 'jest już tylko 
zo4 ~wiaL10010~i zagrożenia i wyobrdni, .zo ściekiem. low i cz - mi as to trzydrestotysii:

czne nie ;na ;iarku, "Ldsck Miejski "-jedyny 
blisko leżący kompleks leśny jest corocznie' 
po<Jdawany "planow~nu" wyręoowi najlepszycn 
drww. Uo tego dochodzi niefachowa konsor
wacj~ zieleni przez służby uo tego powołana 
i prywatnych wła!lcicioli. Sżczytem głupoty 
(bo tak totylko można nazwa~) jest łamanie 
~wieżo posadzonych drztJw (np. n;:i ul. Oyoni trn · 
wa, przud Domem Kolejarza, na ul. Tkaczew). 
Nie sposób wymienić wszystkich szkodników, 
nie o to zresztą choLlzi. ·wa2niejsza1 jest 
odpowledt na pytanie: co rooić? 

Po pierwsze - nie szkodzić: nie łamać 
gałęzi, nie zrywać l i:lci. Uie,. wypalać wios
llij tra„, oo pożytki z tego zacina, a straty 
(in.in. pożary) - ogroonne. 

Po dru\Jie - z~łozyć fil try na kominy, 
oczyszczać ściel< i, intensywniej niż dat110 
szukać nowych ujęć wody. 

t'o trz.icie - wyk11rzystać każde wolne 
mi!ljsct!, aoy sadzić tom drzewa i krzewy. 
Proponuję saLlzić „ldłuż' sws modne na Zact\o
Llzic ·żywopłoty. Si<utecznie odgrauzają one 
drtNi od pa,;twls:< , na których pasie. sii: 
oyuło. llez zywopłotów za.iada ono trawi; aur 1 · 
Cil! na:;ycon~ lllo„icm. ro wła~nie "ołowia
ne" mleka i mięso l<u;>ujcmy pott.•n za duw 
picr\lijUlt!. l'a.•ii:tajmy, zi: b.:il przyro<.ly nie 
ona życi.:i. Czy musimy tai< marnie sko1\czyć? 

AtlDllZEJ M[CllALSK[ 
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W ciągu minionego miesiąca wiele wy
darzyło się w naszym mieście. O wielu 
sprawach i wydarzeniacn jut wiecie. 
Uważamy jednak, że musimy - chociaz z 
opótnieniem - ale pewne informacje za
mieścić. 

Naszym znartwieniem jest, te z tru~ 
em docierają do nas wieści z gmin 1 
iosek otaczającycn Lewicz. Jeśli kto~ 

z Was, Drodzy Czytelnicy przyczyniłby 
ię do rozpropagowania naszego pisma 
a wsi i mógł spowodować napływ infor
acji z terenu bylibyśmy bardzo wdzię
zni. Mamy nadzieję, · ze mimo rótnych 
trudności, które przezywamy będZiemy 
ię spotykali na łamach "Nowego Lol<!i
zanina" 2 razy w miesiącu. 

REDAKCJA . 

kronika 

• W podłowickich !Jllinacn wyorano1 
Oamaniewico1 Wójt - Sekalski Andrzej, 

39 l, Solioarność, Prze„00niCZQCY - Grza
garz Redzicłl, 43 1, PSL. 

Nieoarów: Wójt - Andrzej Werle, 41 l,' 
bezp, Przewodniczący - Adam Bieniek, 30 l 
PSL. 

Kocierzew1 Wójt, - Jawiga Olba, l9 l, 
oezp, Przewodnlcz;ioy . - Franciszek Oucz:ek , 
65 1, Solidarność RI. · 

lyszkowica: Wójt - Traut Włodzimierz, 
J2 l, PSL, Przewodniczący - Ros lński Sta
nisław, 4() 1, PSL 

Sialawy: Wójt - Mirosław Panek, J9 l, 
PSL, PrzewodniczQcy - Walczak Stanisław, 
361,PSl . 

Oolim6i•: Wójt - Anllrzo?j Jagura 141 
PSL, Przewodnlcz~cy - (Jogdan Okrasso 50 l, 
PSL. 

• Ostatni numer Nl po~więci liśmy . w du:toj 
mierze miano„aniu Ks.Józefa Zawitkowskiei• 
go, dotychczas proboszcza «oleoiaty łowi.c· 
kiej,na biskupa pomocniczego dla Ks.Pryma. 
sa. · 

DzU, po 4-tygodnioweJ przerwia w wyda
„aniu pisma o<Jnota„ujemy jedynie, to k,on~ 
sekracja odtJy.ła :>lę w so:iotę 9 czerwca o 
godzinie l(J na Ryni<u Kościuszki z udzia
łem m. in. Prymasa t>alski, tluncjusza Apos
tolskiego w Warszawie i 14 imycti bisku„ 
pów ze wszystkich stron kraju oraz dutaj 
liczoy „iernych. lilotlry Bóg aszczęLlził ze„ 
braoym deszczu i ourzy, które tego unia 
szalały po okolicy. W nieozielę, lD VI 
w kologiaciu nowy bi!ikup odorawiŁ swą 
pierwsz11 Mszę Świ~toł oraz przy jonował ży„ 
cLCmia oo oardzo licznie zgrC>nadzonych 
mieszkai}ców miasta i Okolicy. 

A ~ilka dni pótniej bp ~awl tl<owskl 
prowadził - po raz pierwszy w ty1n Charak- · 
terze - procesji: Sozega Ciała. O tym jwd
nak czytaj w osoony;n arty-<ula. 

e Swo)t! juoil11uszo oocnoaz1łv szkoły rolni
cze na nuc11u i w O~orow1e ~Juń~kll!j. o uro
czystości w O~tlrowie czytJJ w tym nuillt!rZa, 
o zjehllill atJsol„,mtów ~l icnu - w n.i:il~pny ;u, 



NlłOAl 

. fJ(}/,Jl)llRNI . Tm 'hasłem chcielibyśmy zainaugurować . 
sys te.na tyczni! przedstaw i an ie bi e zącycn 
spraw wszystkich Komisji Lakłauowych 

"SolidJ.rno!lci". 
Jeswnlą ulJillgłego roKu re.irezentanci 

zorganizowanych ówcześni~ za~łaUów powołali 
now;i jel.ln\lstkE;I strukturalną Związku w Łowi
czu t.). Zarząd i ouuziału lit:mi lOWlCkUlJ. 
Kierowano się pótrzeo02 u1nacmania Lwiązku, 
int11gracjl !lrodowi~a i stworzenia moZliwoś• 
ci do rozwl~zywania prool~nów z uwzylQdni~~ 
niem opinii wszystkicll zainte.·esowanycti. 
Tak utworzony .Zai:ząu, początkowo w składzie · 
15-to osobowy111, a ooec;nie 18-to osooowym 
funkcjonuje nadal. · 

Oddział ·nasz tworzy ok. 2000 członl<ów sku 
pionyc:h w 26 Komisjaeh Zakładowvcti. Przed
stawicieli Zarządu mozna spotkać w stałym 
naszym.lokalu (ul.Stanisławskiego 38, 
tel 5259) w poniedziałki i piątki w goazi
nacn 8.00,.16.00, a w llrodv od 10.00 do 16.00. 
Dotychczas pracQ Zarządu kierował Krzysztof 
Fafiński a obecnie, LJo czasu nowych wyborów 
'llojciecll Oła!e)czvk i WłaLJvsław flynlak. · 

PC111ijaJąc szczegóły aotyczące dotycn
czasowej dzialalnollci chcGTIY przedstawić to· 
co stanowi dla nas najwa2nieJszy w obecnym 
czasię problem. Jest · nim k011iec:mość nil!dO
puszczenia do sytuacji, w której luLJzie 
zwalniani z pracy pozostawaliby bez środków . 
dcltycia. W dobie retormy gospodarczej real 1·• 
zowanej przoz rząd, przy samofinansującej 
si~ i s~nowystarczalnej pozycji przcdsi~- : 
biorstw i zakładów pracy rola związku zawo~ · 

. llowego stała się z· konieczno~ci i przejścia· 
wo inna od toj, którą do niedawna uznawaliś · 
llf'f za naurzędną i jedyną w obronie praw 
pracownika. Nie zdejrrujc to jeanJk z Ko
misji Zal<ladowych odpOwit:dzialno!lc;i za wni
kliwe i :iumicnne wejrzenie w ka?ll:l spraw~ 
ziikładu i rozpatrzen.i.e sytuacji zwalnianego 
pracownil<a inóywidualnie . 

uol<ończenie na :;;tr. 7 

M ało jest instytucji, które by w 
ciągu pół wieku oogrywały tak zna· 

' czącą rolę w życiu społecznym i 
gospodarczym naslego miasta co Bank 
Ziemi Lewickiej.Powstał w 1901 r. z 
inicjatywy kilku obywateli Lewicza z . 
kupcem Eugeniuszem Zalewskim pod nazwą 
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w lowi„ 
czu. Cz.łonkowi.e założyciele w liczbie 
130 złożyli na walnym zgromadzeniu w 
dniu 27 X 1901 r. ka~itał udzjałowy w 
wysokości ok •. 27 tys. rubli i powoła
li ze swego grona zarząd, radę i komis
ję rewizyjną. Do zarządu · weszli: E.Za~ 
lewski jako prezes, A.Reinecke i · . 
l.Skowroński. Radę repre~entowali: 

W.Kiślański - prezes, P.śliwiński, . 
B.Kalinowski, M.Zelecnowski, w.Zakrzew· 
ski oraz księża : Sz.lasicki i L. Czaje · 
wicz. Komisję · rewizyjną stanowili: 
W.Grabski, 6.Rybczyński i A.Alccwicz. 
· ·Celem podstawowyll\ 'jaki sobie posta- · 
wiano, było .uruchomienie· szybkiego i 
taniego kredytu na zakup ziemi, budyn
ków, maszyn i urządzeń, otwarcie war-

· sztatów i zakładów pracy. 
Pierwszą siedzibą Towarzystwa był 

lokal przy ul.Podrzecznej 16 (budy-
nek pótniejszej Kasy. Chorych). Już jed -
nak w 1904 r. zakupiony został za sumę 
11 tys. rubli na pomieszczenia biura, ..., ______________ ,,..,_, ____ -i.._,. ....... "!""'"'__. 

IJĘPĘ ·KON5&KWH/TAI//,„. 

lorowe, by jego miesz~ańcy n.ie mieli 
tyle problemów co dzisiaj. By w wolną 
soootę nie trzeba było. sta~ w kolejce 
PO cnleb i mleko. Chcą, byśmy jak naj
prędzej wrócili do normalności. \·liązać 

·się to będzie i z mieszkaniami i z tym 
by wo~zawsze docierała · na czwarte 
piętra a to bęozie niełatwe, gdyż oz~ 

·nacza nwestycje, a stan budżetu mias• 
ta nie jest najl~pszy. · 
• Gzy. jest szansa, te będzie leoszy? 

Myślę, 2a zasadnicze zmiany przyj- . 
oą, do;:>iero z reformą systemu·,., '· · ·• t.~ ... ~ •ł 
go. Uwatam, że dziś niemal cały handel 
prywatny w P.olsce ociera się na pooat-

. ko~ym osżustwie . System poaatkowy jest 
taki, te dopiero gdy na jeden rachunek 
ooróci się towarem kilkakrotnie, można 
wyjść na swoje. O tym wszyscy wi~dzą. 
Niestety, uporządkowanie tych spraw 

.nie lety w gestii miasta, lecz urzędu 
skaroąwego. Ale wydaje ·mi s,ię,.że 

·wszyscy Prywatni przedsiębiorcy na pew 
no woleliby zarobić nieco mniej, ale · 
bez kantów, bo spaliby wtedy spoko}·· 

dokoń'czenie ze str .1 

~iej. ~lateg? uważam, że potrzebny jest 
,Jak naJszyoc.iej nowy system podatko
wy, który i miastu da godziwe ·dochody 
i handlowcom .oozwoli w sposób uczciwy 
się dorabiać. · 

& Ma Pan tylko jednego z~stępcę, zwy~ 
kle było dwóch. · · . 

Tak, moim zastępcą d.s. technicz
nych jest pan Władysław Durka.. z powo• 
łaniem drugiego się nie spieszę. ?rze
de wszystkim chodzi mi o to, by to był 
ktoś naprawdę kompetentny - prawnik 

· luo ekonomista - i z otwartą głową. 

Q Pańskie polecenia wykonywać oędzie 
stary aparat urzędniczy, uwiKłany w 
dawne zależności i przyzwyczajenia. 
Czy nie ooi się Pan tej sytuacji? 

Na pewno wiele ~ędzie musiało się 
zmienić. ?rzedr. wszystkim musi ulec 
zmniejszeniu liczba wydziałów w urzę
dzie. Teraz co druga osooa •11 tym bu
dynku to jakiś kierownik bądt zastępca. 

skarbiec i kasy - buoynek dawnej kano
nii na Starym Rynku, róg ul.Zduńskiej. 

Liczba członków z roku na rok wzras• 
tała, np. w 1&02 wynosiła 494, w 1913 
r. - 581 osób. powiększał się także 
kapitał udziałowy z 50 tys. rb w 1905 
do ok.170 tys ro w 1913 r.Do wybuchu 
I wojny ś 1<iatowej Towarzystwo stało 
się najzasooniejszą w gotówkę instytuc:
ją kredytową na terenie lowickiego i 
sąsiednich powiatów. Zasługą insty •. 
tucji było m.in. prawie . pełne zlikwido· 
wanie szerzącej się lichwy, a własne 
zasoby kapitałovle pozwoliły na wspli.e
ranie finansowe wielu instytucji kultu~ 
ralnych, oświatowych i społecznych. 

Kosztem Towarzystwa utrzymywana oy~ 
ław lowiczu · szkoła handlowa dająca~ 
możliwość «ształcenia. się uczniom rele. 
gowanym po straj~u szkolnym w 1905 r. 
W siedzibie banku znaleziono w 1907 r. 
dwe pomieszczenia dla zbiorów Muzeum 
Starożytności i Pamiątek Historycznych 
Władysła~a Tarczyńskiego. \I niespełna 
d·-'adześcia lat pótniej zoiory te zna
lazły się w Muzeum Miejskim, którego 
Qudynek zakupiony był w dużej mierze 
ze składek członków T~K. Zarząd nie 
zapomniał o dotacjach dla zakładów . 
opiekuńczych, wspierał różne akcje do~ 
broczynne, pomagał przy organizacji 
wystaw regionalnych w 1923 i w 1929 r • 

Mimo planowanej re.organizacji znaczna 
·· część ludzi jednak zostanie. Kryterium 

doboru bęozie fachowość i kryteria; · 
jakimi kierują się w stosunku do .klien · 
ta, do obywatela. Jeśli będą na Kogoś 
s~argi ' to natychmiast zareaguję · - prze· 

.ciet jesteśmy tu dla ludzi, przez nich 
w pe~nym sensie opłacani. Mamy im słu- · 
żyć ~ tej zasady będę przestrzegał. 

~ Czy to oznacza, .te gdy ·pójdę załat
wiać coś z urzędniczką, która powinna 
być w biurze od . ósmej, to ją tam zas·ta 
n~ ~ 

Postaram się, by .Pani była pewna, 
że ona tu będzie, · 

C Są nadal w Pańskim urzędzie osoby, 
o których panuje powszechna opinia, że 
bez łapówki nic się · u nich nie załatwi 
a są one swoją drogą kompetentne, bywa 
ją nawet u~rzejme.Fachowość, ale i pos~ 
polite draństwo. Co z nimi? 

Tak, pewne nazwiska są w Lewiczu 
znane i ·kontro~ersyjne. Jeśli będę miał 
podejrzenia, że osoba taka załatwia 
coś nieuczciwie, jeśl) w sumieniu będę 
miał taką pewność, to dłużej nie będę 
jej zatrudniać. Nie wyobrażam sooie 
nieuczciwego pracownika magistratu. 



Przede-•wszystk~m jednaK Towarzystwo 
Wzajemnego Kredytu, a od 1922 r. Bank 
Ziemi LowickieJ, Spółdzielni z ogra
niczoną odpowiedzialnością w Lowiczu, 
kierowany sprawną ręką geodety z wyk~ 
sztalcenia Franciszka Trawińskiego -
- prezesa zarządu od 1907 r. - słu
tył' lokacie kapitałów i polityce kre
dytowej. 

W okresie międZywojennym BZL znacz
nie rozszerzył zakres swej działalnoś
ci. Powiększala się liczba udziałowców 
- głównie rolników • z ok.1100 w 1925 
do ok. 19 tys. w 1939 r .. kapitał udzia
łowy w przedednru wojny wynosił blisko 
)50 tys., natomiast suma bilansu zamy~ 
kała się kwotą 4 mln zł. Rolnicy stano ·· 
wili w latach trzydziestych ponad OO\ 
człoriców, stąd wśród eperacji !inanso· 

·wych pojawiło się .np. udzielanie nisko 
procentowyełl kredytów zbożowych czy 
ulgowyi:h kredytów budowlanych. 

Spółdzielczy. Bank Ziemi Łowickiej 
(nazwa ta obowiązywała od 1903 r.) po„ 
siadał liczne nieruchomości w postaci 
domów, placów i magazynów, które sta
nowiły istotny składnik kaoitałowy. 
Miał też własną bOcznicę kolejową. Jako 
ciekawostkę można wspomnieć, że członka· 
wie banku mogli korzystać z ulgowych po 
rad lekarskich i z twz. funduszu dorat
nej pomocy. 

Działalność BZL w czasie wojny i po 
jej zakońCzeniu uleoła zahamowaniu. 
Ilość członków w 194 3 r. wynosiła 1938 
osób, a kapitał na dzień 1 czerwca 1950 
r. ,rzearaczał sumę J7 mln zł. w dniu · 
2 VI 1950.r. na posiedzeniu rady nad
zor~ZeU - w myśl zarządzeń administra~. 
cyjnych władz - Bank Ziemi Lewickiej 
został przekształcony w Gminną Kasą 
SpółdZielczą w Lewiczu. 

MAR~K WOJTYLAK 

_. Jednym z pierwszych Pańskich posu
nięć było wręczenie wymówienia dyrekto· 
rowi PGKiM, Józefowi Wiśniowskiemu.Po 
mieście zaczęły jednak krążyć plotki, 
że uczynił to Pan chcąc umieścić na 
tej posadzie jednego ze swoich kolegów 
Czy zechciałby się Pan do tej ~ogłoski 
ustosunkować? 

Bezpośrednią orzyczyńą wymówienia 
był soosób usuwania awarii wodociągów 
na osiedlu 22 Lipca. Nie powinno oyć 
tak, że w czwartym dniu awarii dyr Wiś 
niewski . nie wie w czyich komoetencjach 
jest jej usunięcie. A pośrednio: jasT 
tom mieszkańcem Lewicza i na dziesiąt
kach przykładów widziałem jak słaoo 
funkcjonuje PGKiM i byłem prze1<onany, 
ż to musi się zmienić 

Jeśli , chodzi o ·następcę, to ogłosi
rn już konkurs na to stanowisko. Ogła ·-
1jqc go jednak chciałem mieć pewność 
w konkursie tym wystartuje choć je-

t I 11 człowiek, do którego będę mia> peł · 
111 11ufonie. Zdaję sobie przecie z. spr a 
w , t zbyt wielu chętnych do podjęcia 
I• ) tunkcji nie będzie.Ale jeśli znaj
i.li I 1 t cy fachowcy, jeśli będą cncie 
I i w konkursie wystąpić,. to na pewno 
wvt 11 11 iy ros tanie najlepszy. Mam nawet 
I l li·,, 11 I/W i k na Oi<U. 

Ili I 1 KII Jt' Pono za rozmowę. 

Ł
owiczanie! Juz oc naj:ilizszego nu 
meru nas:i;cJ g:;z:!ty oęoz1emy razem 
odoywać s::acc=v oo mieście. llie

dzielne, rodzinne, łowicxie spacery. 
i:zy jeszcze Je :>am1ętamy? Taka ::irzec:ia
dzka zaczynała się :araz Po "'YJŚCiu z 
głównego naoozeństwa ·~ Kolegiacie, a 
więc ,:io .sumie. ~wi ąteczn1e lłystroJone 
latorośle ooc tros><liwym okiem i<roczą
cycn za nimi rocziców. «r:niana pozoro
wień ! ul<łon0-"1. !yczliws, a godności 
pełni:! wzajem.'"le sieoie rozoozna"'anie. 
Młoozie~cze, sl,rywane spojrzenia, pen
sjonars1<ie oółu~~1c:nv. :1astko z cu
kierni oana Hamasiewi cza, lizak i ga
zeta z "bucki" pana ;.1arcin1aka, wresz
cie uoragniona lemoniada od Pani 
Oąorows«1ej i juz :ilis'><o ocienione 
alejki Saskiego Ogroou, gdzie ori<ies
tra 10-go "ułi<u, Paraona, w pełnej ga
l.11 pod oatutą wypręzonego maestra 

dziarskie :nar::;ze wyg:ywa. Gazie loter
ia !antowa i :iocniecające ocickiwanie 
wyciągnięcia szczę~liwego losu. A stam 
tąd - pod ratusz . "o po nie><tóry ku• 
piec zacny. oądt sławetny mistrz cecho 
wy tu właśnie kończył orzecnaozkę coli 
tycznym oysKursem przy o:i1eozie u i(iei 
nego. Bo inni, oaroz1eJ liczni, szli 
dalej, mijali dostoJne rury kolegiac
kie, tam otwierała się juz perspektywa 
naJelegantszej wówczas ulicy Pocrzecz
nej (taka Jej nazwa uzywana oyła naj
częściej, ponimo jak ze licznych zmian 
o!icjalriych)1 owej oromenady miejskiej 
i ::iooularnego deptaku.Drukarnia pana 
Ry:iaekiego, oom Janczego, naorzeciwko 
- kto pamięta - pd:tniejszy skleoik ma
leńki z markami pocztowymi całego świa · 
ta - Kooylkego, a o:iok stolarnia pani 
Majewskiej, dalej Piekarnia Szeremetie 
go i gmaeh Sąću. Stąd oooziwialo się 
zawsze niepokojącą e1<sluzywną nieoos
tępności ą sylwetkę kościoła ewańgelic
kiego, potem było kino "Eos" z ·anonsa„ 
mi nowości filmowych, stra.t pożarna z . 
lśniącymi ręcznvmi pom:iami, aż wresz::ie 
moment oatrioty::znej zadu.11y przed pom
nikiem Marszałka. 

· Paraony stru:nień spacerowiczów wsą~ 
czał się teraz w zaązaJące ku :iowemu 
Rynkowi uliczKi: ~oszarową (dawniej 
Ooninikańsi<ą), Sielawso<ą i Bul warną . 
wracało się tamtęoy, drogą okrężną, 
ul.iczką ::ieimą, orzez Glinki. Zaś 
wytrwali, szli, jak to się mówiło "na 
ZameK". oło;iie ::n·~ile ~ytchn1enia: z 
"'YS~iego plateau ruin śledzić malow
nicze zai<ola ~zury, (miłośnicy kąoieli 
pamiątają nazwy: "pierwszy za1<ręt", 
"dr:.igi zai<ręt" i naj:;ilęaszy "trzeci 
zakręt") ooomeone reJsy wod(lego 
otactwa hiknące w zam;ileniach bezKresu 
bagien i łęgów. Cnłon~ło się tutaj 
urzei<ający oddecn łowico<iej ziemi. 
Stąd kusił o'Jwrót do miasta trasą naj 
aalszą z wówcza:; moHiwych: dookoła 
illicnu. 
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Slr7lCERY 

ro 
SUMIE 

f!ys. f.1.Soo<ół. 

Nie cnodzi się juz na takie spacery 
Miasto ogi.<1damy szyOko, PO!>ieżnie i 
"po oroaze" - najczęściej przez szyoy 
samocnoou. Rózne są tego orzyczyny, 
nie czas i miejsce aoy je tu rozwazać. 
No"'Y Lowiczanin pragnie jednak swoim 
Czytelnikom ocalić i przywrócić nieco 
klimatu tamtych niedzielnyeh wypraw 
icn przodków. Umozliwić odoycie takie
go spaceru na soosóO dzisiejszy. Ułat• 
wić zatrzymanie się w gonitwie dnia i 
spojrzenie z OliSl<a. Na dom: nasze 
miasto - zaczarowany kwadrat «Mócn 
tysięcykrokćw", gdzie od. omszałycn si<le 
pień piwnic po strychy drzemiące pod 
wyniosłymi dacnami, w zaułkacn podwó
rek 1 la o i ryntacll ot i cyn - zawarło si:ę 
całe tego dom.i przeszłe bogactwo. Tam 
sprzęty owego domostwa gronadzone za! 
pooiegliwym wysiłkiem i nieustanną :ira
cą pokoleń, nawarstwiane ich szczeg:Uy 

· POOIĆC ogarnąć kazdy z nieh serdeczny11 
wspomieniem, PCWTIÓC rozeznać kto z rO-: 
dzinnej wsoólnoty łowiczan wniósł go 
do comoweg:i wiana - oędzie o::Stąo sta
łym, wozię::znym zadaniem naszej ;;azety 

Att:10sferę niegovsieJszycn prze::ha-
. dZf!I< żarto:iliwic nieco zatrzymamy w sa -

samym tytule worowaczanycn refleo<syJ• 
nyeh zbliżeń, nazywając je, jak daw-
niej "s::iacerami po sumie". Niecn ta-<i • 
mi zostaną, tro::hę jakoy wyrzut sumie• 
nia, gdy:iy pozcstały jedynie wsoomnie
niem, ::iarcziej - jako ws-<azćwi<a, ;;:iv:iy 
stać się :n:i;iły. zac:i!lt.~ do '.lOnowienia 
tamtcJ tradyCJl: rozooznania się N ~a· 
aosnym poczuciu oomowej za~yłości. 

· OomwniKów, Luozi jednego zna~u : ?eli
kana. 

ALBIN SZYMAJDA 

. Najbliższy "Spacer Po su·mie" 
już w następnym numerze! 



l<.i-oni l<.a 
·policyjna 

• 16 czerwca ok, goaz. 22 ziClenty!ikowany 
juz sprawca Ookonał w Al'!jacn Sien:<iewicza 
w Lewiczu rozooju na osoo1e H-1. uoerzył ją 
pięścią w szczękę powodując poowójne złama
nie a następnie zabrał toreDkę wraz z Port
~ti<ą, w której :iyło 100 OOO zł; W czasie 
pościgu zabrał pieniąoze, a torebkę 1 port
monetKę wyrzucił. PoszkOO~~na ;>rzebywa w 
szpitalu w Zgierzu. wszysti<ie osoey, które 
rozmawiały tego Clnia Z8 sprawcą (pytał się O 
drogę dO Bratkowic) policja prosi o kontaKt 
osobisty luo telefoni.czny (nr· 3640 luo 3480 
w Łowiczu, wewn. 212 .luD 202) 
• PodotlRy rozoój miał miejsce Owa dni pót
niej, ok. godz. 13. 30 na wale Przeciwtiowoozio
wym w Łowiczu. Nieznany sprawca ooezwładnił 
H.K., a następnie za::irał jej pieniądze "! kwo
cie n8.000zł. Rysapis sprawcy: wiek Ol<. lB-20 
lat, średniej budowy ciała, włosy blond, cze
sane na "jsza". Ubrany był w czerwoną ;>odko
szulkę z krótkim rękawem, podniszczone spod
nie tzw. "wycierucny", na nogacn miał buty 

·SDOrtOWIS. Policja prosi o informacje. 

e Między 27 a 29 czerl<ica n'teznanl. sprawcy 
włlllll311 się do t11Bgazynu Hufca ZHP skąd skra
dli 6 na111iot6w 4-osobowych, 1-J-osobowy (bez 
stelaty) oraz 14 śpiworów i 10 krzeseł tu
rystycznych łQcznej warto~cl ok. 10 ~ln. zł. e l) czerwca o godz. 2 w nocy funkcJonarlu
sza policji złapali na oorQcym uczynku włamy
wania· się do samochodu z ni.Jmeraml. holender
skimi parkującego przed Zajazdem Lc>Wickim 
dwóch mieszkańców Gdańska. 
• Funkcjonariusze' posterunku policji w 
Nieborowie ustalili sprawcę włamania do miesz·· 
kania J. T. w Bełcho\olie w dniu 29, V, w czas le 
którego skradziono 11111gnetowld Gold .Star, zło
ty pier4cionek 1 5 butelek spirytusu. Okazał 
się nl~ Piotr 'Ił., zamieszkały takte w Beł
chowie. Został on aresztowany l) czerwca. 
• 11 czerwca okołfl godz. 1,8„25 na ullcy 
Zamkowej w lowiczu P.S. lat 6 1 wtargnął nagle 
na' jezdniQ, prosto pod ~adący samochód STAR. 
W wyniku potrącenia diiecko zmarło w drodze 
do szpitala. 
• U czerwca o godz 1,00. zaczęła się pallć 
drewniana stodoła ze zbotem l sianem w gospor 
daratwle TZ w Pole$iu , ·IJllina lyszkowice. Od 
togo potaru zejqła się wnet takte drewniana 
stodoła OS wraz ze zbiorami i maszynami rol.., 
nlczymi. ·straty wyniosły ok. 20 mln.zł. Priy
c~yna . ootaru jest dopiero ustalana. 

UWAGA!!! 
Policja apeluje do są

siedzkiej solidarności! 
Zaczął się ~ezan urlopow~ 
a na wsi · trwa sezon prac 
polowych - wymarzona pora 
dla wł~mywaczy do opusto
szałych : mieszkań i gospo
darstw. 
Pomagajcie sobie nawzajem! 
Zwracajcie uwagę na niezna 
ne warn osoby kręcące się 
pod drzwiami lub okna~i są-
siada. . 
PA~r=rAJCIE! Policjant nie 
może~stanąć wszędzie!!! 

Zamieszczony w piśmie "Nowy Łowiczanin" 
(Nr 3, z onia B czerwca ::ir) artykuł pt 
"Ooiecanki cacanki" polemizujący z moim 
artykułem "Wizyta u Prymasa" (Wiaoo
mości Skierniewickie" Nr 21 z onia 24 
maja br) nie zacnęca mnie oo polemiki 
i wbrew pozorom nie prowokuje do szer
szej repliki. Nie zamierzam więc pole-
mlzować. Po prostu nie mam na to ocno•1 
· Natomiast mam, jak sączę ~w1ęty OOO r 

wiązek wyjaśnić :zytelnikom, i ż s!ormu 
łowano poo moim adresem nieprawoziwy i 
wręcz kłamliwy zarzut i insynuacji:, 
jako::iym stwierozeniem " ••• i% zamer< pry 
masowski bi:Ozie odbudowywany ,.,nabierał · 
czytelników. Nacierał to znaczy - w;>ro 
wadzał w błąd, kłamał i obiecywał, w 
tyl)l wypaClku "cacanKę" pt. zamek oryma
sowski. 

Otót jest to nieorawoa szanowni 
autorzy artykułu. Ja taonycn ooieca
nek cacanek nie o::>iecywałem, A to, te 
zamek prymasowski w Łowiczu bęozie 
odbudowywany to oowieoział Ks.Prymasi 
To Ks1ąoz Prymas ootwieroził w' cza
sie naszej auoiencji tal<~ potrzebę i 
konieczność, Napisałem o tym wyratnie. 

Oczywiście nikt Jeszcze ozisiaj, ze 
zrozumiałycn względów nie formułuje i 
nie określa ani koncepcji tej oooudowy 
ani nie orecyzuje zaKresu Prac, ciaso
kresu, kosztów etc, etc. Jest to w tej 
cnwili po prostu niemozliwe. Ale sam 
fakt pozos taje !aktem - Ks.Prymas po
wiedział. Moze wii:c odrooinę pokory 

. szanowni autorzy. 
I jeszcze piszą oaństwo w ewoim 

. artykule o" ••• forsowani11 absurdalnej 
konceocji od::iuaowv za~u" Feee .•• Niey 
dlaczego absuroalneJ - moze dlatego ze 
tak pięknej? 

z powazaniem 
ZBIGNIEW KOSTRZEWA 

Z pewnością idea ooouoowy ZDl11KU 
mogła oyć oliska sercu Ks.Prymasa. 
Wszak jego ooorzedn1cy rezyoowali tu · 
przez stulecia. Mógł tez w >irywatnej 
rozmowie z pomysłooawcami na ten te- . 
mat tak czy inaczej się "YPOWiaoać -
tego nle negujemy. DoPól<i jeonaK !a><t 
zaangazowania się i<ościoła w ooouoowę 
nie zostanie stwierdzony olicj;. lni e 
przez Jego urzędy-a, jai< napisaliśmy • 
nie został - coPOty niczym innYfll jak 
właśnie na~ieraniem czytelników jest 
twierdzo:nie p~zez "Wtaoomośc.1 S•<iernie 
wiel<ie", t e zamek oęozie odbudowywany . 
. Co więcej: nie cncieliśmy pierwot-
nie o tym pisać, ale jeśli Pan Kostrze 
wa po raz kolejny wciąga de gry Ks,i'ry·· 
masa, to sam sii: naraza. Otóz za wyjąt
kowo obłuone uwazamy wszelkie zaoiegi 
wokół odouoowy czynie.na Przez gruoę 
party jnycn nota:> li , do nie.dawoa 1dao
ców miasta. Uparte podsuwanie i<aroyna
łowi' Gl~owi tego pomysłu i cnęć zas„ 
karoienie prymasowskiego poparcia ola 
jego realizapji odczytujemy jako ;>róoę 
Zbicia pali tycznego kapitału w oparciu 
o SPOÓZiewane Ko~cielne p0parcie i cie 
niąoze... Opuolikowanie artyKułu 
P.Kostrzewy w :irzedozień wyoorów samo
rządowych nie oyło orzeciez przypao
kiem. Działania te są je:inocześme usi
łowaniem wciągnią::ia Kościoła w inw~s
tycję, która nie oyła:>y przez społe~ 
czeństwo ooorze przyjęta. 

~odtrzymujemy tet twieozenie, te 
lansowana ;>rzez tę gruai: osób ~onceo
cja adoudowy jest aosuroalna. Z wielu 
wzglęoOw, o ~tórycn pisaliśmy w naszym 
arty'<ule. I ma.11y po·„ody sąozić, .ze 
!al<t it P.~ostrzewa z nami merytorycZ• 
nie nie polemizuje nie jest po~ooowa• 
ny, jak pisz!:, brakiem od· ~1r!) . Raczej 
braaiem argumentow. 

E. W. WALIGÓllSCV 
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Na rogu Rynku Kościuszki i ul.Dzię
gielewskiego, przed restauracją "Polo
nia" i biurem PSS "Społem" w Lewiczu 
znajduje się zadrzewiony placyk zwany 
dawniej przez młodziez "małpm gajem". 
~głby zdobi~ centrum naszego miaGta, 
gdzie przewija się tylu turystów kra· 
jowycn i zagranicznyc:ll, a spełnia 
wręcz odwrotną . rolę. Zanieclbana zie
leń, brak rabatek, ~iatów, zadbaflYCh 
trawników. Znajdujący się tam Publicz
ny szalet budZi ot>rzydzenie i ściąga 
pijaków, tym bardziej, te restauracja 
Oli czasu do czasu wystawia do ogrodu 
Skrzynię piwa i ;w ten sposób· poprawia 

, swoje obroty. . 
Na dObltek, ostatnio w tymze "parcz

ku" w dni powszednie n~sila się nie;io
namowany rucn samocnooów dostawczycn ·i 
osobOwyCll za sprawą oiura PSS i restau• 
racji. . · · 

Trzeba, by nawo wyorany samorząd 
miasta zai<azał tych ;>raktyk i zmooilizo
wał zarząd PSS do UPorządkowania "mał„ 
;>iego gaiku" . 

Gdyby ll}.e pij~cy i nieporządek, a 
taKZe szalet i . spaliny, mógłby . tam Dy~ 
uroczy zakątek pozwalający odPocząć 
strijdZonym turystom, a tai<te mieszkań
com naszego miasta. 

JflłZY JllłEWICZ 

SPROSTOWANIA 

Pani Alina Owczarek-' Cl1:how5ka<a nie 
~lina CiellOCka jai< napisaliśmy w at'lty• 
1<ule "Otliecanki Cl!Canki" . (NL J/90) 
uczestniczyła w sPotkaniu ·z Ks.Prylllil• 
sem w 1987 rOKu nie jako jeQ8n z Pomyd 
lodawców odbudowy z111111<u 1lecz jako r~ 
rezentant Stacji Naukowej Mazow1eci<1e
go Ośrodka Saoań Na111<owycn w Lowiczu. 
• wyoawcy monografii miasta, ~tóra zos· 
tala w.tedy wręczona Ks.Prymasowi. z.a 
przekręcenie nazwiSka i IJO(lanie błęo-

. nej informacji serdecznie Pani~ Alinę 
oraz Czytelników przepraszlAIY· 

~ notatce o powrocie figury "Dobre• 
go Pasterza" na fronton lJllaellu Muzet111 
w Lewiczu zamieszczonej w "i(ronice" 
(NL J/90) po11inęlillllly Kolo Wychow~ów 
i ~ychowanek Szkół Ogólnoksztalc~cycn 
w towiczu, które po Oyret<cji ~ZllUlll 
poniosło największe zasługi w dziele · 
postawienia !igury na jej dawnym •iej~ 
scu. Za nieoopatrzen1e przepraszamy 
CzłonKów i :::złon<lnie i<ola oraz Czytel · 
ników. 



Warszawska Opera Kameralna organizu
'je jut od lat w kościele Ewangelie• 
kim p.w. Św.Trójcy orzy Placu Mała· 

::t'lowSKiego Koncerty poświę:oMe muzyce 
organowej Jana Seoastiana Baeha. ?o 
przeoudowaniu organów w kolegiacie ło
wickiej - udana oraca !irmy Jan i Dar
iusz Zyc~owie z Wolo~ina - dzięKi sprzy 
jającej atmosferze stworzonej orzez ów
czesnego prot>oszcza kolegiaty, a oziś 
jut oiskUPa, Józefa Zawitkowskiego i 
wicenaczelnika miasta, Andrzeja Pła
chet~ udało się w lecie 1989 roku zor-

W i CZU Z llcznyCl1 koncertów I kierownik 
opisywanego cyKlu, a tydzień pó~n1ej, 
23 sierpnia Kristiaan van Ingelem z 
Belgii, wykłaoowca Królewskiej Akademii 
w Antwerpii, specjalista-wykonawca mu
zyki dawnej na zaoytkowycn instrumen-' 
tach. Cykl zamknie 30 sierpnia nasz 
znakomity organista, docent z Akademii 
Muzycznej z Katowic Julian Gembalski. 

Jest więc kogo poozlwiać, co powin
no cieszyć słuchaczy oraz wszystkich 
tyeh, którzy poparli imorezę.Narzekamy 
niekiedy, te mniejsze miasta z trudem 

rrAN s.E.BASTIAN W" ŁOWTCZU 
ganizować koncerty baehowskie taKte 
w Lewiczu. W ~ietącym rOt<u animatorzy 
i111>rezy pastanowili nie rezygnować 
z oferty Warsza'!fskiej O~ery Kameralnej 
Oferta ta jest. jale zwykle, bogata: 
znaKomici wykonawcy 115paniałych utwo• 
rów, na bardzo dObryeh organach, we 
wspaniałej akustyce. w kolejności tak 
to się przedstawia: · 

Inauguruje 28 czerwca Miehael .Heine
mann. młody wirtuoz z Berlina Zaehod
niego. S lipea gra RObert Oeleersnyder 
z Belgii (muzyk mający w repertuarze 
wszystkie dzieła Baeha), 12 lipca zna
ny jut w lowicz~ Krzysztof Marasek z 
Warszawskiej Opery Kameralnej, '19 lip· 
ca Marek Kudlicki, organista mieszka
jqcy w Wiedniu. a w Polsce znany z li~ 
cznych nagrań płytowyeh, 26 lipca Her· 
tried Mencl<e z RFN, świetny muzyk wys
tępująCY, na wszystkich kontynenta~~· 
2 sierpnia wystąpi w kolegiacie naJ• 
lepszy włoski organista, podziwiany 
jut dwa lata tenll ·w Warszawie - "tls-· 
1imo Nose'tti z Turynu, a 9 sierpnia 
t1kze znany ju% w warszawie Jerzy Kur
kow z Wimicy na Ukrainie,· organista 
miejscowej filharmonii. 16 sierpnia 
prać oędzie Wiktor Łyjak, znany w La-

organizują wartościowe życie kultural
ne, przykład Lewicza jest tego zaprze
czeniem; Sądzę, że nie obrażą się oo
tencjalni słuchacze z moich rodzinnych 
Skierniewic, z Sochaczewa czy Brzezin 
(że wymienię tylko te miejscowości) bo 
obrażać się nie ma chyba na co - Łowicz 
ma najlepsze organy·w całym wojewódzT. 
twie, a granie muzyki Jana Sebastiana 
Bacha wymaga odpowiedniego instrumen
tu. Zamiast podejmować uciążliwe wy
cieczki do Warszawy, gdzie w zatłoczo
nym kościele ewangelicl<im trudniej o . 
artystyczne przezycia1zapraszam .do Lo 
wicza, gdzie we wspaniałym wnętrzu, 
w obliczu Księżnej Lo~1ickiej łatwiej 
znaletć sprzyjające .warunki do kontem
placji. 

Różne miejscowości mają swoje cyk~ 
le koncertowe. Ten łowicki stoi zaraz 
za warszawskim - jest bowiem cykl ba
chowski jedyną tego 'typu in-prezą ·w 
Polsce i jedną z nielicznych w.Euro-
pie. . . 

Słowa te powinny starczyć za rekla 
mę, zatem spotykamy się w kolejne . 
czwartki o 19.30 w kolegiacie. Inaczej 
nie wypada. 

WIKTOR LYJAK 

EKSCELENCJO KSIĘŻE BISKUrlE 

Ninaldny S10mor1t1dny 7.wlf\zek 7.10wntlnwy •• Solldnrno•ć"' 
Ziemi Lowickif!j R"lllon Mazow„e, rr10ięni" wyrA7.ić i:lęhok" 
radoff, z powołania Ek•celencji na ni•kupa przez Ojcn ,'; więtr.ien 
Jana Pawia ll~lt'>· 

WyniHienie do tej itodno~ci Je,;o Ekscelencji wyró7.nilo 
I uhtoięollawllo cale K1it;•łwn Łowickie, 

Chcemy aapewnlf (;iebie umilnw•ny Księ1.e Di•kopi„, 7.c 

będalinmy 1tarall 11ię być iolidArni w swoich rtHbinncłt. 7.Rh.fatłn.ch 
pr10cy w nanej Ojczyinie. Solldnrnie chcemy w•pólprnr.ownć 

• Kofdolem I ca le Twoje rastf'nowanie hędzicmy W•pi~rnć 

tnodlltw'I dllękujł\C: Dn~u r.a Kokiól w Pnl•r.e i wuy•tkir. 

•miany, Jakie olę w nl"j dokonały. Ohy p•nno~ ly nnm one ł.yi: 
w prawdaie, mllo•d I pokoju w Rzeczpo•rnlitrj Pohki„j. 

·1.„ Y." rF.1,fł 
1ł1'łt• •w•• lf)f>Urołt•• V - n: fH?f"'w, W~111ty,tnw tt y nin.lt 
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sport 

Szanowni miesz1<ańcy Lowicza! 
~iło nam POin!ormowac., te Pierwszy raz w nis 
torii Łowicza piłkarze naszego -<lu;:iu wywal
zvli awans do III Hgi Centralnego Ma1<rore-

g1onu. Sukces ten oonie~li zawoonicy uczący 
się i pracujljcy w Łowiczu. Są to więc wasi 
znajomi, często i<oleozy bądt sąsiedzi. 

Uoział w rozgrywkacn III ligi wiąze się 
jednai< ze znaczny.n wzrostem >1yoat~6w Cinan
sowycn. Tym bardziej, ze w oiezącym rOKu za -
mierzamy zakończyć t>udowę nowego ooiektu 
sportowego, 

Dlatego bardzo liczymy na wasze wsparcia 
Każda kwota przekazana na nasze konto nr 
3.\7424-1263-132 w Powszecnnym Banku Gospo
aarczym w t.oozi, Odoział w Łowiczu, bą~1 
woła::ona w kasie klubu będzie mile widziana . 
Są juz pierwsi ofiarodawcy. Dziękujemy . Bąot 
następnym! 

Zarząd SKS "Pelikan" · 

• Warto dodać, ze awans wywalczyli następu
jący Diłkarze:orani<arze: Bernard WudKiewicz 
i Maciej Pasik; gracze pola: Marek Bor1<ows1<i 
Witold Kunikowski, Wiktor Walczak, Zbigniew 
Czerbniak, Rooert Wojtasiak, Anorzej Antosik 
Krzyszto! Durka, Józer Szajewski, Marcin Ma• 
jer, Grzegorz Majchrzak, Sylwester S:z:ymajda, 
Jarosław Fabiański, Krzyszto! Makowski, Grze 
gorz Durka, Waloemar Szaleniec, Artur Gratka 
Tomasz Wróoel i Adam Stawicki. Jesienią 199.9 
w zespole grali także: Piotr ZaoiseK, Jaro
sław Racnuoiński, Paweł StrycnarSl<i, Zoig
niew t.morozia1<, Sławomir RutkowsKi i AncJ.rzej 
Witczak. Tr.enerem zesoołu jest od raku Lesław 
Molenda, a kierownikiem druzyny Anorzej Mi
ziołek . Życzymy dalszych su·~ces6w! 

~ Zakończyły się tei rpzgryWKi ligi mięozy
zakładowej w Lewiczu. Pucnar zdooyła druzyna 
ZP0:.1. Zwycięzcom gratulujemy! 

NADAL fJOllDARNI 
dokończenle' ze str. 4 

uczestniczyllśny dotąd w kaZdym działa„ 
nl u przyol i zaj'lcym praworządność i deonokra
cjq w n:iszym Mieście. Byliśmy przy P.OWSta
niu Komitetu Oby>1:ite l si<il!!JO, przy wyooracn 
do Se.)1nu i Sunatu w zeszłym rOku 1 w ostat
nicn wyboracll do Rally Miejskiej. :kden ' 
przedstawiciul Zarz<idu przej'lł prowa<Jzenie 
Rejonowego Jiura Pracy, a drugi - w którym 
pokładamy banlzo duże nadzieje - został 
Uurmistrzcm Hiasta.tławet złośliwi nie mogił • 
powieozicó, ze jest ooecnui "utarty schemat / 
ze "Solidarność" oroanizuje "nową nomoni<la
turq". W wyOornch llecyllowaliS.ny wszaK wszys 
cy - mic:izkańcy Lewicza. 

Slw1crdza111y, zo istnieje nadal potrzeba 
wi<;l<szeoo zaklywizow.ania ~rodowisk zakładów 
pracy. ~he wc;ąscy chc;i s1i: Clo teoo wlijCZyó 
Są zakłady, którycn prZt.!clsta1<iciele nie 
uczestnicz ~ w naszej wspó lne.i p1·acy, choć z 
proo l l!lnami me zawsze: a3111ll oaj;1 sobie radę. 
S~ rńwllll!Ż l ilkie, którll nie µr~cstrZt?!JJ.)ij 
podstJwuwych ZJSJd statutowych, choćby 
poprzl!z 11lt!oc1orowal.lzanie czt;:lci $kłJLlek do 
neuio:1u ''t-\.1ll)W$lt.!'1 • Nie spr~yJa to unacnta
n1u Zwi<it•<u. 

J11z terał chi.;L,ny zapow 1 l!cJZleć, lo w~ 
wrzc:l111u Dr. ooor.;llzlc :ilt; zcllran1e Ol!le0a
tó1< 1<Sly·; u, 1c:11 1{0111 1:; 11 iJ:< lacJow1·i:l1. O tonnl 
nie 1 1111~ 1;;c11 bql1l ll!1;1y Jol<łaurnu lnlormo1<.1ć 

W1l JC lEClł ~l Alt.lCZYK 
,\IJ,\M Sl\il~łtC ~NY 



W każdym mieście i miastecŻku na · 
Zachodzie z najwyższym trudem znalelć 
motna jakiekolwiek miejsce parkingowe 
w, centriJm, które nie byłoby płatne. 
Ludzie pragnący załatwić interes w 
urzędzie, Pobrać pieniądze z banku, 
zrot>ić zakupy w supermarkecie płacą 
za prawo do pOS'toju i to niemało. 
Nikogo to jednak nie dziwi1 wszak ko
rzystają z utrzymywanych przez miasto 
ulic, o~wiet1enia, oznakowania. Miasto 

.ma i opłat parkingowych niezły 
_grosz. · 

fJZCZEGdlNE. 

tJW/Ęf(J 
dokończenie ze str.l 

si~ozit>ą biskuoa. 
Patrzyli~ z rada!rią wdzięczno~cią 

jak pa raz pierwszy Biskup łowici<i uno
sił Boze Ciało ponad głowami zeoranego 
ludu. Pocitrzy:aywali go w tym na prze
mian zasluzeni ooywatele miasta: rie
Alieślnicy, rajcy i oticerow ie lotnic•-. 
twa. Był to zaiste niezapCJ111iiany widG<. 
Na rozległym Starym Rynku łowic1<a za-

. paska OOOk zołnierskiego llllncJuru. Sta· 
rzec OOOk rałoazieńca. Niemowlę na ręku 
111a tl<i i 111ały cnłapiec na ramionach 
oJ:::a. lowiczanin .i przybysz. Biały i 
ciawlOSkóry. WszYSCV zjeanoczeni klę•. 
czący przed Chrystusem, ~1ewający1 
•śWi.i:ty Bate, Święty Mocny, święty a 
Nie~iertelny, zmiłuj się nad nami." 

Zaaa- t1yla to cnwila potwiordza-. 
jąca akceptację we11Wltlia Jana Pawła Il 
z rOku 1987, wypowiedZianego w Warsza
wie QOCICzas otwarcia Kongresu Eucl'larys• 
tycznegat . 

"Ziecaio polska! Zi11111io ojczysta! 
ZjednOCz się przy Chrystusowej . 
Eudlarystii •.• " 

MARIA TERESA GROTOWSKA 

zaprosze111a 

e Oo kolegiaty. na koncerty organowe. Szcza· 
góh w oso:inyt1 arty1<ule. 

• Oo :una "BzuraM na !ilmy1 

6·il ~II Pracująca dziewczyna (komedia, USA) 
gQClZ 17 .00 i. 19.00. 

9·12 'III Willow :t>aśńń USA), !JOdZ 17.00. 
9-l~ VII tlieocze<(i:.1ana zmiana miejsc (~ome
dia, '.JSA), godZ.19.JO. 
D-16 Vll J:X:y - aecydujące starcie ( !antast 
US4) ~oaz. 16.30. 
l}-16 VII 14issisipt w ogniu (sensac. ,USA) 
goaz 19.00. 

. 11-20 Vli Mów mi iloc><e!eller (komeClia sens, 
Pol.), gaaz. 17.00 L 19.UO. 

. U nas nadal dzika wolno~ć.Parkuje 
się za darmo na obu rynkach, na 9ro
warnej, Zduńskiej, Tkaczewie - w całym 
centrum. Za darmo parkują nawet auto
~ary turystyczne. Jeśli nie stać nas 
na . parkometry to zatru9nijmy kilku eme· 

wędlin, nabiału, pieczywa 
i art. kolonialnych 

NA UL. ZDUŃSKIEJ 44 
E.Gawron zaprasza 

. Uczciwa, oracow1 ta i aoorze gotuj~ca pomoc 
.Clamowa na -' ;iooz1ny azienn1e potrzeona. Tel. 
low1cz, 2819 oo 20·teJ. 

CI4ZĘ 
jut .,, 7-mym onlU stw1aroz1 u Cieoie 

PRVWATNE LABORATORIUM .INALIZ LEKARS.CICH 
.,, t.aw1czu, ul Stan1sławsk1ego l 

czynne coaueMie od 8. JO oo 10. OO i oal5 : 30 
oo 17 . 00. 

WykonuJemy rOwniez szy01<0 i solionie „1ele 
imycn Oadań(mortologu, mocz, cu1<Ler, glu· 
<an. -:1oc:m1<, cnoiesteroi 1 in.) 

tai< ze w OCJTIIJ pac Jen ta! 

Poszukuję w Łowiczu mieszkania do 
wynajęcia. M-J, najlepiej w cent~IMll. 

.Oferty: tel 6595. 

P.O.M. ŁOWICZ . 
Ul. POZNANSKA 4 

ZATRUDNI 

rytów, ktdrzy oąctąi pobiet'ać opłaty. 
tym przypadku pieniądze leżą dosłown: 
na ulicy i byłoby dl'iwne gdyby ludzi1 
którzy przejmuj~ teraz trosk~ o stan 
kasy miejskiej ~o te pier.14.ądze się n i 
schylili... · . (wal 

Sarzedani 1111gnetoton ster11Gtoniczny szou 
lawy (aec;c) DAMA "lK w otoco:ao aoorv11 stani1 
wraz z k01alete111 nQl<lycn tlllll zacnoonicn 
:BASF i Maxell). Wia~ w reoakcji -
tel 4657 .' . 
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WYSOKO KWALIFIKOWANYCH 
FREZERÓW I TOKARZY 
TEL. 32-31, 33-32 w. 225 

OPIEKUNKI DO DZIECKA 
tO.WICZ,UL.WARSZAWSKA 66 ·DOBRZE PlATNE 

~·Jy jeżdżajQcym na 'iJa~acje życzymy dużo 
słońca i udanego odpoczyn~u. Nie za~ 
pomnijcie o "Nowym lm'łiczaninie" 
POPROSCIE ZNAJOMYCH, !3Y 20 LIPCi:\ 
KUP ILI \·JAM I< OLEJNY NUMEI~! · 




