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łłDWY tDWIG Ilf łł 
f~~Z . w najbl1tszych tygodniach. wróci· [ Przywróci się históryczną nazwę 

my w lllszym mieście do tradycyjnych ullcy KALISKI~J, nazywanej z obowiąz• 
nazw ulic. Na swej \' łesji, w po:::ząt... ku w ostatnich oziesię::ioleciacn Leni 
kaen sierpnia Raaa Mieata Lowicza o::>ra• na, c:iodoonie jak BDLIMO~IS:<IEJ, ktćrej 
dawać Dędzie rlad c:irojektim stosownej i tak nikt z na niej mieszkają::ych . 
ucnwały. w pteambule do niej czytamy: nie ptzywy~ł nazywać O::>rońców Stalin-
"Rada t.Ti: eta Lowicza bior•c ood uwaqę grCldu, ' 
ogOlnie odczuwahą · ptzez soołe6zno~ć ło- [_Teraz osiedla. Kazde z nich oowsta-
wic~Q ootrze::ię .Przy11t6cenia nistorycz„ ło juz po II wojnie, stQd nie ma mowy 

WJMCAMY 
/)O DAWJfYCll NMW 

nie 1 lOi<alnie uzasadnionego nazewnic· o orzywracaniu im nazw w dosł9wnym zna
twa ulic i osiedli miasta, dla pogłębia• ezeniu tego słowa , natomiast wybudo· 
nia więzi s~ołecznej ihtegrwjQCej miesz . wano je na terenach, które od wieków 
kańców Łowicza Wokół świetlanycn, wieko- miały swoje, funkcjonujące zresztą do
wych tradycji miasta, • niezbędnej dla tQd, określenia. I tak: zamiast osied-
jego rozlilQju ( ••• )postanawia ••• " la XV-lecia PRL ::>edziemy mieli 

1.przywrOc1C n1storycine brzmienie OSEOL~· -<OSTi<A, zamiast najnowszeg · 
nazw uUe i osiedli •• ~" xxxv-l'ecia =>llL -OSIEDL~ BRAT;<o;.11:~, 

liwie nadanej, gdyt niJ!unkcjonalnej " 
i chyoa najdłutszej w Polsce nazwy 
Osiedla Bohaterów Walk nad Bzurą 19)9 
roku • uży1~ać bądziemy nazw OSIEOt.E 
Tl<AC!!W i ulicę TKA:ZEW. Warto dodać, 
że te stara nazwa nie ma nic wsoólnego 
Z tkactwem, lecz wywodzi się Od pły~ 
nąceg0 tędy niegdyś pot~<u Kaczew. 

dokończenie na' str.4 . 

l
co się wiqc zmieni? . ·wreszcie zamiast wyjątkowo nieszczęś-
Od .dWbtca gł6wnego do centrum miaa• · 

ta Chooz1e będziemy nie ja~ dotąd ux· cą ================================ 
Swierttewskiego, lee? ulicą ) MAJA, 
Tra:<t ten wiedzie orzez tereny oawny h f>JA · · 
oi)rod6w :nisjonarsi(ich i wytyczony zos- VY 1 !\Ot 
tał stosun:<owo r.>ótno, bo do,iero w Ul61 · · · 
ro~u ja~<O uli:::a ~jazdowa. ?o odzys;<aniu . . . 

e:;iodległości zmieniono nazwę na } Maja 
dze ~():':lunistycznl oo II w::ijnie świa 

owej ZB:?tą;iily j~ nazwis:<ier.i Świer":?!e. . 
wskiego. Wrćci nazwa ulicy 11 LISTO?ADA 1 
do dzisia Dymitrowa. Przed 1918 rokiem 

. nazywała się ona Warszawska, gdvt tęóy 
• po?rzez mieszczącą ~ię w Ol<olica::h 
dzisiejszego sklepu ".iibc" „ bramę miej 
ską prowadził historyczny tra~t warsza 
wski. Z centrum w stronę Blichu pój
dziemy nie ulicą Dzięgielewskiego·, 
lecz jak dawniej - M05TOW4 Wróci naz
wa ulicy KOZI~J, słynącej przed wojną 
z koszernych jate~ zydowskich, których 
było tam około dwudziestu, zamieniona 
pótniej niepotrzeonie na SKierniewick~ 

Ulica Brudki, przy której mieści 
L~ łowickie Liceum Ogólnokszałcące· 

w óci do daw:iej nazwy: BULWA~i~.\. Młod-
1 ciekawi soytają skąd tam bulwary? 

Ilu końca lat i:zterdzięstych płynęła 
t 111 w stron Szury struga oddZielona 
ud frzyrynku . mały:n wałem dla ochrony 
111 1 cl zalewaniem. 1·1ytyczony 1~zdłuż 
111 tra:<t nazwano z początku ulicą 
W luw , potem - oy brzmialQ ładniej 

ll11lw rną. · 

padł przed o~olo tygodniem na łowie- . 
kich rzemieślniKów. Powodem oyła za
mieszczona w naszej gazecie notatka, 
że władze miasta zamierzają · wymówić 
u~owy dotychczasowYm użytkownikom loka
li będącycn własnością xomunalną i wys
tawit te na przetarg. Wiaaomośt tę pot
wieraził burmistrz low1cza, luKasz 
KazłowsKi na spotkaniu z gru;:>~ rze
mieślniKów w śrooę ll lio:a. 

Można się domyśla~, że handlow:y 
;:>rowadzą:::y w należących do miasta po
mieszczenia:::h ~utiki oyli niezadowole
ni, ale ta~ naprawoę przerażeni okazali 
się prawdziwi rzemieślni::y - jak fryz
jerzy, czy szewcy Ich dochody - nikłe 
..,. porówna:iiu z uzysKiwanymi z działal
ności nandlowej stawiały icn na stra
conej pozycji w momenćie wystawienia 
lokalu na otwarty orzetarg. Czy tak 
miałoy wygląda~ koniec rzemiosła w Ło
wiczu? Czy rze::zywiś:ie pozbawienie 
rzemieślników warsztatów pracy miało~y 
oyć celem, który przyświeca nowym wła
dzom miasta? 

. Zapytany przez "NL" ourmistrz pot
wierdził, ze zasadniczo wszystKie lo
kale użytkowe miasta (a jest icn PO· 
nad 100, z czego około ·40 w ręKaeh 
użytkownikow prywatnycn) będ~ wystawia~ 
ne ·na przetarg. Taka jest logika gospo 
darki rynkowej, cnoć od tej reguły mo
gą być wyjątki. Przede wszystkim nie 
oznacza to jednak, że rzuci się drob
nych rzemieślników na ter rekinom fi~ 
nansowym, nierza~<o spoza Lowicza. Po 
pierwsze bowiem władze miasta przygotu 
j~ plan rozmieszczenia wszystkich tych 
lokali 1 na podstawie którego określą 
przeznaczenie kężaego z nich. Cena wy
woław::za pomieszczeń przeznaczonych 
np. na zakład fryzjerski będzie dużo 
niższa niż cnoćoy lo~alu, w Którym pow
stanie sklep z zagranicznymi ciucnami: 
~rzy tym ao przetargu o lo~al dla fry
zjera staną fryzjerzy, co już wyrównuje 
szanse dotychczasowego uzytKowniKa. 
(A za niemal pewne należy PrZ)'jąt, że 
władze nie . zmienią przeznaczenia już 
istniejących lo1<ali rzemieślniczycn, 

dokońc:i.enie na str .·3 



C o oni wl:a~ci.wie tu rooią? - zas
tanawiał się z pewnością niejeden z ło 
wiczan widząc pracujące na Bzurze po
głę~iarki, ludzi krzątajQcycn się nad 
brze9a~i i mozolnie przesuwające zwały 
ziemi spychacze. Roboty regulacyjne 
Bzury, które dziś widać w mieście pro
wadzone są od 1933 roku w~ projektu 
o~racowanego przez Biuro ProjeKtów Wod 
nycn Melioracji "BIPiWMi:L" w Warszawie 
w 1981 r. Projekt teM zakłada ~1ykona
nie regulacji i moderni.zacji rzeki na 
od::inKu od mostu w Bednarach do ujścia 
Słudwi (tj.12,3 km) 1 zaKańczone ' stop
niem wodnym o wysokości lm . \·ly:<onavi::ą 

rooót jest ·Rejonowe PrzedsięJiorstwo 
Melioracyjne w Sochaczewie pou i<ierow
nistwem Józefa CiesielsKiego, a finan-

. suje je Wojewódzki Zarząd Inwestycji 
Rolniczycn w Skierniewicac:-i . Do roku 
1986 wykonano prace na odcinku o diu·
gości 3,5 km tj. do mostu w Popowie. 
?.zei<a w tej . części swego biegu oardzo 
silnie . meandrowała przy nieoostatecz 
nej szerokości dna nie pozwalając· na 
swobodny przepływ wód. Powooowało to 
przy wysokich stanacn wód oraz w cza
sie spływu kry lodowej zatory, a w 
efe~cie lo~alne powodzie m.in. na 
gruńtac:i wsi ?0061~, Zaoostó\~ Mały i, 
Duży, Mysła«ów, Jano~iice i '3ednary. 

Na tym odcinku dokonano już oełne.~ 
regulacji: zrobiono liczne orzekooy 
likwidując meandry, utrzymano jedna!<o -
1>1ą szerokość dna na całej długości. -
24 m, ·zastosowano pełną zabudowę brze
gów tzw. opaską "Selinga". Nie trzeoa 
u~rywać, że było to przedsięwzięcie 
kosztowne. . 

W 1985 roku liZIR zlecił grupie nau
~owców z warszawskiej SGGW opracowanie 
konceocji niesystematycznej regulacji · 
pozostałego do wykonania odci nka "Po
pów - . ujście · Słudwi". Opracowana przez 

NADAL 

SolldarnośC nabiera i musi nat:Jrać znów 
Cłlerakteru związkowego. łlle zapomlnaj'łc cal 
kowicle. o celach spated'Znych zajmio się wal· 
ką o prawq. pracownicze. Roz1111iemy to w ten 
sposób, te czas bezwarunl<owego poparcia dla 
tZQdu 1 paflameritu skończył się. w pierw~ 
szej fazie poparcie takie było konieczne, • 
lecz pdtnie1 zaczęło przynosić straty. Zwlą 
zek "Solldarno!1ć" zaczął płacić weksle za 
'!f!IZYStkich . - za rzęd, za par lament, ie Ko
mitaty Obywatelst<i.n, Okte!1lano jako szero
ki NCh społeczny MSoUdarno!!ć", ale ciot:,d 
nie IAlejące "lładciwia Określić czvm s~. 

Dzl!! najwalniejsze jest to, by Zwh)7.flk 
walczył o sprawy dotyc7.QCe pracowników: o 
wyso:<ość płac, o podniestenle płacy ·n.'ljnlt• 
szej; teby zajqł się bezrobotnymi, konsułto· 
wal projekty ai<tów prawny'Ch •• Jotoli mamy 
być zwlązkient współOllpowiecJzialnym za sytu
acjr, w kraju, za stan gospodarki, 111Usimy 
mieć w z11kładach pracy uprnwnier\ia szczeQ61• 
no. Nie mote być tak, te negocjacje zaczyna-
j'ł się w momencie wybuchu l<onfltkt6\;, jak 
to jest w tej Chwlll. Jak na razie mamy w 
za><ładach unrawnienia mnlejsre, nit wiele 

zespół pod kiermmictwem dr inż. Jana 
żelazo nowa koncepcja, aktualnie reali
zowana, zakłada zmniejszanie zakresu 
rooót ziemnych i umocnień, co ma ooni
żyó koszty robót i zachowaó kształt 
rze~i bardziej zbliżony do natury. 

Roboty wykonywane ooecnie w grani
cach miasta Lewicza si<uoione są na umo.
cnieniacn pod istniejącymi mostami. W 
czasi e tych prac usunięto ponad 1000 
,szt . utrudniajęcych przepływ wody pall 

orewnianych pod mostami i na wy soi<ości 
młyna na ul.Nadozurzańsi<iej . Pale te 
były pozostałoś:ią po ouoowie i remon
ta:::n mostów. 

~rzy ruro:::iągu ujęcia wody , który 
zloi<alizowany jest pod anem rzeki oozo
stawiono dwa rz ędy ś:::ian~i szczelnej 
metalowej "Larsena". Została ona jed
na:( o::icięta na głę::iokości projektowane 
g~ dna (O . BO m.) przez s~ecjalizu-
jącą się w pracach podwodnyc~ firmę 
studen:::ką. Prace powyższe zostały wyko
nane w li sto~adzie i grudniu 1989r . 
O~n!tono też cztery kaole telekon~ni
kacj! międzymiastowej, oraz usunięto 
dwa nieczynne, skorodowane rurocią~i 
wodne przy moście na ul. Dzięgielew
skiego. ~lszysti<ie usunięte t eraz 
urządzenia, wykonane były w ostatnim 
czterdziestoleciu bez zacnowania wy
~ganych uzgodnień . Wolynelo to na 
zaha:nowanie przeplywu woc!Y oraz z~li~-. 
kszało zamulenie dna. Przeszi<ooy te 
uniemożliwiały bieźącQ konserwację rze
ki. 

1WiQZkó1< zachotlnlch. rlegocjowanie pło;; po.: 
winn odoywać się ooliuntorYJnie - np. raz 
na . rol<, Choć w naszej sytuacji 11rzydalohy 
się cię!!cil!j. Zcby nogocjacje były prze1J• 
miotowe, zwi:izck musi mieć informacja. W 
wielu krajach działalno~ć k~żooj firmy jest 
raz n~ rok anal1zowan;1 przez niezale.tnych 
ekspertów, a ocena stanu e~onomicznego 
przedsiębiorstwa i jeoo mo.tliwoścl rozwojo 
wych !IQ przedstawlarie dyrel<cjl i zwi~zkowl 
zeWOdow!l'"'J. Negocjacje są wtedy llllgiczntl. 
U nas odbywa się to zupełnie "na wariac
kich papierach": jedni mówi<i, te trzeba do• 
dać lOIJ tys .• 1 dyrekcja mólłi o ~n tys., nll<t 
nie wie o co chouzl. Nenoc.iacje zalet11 w 
efel<cle orl oiły 1 d•?tcrminacjl załogi, od 
pas~ewy rlvrektora, ale nigdy od rzec~ywis
toj !'lytuacjl eko11omiczm.i zakładu • . 

Jeo t wiele spro>1, lctóro trzot>:i riegoojo
wać. 7.wlęzck, który ·zszedł ze scony poll ty• 
czncj , a sam nie wywiera tadnyclt naclskó1łł 
Choć I tak płaci za to co się n:i ni aj dz ie 
je - jf}st bezsensowny. Premier Matowiecki 
nle m:i tu tndnych wą tpllwo~cl - jest czło
wlel<'lem "Solldornotlci" l to wyj'łtkowej kln· 
sy: Kierowany przez nlenn rzqd, a ta'<te pat : 
lamont, są pod naclslcir.m rńt11ych gr up s:io· 

· łecznych, rMnyct1 'lrup intere!lńi~. Jc!lt przn 
oo wszystkim onromna aruna starej nomen:<la
tury i biurol<rocjl, która prolctyczn1e nno.il 
rządzl tym krajem. Szcz„11ńlnic w· tych dzie
dzinach, które nas lnternsują• w zalcłodach 
Pracy, na o:iledlu itp. ~/ywiera ona ogromny 
nac;ls:< na rzącJ. . 

Uowe gr.upy - n~ollborałowlo, chłop{ -
m.,j'ł swoje renrezantac jr. i wywieraj'ł naclsi< 
na rz~d nic pnojnu.ląc !l i •; zuoc tnie sytuac-
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Z wydobytego ~ dna ozury gru,( , 
na życzenie władz miasta usyoano gór
kę sanecz~ową na Błoniach wywożąc z 
międZywala ponad B.000 m ziemi. Pro
jekt górki i jej lo~alizację opracował 
Marian Sokół. 

Brzegi rzeki narażoae na wymywanie 
zaoezoieczono zmodernizowaną opaską 
typu "Selinga" połączoną z umocnieniem 
s~arpy włókniną. Na odcinkach podat
nych na szczeg~lnte agresywne działa-. . . . . .. 

nie ~1ody, oosaozono si<arpy r zeKi· sztab 
ra~i z wikliny. s~arpy i rozplantowa
ne tereny nadbrzeżne obsiano misszankQ 
traw. 

Modernizacja Bzury w obrębie miasta 
ma na celu zła~odzenie przepływu, a 
tym samym·zabezoieczenie przeciw1"\~ 
dziowe miasta oraz swobodny spływ ~ 
z rzeki Słuowi. w roku bieżącym nale• 
'zato przystą::iić do robót przygotowaw
czych pod budowę stoonia wodnego powy 
t ej ujścia SłudWi •. Z uwagi. na uszczup
lone nakłady finansowe na roboty regu• 
lacyjne zmniejszono jednak zakres ro
bót. Przerwanie· ich w tej Chwili przy 
ta~ dużym zaawansowaniu dotych::zasowyćn 
prac nie pozwoliłooy uzyska~ za~łada
nych efe~tów. ~I ooręoie miastEI Lewicza 
sprowadziłooy się ono bowiem jedynie 
do przywró:enia rzei<i do stanu, w j e-
kim znalazła się po uregulowaniu jej 
przez okupacyjne wlaaze niemiec:kte w 
oKresie II wojny światowej. 

LESZEK KUBICA 

jlJ kr11ju. To nin .1ust przectoz "ten rz~d". 
liszystkie te grupy twardo wolczQ o swbj 
i ntores. 

"SJlldarno!lć~, jal< chyba 2adon ze zwlriz„ 
ków na tlwiocio, bardzo silnie popnrła t11for 
my, czyńiQe to z połnq tlwladolTloklQ t<(>- v.1• 
niosq on~ duto onnltenl~ stopy tyc l0''1\".!:':° 
Związek wyszodt z załotenia te Obro:)a pra
cown lków nie poll?lln nil dzlklc111krl1tkotel'llll - .. 
w.>wych rcwtnt1yl<acj11ch. łrzoba my~leć dbmo-. · 
falowo.. Ale ~zystklo t 'o zmiany, kt!SriCll ini• 
cjatorem i motorem jest przeclot "Solldar• 
no!lć" muszq uwzglQdolął! interes proi:ownlczy 
W tej Cłlwlll ~ono nie łll8, pracownicy płacQ 
i nie widzę perspektyw. W obqony'ch przomia• 
tiach nie widać dla nic'1 szansy. I tu zwiq· 
zek flllsi "itlć na wojlllJ~ 

Popieramy rerormq, oospod11r1<ą rrnkawą, 
AJslmy być normalnym, danO<rotrcznym kroj!llll 
z pospodarkQ kepltallstycznQ • ale takQ 
jal<a istnieje w krajacl1 detnokratycznvch, o 
nie f'll). w Ąfryce. Jet.ell Związek nle bqdzle 
silny, to zmiany od~ alQ kosztCllll pracow• 
ników, ale nln w 'li::h lntore11le. Na to nlo 
motemy się z!JOdzlć. Zwl~zek · musi zacząć f un• 
kc,,onować poll tycznie; mu91 pol~aiać sw:i Sl• 
tę. Potrzetlno b:,dą do tooo by~ moto no1o1et 
mani rcstacjo, ·demonstracja, wys tqplenla. 
~cale nic bQd:f wymierzone przactw rządowi, 
ole bqdQ domapaly st~ konkretnych rozwitzań. 

Za dwa ty{IOdrlle chclolltJyi:my przed!Jtowte 
nasz punkt widzenia na s!)l'llwy · QOSl>Odarczo, 
sprawy zmian w inl<ładoch pracy, nasz pogląd 
na kierunki, motody l drod<i dochodzeoill do 
no1'1110lnoś11:l w gospodarce. · 

WOJCIECll Ollllth!YK 
AfJAM S<OllECZllY 



~yCh 1· tak jest za mało.) Ze~y jego 
nse jeszcze zwiększyć zamierza się 

stosow4d dla niego duze znizki orzy 
wPla'c:ie wadium, rćwne np. sumie włozo 
nej w urzQdzenie ·i konserwacj~ lokalu, 
co • zdaniem burmistrza • mote oznaczać 
nawet 90\ znitki. 

dokończenie ze str. l 

Poclo:>ne zdanie jak burmistrz ~rezen- . 
towal zapytany przez nas przewodniczący czej w Radzie Miasta Łowicza .- dojciecn 
Komisji do Spraw Działalności Gosoodar~ Gędek. Natomiast Albin SzymaJda, ~~ło

nek Zarządu Miasta wyłożył nem zw1ętle 
„ 

~ tilozof ię działań nowych władz. Nie za-
mierzamy niszczyć rzemiosła, wprost ·- przeciwnie • powiedział. Chcemy zaszczu 

I 
temu przez 40 lat rzeiniosłu przywróci(! 

~1,; i '~~ 
godność, Chcemy ocali~ wszystko to, co 
stanowi zywą historię tego miasta, co 
Składa si~ Ra jego koloryt i co jedno-

~ 

.c,„:';ii .... ~ : ·.~ t :,- ... cześnie znakomicie słuzy jego miesz-
kańcom. Co więcej: zamierzamy doprowa· 

~ '~ .,, ·~-. -.. ~ · ~;., . dzić do odrodzenia si~ mięjscowego rze-
. ~ „.:;· • l'T miosła, cheeiny premiować tych ludzi, ' ·· ... „„· .. którzy coś produkują bądt naprawiają. · r Temu służyć będą wielokrotnie, niewyklu 

czoae, te nawet dziesi~ciokrotnie nit-

~ 
.... - Wl'b sze ceny wyjściowe na ;:inetargach n.a 

.~@ , warsztaty rzemie~lnicze (w stosunku do 
„.~:~-;;ii2' . USBl(il ••. J 1. :, 

pomieszczeń handlowych) 1 przeznaczenie 
· ·~••°A, 1':otJ.W.· „ ·-~ ' I 1'• 

większej liczby lokali będących w na-
ł' · ··. ·.· · ,, r'!i.. ~.~ . :i--·1~. .;. szej dyspozycji właśnie na potrzeby . 

···:~~: . "..~ ·· „ ....... , .. '; :,. ; · ·~ ... „,„.·. 
· rzemiosła. Barazo Chcemy, by rzem1eślni--

dla dzialkoluiczc_1w 
Wlele zmartwl.11ń ;irzysporzyłv dz1ałfmwi

C2or:! ostatnie :.'loroo-1 rol!Un. ~f zwl.ąr.<u z 
tym publi!<u.l.311Y tet<st ~OlllJlll.i<atu dostare:o
nll'Jll nam przez llojewO\lZi<'l Stacj~ .<wal;'ant:in
nv 1 Uc:tlronv Roślin, (ladzl.ał ~ejonowv " t.01o 
wiczu1 

111.a~ną, na. '!<utel< dlugottwalej suszv, za 
lstnlałv niesprzyjajQCO warunki. dla ·~c:10-
dć'fl .nar,-c.'iwi i ;>ietr1JSZki. .4sc:iodz~c;e roś
liny z11ota1<awala .~:szyca, a ;idtnioj .:iołvS• 
nlca :narCl'l"..,iamą. Zeruj;ice szl<ocJni:<t ...yozl.a~ 
la.)11 :?'1Zyr.ty, i<tóra .iana.ij:i· rozwó.\ roślin ~ 
::>O ·•:>:Juj~ "Jrza:i::1r-11i.:mia na i<olor zóltv i tio
l:3to".ly. :Ja z· ... alcz3nl.e wyml.~nionycn sz-<o:;• 
ni'.~6~• zal~Cl !li'l ustoso11an1a ;ir~arat~w1 --i . . 
. /ałJftat#J& 
Korowo<l1.11n, z •l"ilZyi<;i, sztaf'\4.larom i ś11ie- · 

lilt.lfll prze~~ ll ullcn111' Lm~lcza, ocl l<ole11l.atv 
na Slic:-i uczes tnlcv :<ol.ijnuna, Pi°' lt!!JO jut 
tjnzll&ł ~usolwontói• t:i.11tujszoj sz:<ołv rolni· 
czlll zorganiz\Jwancao w 6> rix;znicia otwarcia 
placówki. 

ŚwiQtowanh1 zacz12to w sooot~, 2) czurW\:ll 
M:IZ'I św, od;>rawlll111J w i<ośclelu kole11iaCKl111 
jlrZilZ i<3,bp,J.l<1witKaw:>~iuyo. Zus;iól "illl• 
Cllllwlacv" stari.owll c116r, nrala '.(a;iala zuspa 
łu. ł'u za~ot\czcmlu :.~;zy ś„. ~ cJojściu na 
Ol1cn i<s.Pill><ut> poświ4cU Sltarniar sz~otv 
uraz U1i1i11i;zcłoll'ł !lrzull rlUllv111<iem taoli;:;ę 
pa1.1i~ti<ow~. Zlazon ~Yliąty .i.:id pamnikli.~n 
;iatrOllil sz:mtv - Talluusza .\ośclu:>Zi<l a tak· 
lu na ;Jrooac11 jt1j ~marlycn 11auczvct11ll. 

1~ :1ali !Ji·;~1ąi;ty~111uj JO:>uh1u,l<:t . ~'·<Dł\I 
llNZ z jilj J~l11Jlfl'(llli Jyrco<tOL":J•~l l P<JcJJ<jQ• 

l)ili"i .ndwili u ni;;toril szkoty l .i<l.l Llnlu 
Jt1sicj:iiv:n, u ZLl:.;,1oliJ ,.11dnl i tai1ca! o 

\ll1iej iz,1lu ,.1;i1a1-:c1, o l11on~cy,11 :Hę 

rzyst„10 ,;l'l\n~czy.11 .< :ii•;5tw<1 LowLCl( leoa 
'1!:izc1u ~ ,lziąla l 11o~c1 .la<.1y ~1ycno>1.i1'ł<d1• 

- .~szvce1 o>I1H;·I01l .„ stęzenlu 0,05';, 01<res 
«arencji 7 dni, lu:> 3AOJF\lS " ;;tęzeniu (),~" 
OKres <arencJi też 7 dni 
• ;:iałyśnica ,arm„iama: SAOOFOS(ja!< wytcJ) 
- II ;io~alcn1a 'lołyśnicy .narcnwun!<i:::iow• 
t6rzyć zabieg 3~0JFOs;::~ w -<oxu lipca-Daczą 
tl<ll !lierpn1a. 

i'la 'lantac:;ac.„ ogOr><Ow „yst:piły Jler-.-.. 
sze ob ia\<IY cnorooo-.•e .nączniaka rze~or.ieQ::i. 

Najleobj opryskiwać pre::iaratem aa.wo 500 
o stęzentu O,J - o,~\. 0-<res karencji J dt1i 

Od razu tez trzeoa ;:ir2ystąo1ć do oprys· 
kiwania ;Jomi r.ior6w. którym zagra za nrazn 
zie:ronlai<a, tet_najleoiej preoariltern 3RAVQ 
5:JJ. 

Szkoły. To Zil:J
0

lu!J~ :t.1Jy Sil 1iruJ11llllwJ110 rl,l

riolarnt·o co 5 - .> lot ljałl.ly absolw.:ntów. 
\łllruw temu ca Gl<J o togo tvpu cl<1lacn 111v:i· 
ll lł;ida Jziata uarilzo o>n:tniu, SZ)lhl<a tJli
,ninujqc ze sw.ino ~rana luJz I, !< lórym praco
wać si~ n\e cncu. Llzi~~i. nlttj na ..:łu1·w~llwy 
z 1~ z!.l przy<.1ylu ui<otu l51l asOll ze „:izysL:dc:h 
atron i'oli.i< i , a na„ut z U!i4. uczniuwiu lat 
osit111V.łriosi;1tvcn przL-r1itiszall siq z wycnowa 
11i"1111I roclnil<Ow 1962, L9';1, a nawet l?H . l 
19}21 WspólnlQ twiu!.lzanu :ukułę, nlcjuoJnu 
l'a zą1m,cila Sl~ w O:w, guy ~11iowano Juj 
hy•in. 

A „tuczarein ro~11ącz~t 11IQ w ;jall "5ynte 
~u" wit1l:<i. bal l ut:lllałęm oo~Pl I nauqy. 
cleli. ila.i1ono ~iQ t.:cJ rana. 

SPitOSTOWAllIA 

ł'rzewo1lnicz.icvm i<omisj l Gospodarki 
ł'rzt1strztinni.tj, Kpnunaln<Jj i Ocnronv 
$rouowiska laoy l·lias~a Lowicza oraz 
~utoruin artvKuh1 "Przyroną Clla czlowi11 
ka" (11.l. 4/90) Jest uczywlście .\nur:z.i.} 
;.11cnal1JwsKi, a nit1 Hichalcld .ia~ wyllru 
:<owal d••Y. i'O!.lo1Jt11 u: r\om1s.H liu1)%C lu . 
i Finansów prZIMJllni.czy >łlcsła.; - a nie 
ilłaoys lą„ • Ol1:<.1zi<i. flou ł'n1l6" oraz 
Czy tu lniK6w zn ;io;ny li<i przepraszamy. 
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cy jut działający w ko1TUnalnych pomiesz 
czeniach nadal w nieh pracowali,· by nie 
bµrzyd tej tradycji. Być mote więc, te 
w iCh przypadku odstq~imy nawet od re9u• 
~Y przetargu 1 zastąpimy jq crogq nego
cja:ji z dotychczasowym uzytkowniklem. 
IUe ;:iowimy to być zresztą negocjacja 
zbyt trudne, gdyz z faktu iż dotycncza
sowe - śmiesznie niskie - opłaty muszą 
zostać podwytszona, każdy zdaje sobie 
·sprawę. 

Tak więc1 przetargi będą, Choć nie 
można wykluczyć wyjątkdw (władze mają 
s~oro czasu na ostateczną decyzję, gdy% 
okres wy~owiedzenia dotycnczasowyeh 
umćw wynosi 3 miesiące). Na pewno jed
nak nie ma mowy o "zam11chu na l'Zemicisło~ 
W rozmo~iie z "NL" ourmistrz podkreślił 
to wyratnie zaznaczając, ~e będzie się 
.~eszcze z przeclstav1icielami cecnćw kon:" 
taktował.· 

· WOJCIECH WALIGÓRSKI 

kronika 

O llQZPOCZ'Jła prące fl01'11Jłan:'I nucz łhlrinl
strl:i spocjalną icoml'łj:i rlO z'l.1rlanta spi1łld 
"ilMlnla 111lfljs1<a·". W .)c.) !il<hr1 W<l!JZ li ratln~ 
rzeclDznawcy bUf!O'.•lant. prawnik, PfifJLlsta
wlclelo l>al'Mu i urz1J1h1 s'<:Jr1Jriw11911, 

O llajpótnlej mi pacz'lll<u sierrmla zustm1le 
wystawiooa n::t przot:in1 :<owl:inmi<:i(t1yly sa
lon flUClł) n.1 rtvr~u K(l~C,u!lzl<l.llo wyn:ij')Cla 
!l'l•lzlo nie tylko lolql, ale l .lo.l wv1l0:1"
tw1lo (boazerlu 1t11.), i<t1k~ Z:irqll Mia!lta 
odkup l ,ł ocj r!Ut~1 t-u , 

O Toroowlc:i 111toj'l'<a zostania wystawlno;"t n" 
przetarq 1>od koniP.C aio1·pnią. 

e 7.a r z11•J mlaJt:i z;iducyuowal, że parkowanie 
samochot~W n:i 0011 rynl<ach: i<IJ~CiUS°?i<l i Kl
llńsl< iCIQO oraz na u li cy Zrluń:l!< I c.l IJP,dz le 
rnutliwe tyll<o za opłat~. r;zvtl:Jy na 1Jęcvz .)~ 
ml:iłv ja:< l ś wpływ nasz<! uw1111l? (i'\enl;id:re 
let'J na 11Ucv" 11,l . Ą/90). Iła 1>0Jostalyc1, ., 
ulicach w centr11111 oro2n11 bQrlZlo nar1al parko
wa~ za clnroo, 

• fła toron\IJ ml:ist'l, ~ rJo!)OIJnyeh rlla intusz 
kuńr.ów punktach zos ta11l11 zornanlzow:inych · 
kllka małvcti tarnowisk, wvrio!l:it.onych w sooc 
jałr10, lJetanowlł stoiską z mlo.):scem na zol.n
rlt<ttowanl<l parasola. lłandłowanio nil nich 
bqdz ie flll)t tlwn :Jla l<atrle!JO po ulszczenh,1 
nlęwielkluj opłatv . Uprawi.anie handlu w 
lnnyc;h mleJ1cach w mle~cie nle LJr.dzto zabro· 
n!PM ( Qf\aC !otmalnlo olJowl'JZUj'3 )oszczę 
za\t:iz flft'l"iiadzenia ta!<loj dli'lłBlno~ci poza 
1 arnowlcą, wydany ;>rzez by lcąo noczalnlką 
miasta) - h~dzle slą ono jelln'IK wiązało z 
llarrtzo wyRO.<'f qpłatq, t;i:< wysok'j, te powln· 
na on;i i111usić wslvstkicil do przunltiS1enlą 
si~ na tar<}Olłiska. 

O Egwi<wowaniem opłat • ta'< p11rl<ingowych, 
jak i targowlskowych - z:ijmie si~ tworzona 
ooecnie nową stulba ml'lj51<a, która nazwana 
io'ltmiic, by~ matą ''strnżq tltJrmistrzows:~11" . 



·. o otąd nie znamy pełnej listy łowi 
czan, ofiar ludobójstwa stalinow 
s~ego. l~iadomo tylko ilu wśród 

nich jest wychowanków gimnazjum im.ks. 
'}.?oniatows:<iego w LOl>!iczu. Na~wisi<a · 
ich figurują wprawdzie na tablict pa
miątkowej w siedzibie miejsco~ego od
działij Muzeum Narodowego, ale orąk · na 
niej miejsc ·i okoliczności śmierci. 
i>ł.a.~o w 50-tą rocznice: mordu l<atyń
skiego godzi się pewne fakty przypom-
nieć. · 

wie zbrodni stalinowskich jedenastu. 
Oddziel nie trzeba wspomnieć Bronis

ława Soń:::zaKa (l9V3--1939) pochodzą-
_cego z Chruślina, kapitana Marynarki 
Wojennej s łużoy stałej, wyc;,0~1af1i<:a gim
nazjum, który jeszcze ja~o uczeń wstQ
;lił ochotniczo oo wojska w 1918 r. l'le 
wrześniu 1939 r. pełnił służbę we flo
ty1U. Pińskiej m1 Prypeci. ?o wi<rocze
.niu do ?ols~i Armii :zerwanej wycofał 
się jako dowódca ~atalionu soieszonycn 
marv~arzy (o~.sno ludzi). Otoczony 

Zqinęli na Wschodzie 
USl)lem na wąc.iodzie z rąk raoziec

kich zginęło 11 maturzystów. Spośród 
nich jako uczniowie mieszkali w Lewi
czu: Antoni Bartczak, Rooert Ceimer, · 
Tadeusz Osmol~k, Marien Wotniak 1 Jó
zef Mioduszewski. Z terenu ;:iowiatu ł.o
wickiego pochodzili: Stefan Piotro11s„ 
ki, Stanisław. Szadkowski i · Jan Wrób
lewski. Marian Skibiński 1 Władysław 
Załuoa tQ stali mics:zkar:\cy pow.kutnow-
5kiego. · 
, Wśró~ tych jedenastu osób znajduje- . 

mv trzech oficerów slutby stałej, 
~~ w stopniu kap1 tana. Reszta to. 
ofice~a,wie rezerwy w .5topnjach podpo. 
tucznika i porucznika. Pięciu posiada 
ło wy~sztalcenie wyższe; jeden miał ot
warty przewdd do~torski. Dziewięciu za 
łotyło · jut własne rodZiny. Wymowne 
j!!St zestawienie strat spośród matu• 
rzystów·w1pierwszym roku wojny. (ldy 
w ~.q,anii wrzeSntowej 19)9 r. odda-
~o swe tycie c~terech, to w następst• 

przez przewa2aj~ce siły ~aoitulował. 
tlie:nal na miejscu został rozstrzelany 
wraz z innymi oficerami 1 starszymi 
podoficerami. 

· Qo przyoomnienia tych zbrodni skło-
niła mnie m.in. wiadomość, że skoro w 
podoonym do Lewicza i/ieluniu potrafio- . 
no.· ustalić listę ic.h ofiar i w ciągu 
dosłownie kilku tygodni wznie~ć ku icn 
czci PG~nik, to może i nad 3zurą zro-
dzi się ~odoSna inicjatywa. . 

vJreszc ie czytelnikom moicn prac bio
graficznych poświęconych stratom wojen 
nym wycnowanków gimnazjum iml<s.J.Ponia 
towskięgo winien jestem wyjaśnienie. 
Jeżeli wyinienionym tu osobom ;:iodałem 
jako ' ro~ śmierci 1941, a nie 1940, to 
zmusiła mnie do tego w 1980 1 1981 c 
cenzura. ln~czej nie przeszłoby słowo. 
Ka.tyń. 

TADEUSZ GUMIŃS~I 

O-AN KAZIMlERZ PAPRC)C:KI 
22 111;1ja 1990 rQi<u z:~arl Jan i(azirniei;z Pp:irocki, uro:1zony w 1998 r:i~u. 

z zawodu :iy ł naucz.vcielC!ll i 111yeho111aw:ą kilku :i<:>~oleń . O::>rócz u:nHowania ::>racy . 
zalollld:>wjrj Odzna::zal 'ię wielf<ą ;:>asjQ pracy soołecznej. . . 

1111letal do a.<tywnycn członków Związku Nau::zy;;lelstwa i'ols1<iego - przez dzie
$1Qt.<1 lot ovl czlCl™iflr.I Zarz~qi, :<os~ Za;iooiogowo-.?ozyczi<ow~j. 

;lyl 6zlon<i&:11 !'ol~l<iego Towarzvatwa Turyaty:zno-Krajoinawczerio 1 o:iie><un~ 
soąłecznvm za:iytk~· Towarzvs:t>IQ i' rzyjac~ól t.owicza ;irzyzn:iło mu tytuł czŁOTli<a 
nonor~go. Ale naj:>arczlej e:n1>cjonalnie zaangażowany był w i:iracy Tcwa.rzystwe 
!"rzyjaciól ~zeu:n 11 lowiczu! ~tdrsgo człor.si~ ~Yl o;J 1961 roKu, Od 1967 . ro~u 
jeJlt i'rezesarn To~arzystwą. run:<cjo; tę i:idnU do 1985 r. a nastę:inie, aż do cnwi· · 
11 •1en:1, t>Yl V•::>rezes!!!ll Zarządu Towarzystwa. · 

. · tła,)11lęic11zą jego tros-:1 oyło rato„anie za:iytków l<ul tury lurJoriej naszego regio· 
· nu oraz u;>:iwnec.i:'liante wteozy o C;i:iojaCl'I .<sięstl'a Lowic'<ie;io-. :lył 1o1;::jatorem 
·ia:<11:>ienia ot'zez ·roiilarzyst.m, na wnioseo< l'llzeum-, · ~ifllu oardzo cennyc.1 za;:iytków 
ic11h11rv :Aa.~rialnej i d11.~nowej Ziemi lowico<iaj, Oz ięo<i te~ z:iiory Muzeur.i w t.a
wiciu PQWię-<szY~.Y się o oi<o~o 900 zaoyt.tów rucnomyc;n, ilył tu wsPOlinicjatorom 
0400iq Jowic;;<1ego s<an1111nu1do ~~clreoo oierw~zlł ooi eo<ty tradyeyjneg? tludelwnictwe 
zostały za~u?iQOlt z fµnouszd,ł Towarzvstwa. . 
. • · 11%~e:0.1"Ae PtllCY ~ul,aryzatorSi<iej inicjowa ł oóezyty, 111yst1wy, wyjazdy oo 

·teatrOW, iconcertv. llsoomagal te:t Towar~ystwo !inansowo. w 1<sięcze darów qsO:> pry 
wąt~cl:I na rze::z Towarzystwa n<1z:wi;>:<o ~ana Paoroco<iego oojawh i<il~o razy, · 

:>.<tutnl !l;aierć PtJecięła nić tycia wsoaniałego człowie-<a - .nauczyciele z ppwo 
łania 1 azialee:z._ ai:lple~znego . · · 

. . . ANNA ŚilI~ TKQ!IS:<A 
I . IJl'F . ze: . i 'W'~l!!Q'71~~ ' 

)'łyda~: '.<anfmt (b/•1atels<J. "&:>li~" w Ła11iczu. lh.Jag.Jj?J: Zdzlsła." 
~.:tle."iCŻ ... ;J.o. t'OO.~~, Zvta ~<t-zygła:J.-:>/aligjr$<8 ... $3<r .ra:!., \·.bjciech 
\.eiig5r5<1.„ Stale ...ą:xSłocaoJję: \·Jiesła" 'dysce<i, Albin Szy.ręjda, M3l'ian 
aJ<6ł, ~ tllt{.().Sd, Un(()dia '<oła:;zyr'S<a i PJr .Mi.rooław CW:::zare<, 
Adres dla ~ji: lołłicz S{['.~t.50. :<crrta<t t:el: 4657 
„ ,· • ' . . I • 
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WRACM,.j:! 
DODAWKYCH 

NAZW 
Uokcńczenie ze str.1 

Przyw=acanie historycznych nazw to nie 
wszystko. Projekt uc'iwały przewiduje 
też zmian~ "nazw ulic nie mającycn • 
czytelnego związku 2 lokalnym tłem to
pagra ficznym, bądt kulturowym miasta" •. 
Tak się składa, że .są to w wi~kszo~ci 
nazwy narzucone w okresie powojennym 
przez komunistów, służące krzewieniu 
ich ideologii, gloryfikowaniu ich lo 
kalnych, bądt • co gnrsza, bo wtedy po• 
wielane po tysiąckroć w całej Polsce -
krajowych bohaterów. Tak wiąc idąc za 
projektem uchwały, będz~emy mieć w 
Lowiczu zamiast ulicy Armii Radzieckie 
kiej - ulicę PIJARSK4. ;Ulica ta POWS~a 
ł a stosunkowo niedawno, z cnwi!ą w~''1:: . 
oowania w 1934 Ooniu Ludowego, nam~~ 
sci,J dawnych oficyri pijarskich i ios t·a· 
ła nazwana z początku Po·Qijarską , a 
pótniej ulicą ks.biskupa B~ndurskiego. 

, Zamiast ulicy Zwana będz~e GARBARSJ<A 
co sł.utyś będzie priypo.mnieniu, te. 
osiedle Oąbrowsl<ieg~ od strony ulicy 
Ołvgiej lety na terenie, gdzie niegdyś 
tstniały stawy 1 w którvch osiadli wła~~ 
nie przy Olugiej garbarze mQCzyli prze• 
znaczone do garbowania · sl<óry. · 

Nazwa BOTANICZNA, zas~ąpi dotrcl'lcz•
sową Jótwiaka~W1tolda, jako te u ica· 
ta prowadzi (~tdt to gamięta ••• ?) ku 
dawnęmu Ogrodciwi Botanicznemu, z ktdre
go dziś pazostal tylko zaniedl:lany 
skwer . Ulicę Malinowskiego nazywad się 
będ.:ie UCHAN~i\ od- rzel<i t;cl'lanl:<i, któ
ra płyn~ła t~dy do czasu wyt>udowania 
oowodniay drogowej miasta, 

.<olej na óWie vlices Małgorza<t;" ~or 
nalskiej 1 Hanki Sawickiej. J!Ji sąsia• 
dl.ljąca· z nimi ulioa GQańsk• zoetała 
tak nazwana dla upamiętnienia niegdy 
siejszych kontęktdw handi(l)rlych lpw~~a 
z tym wielkim misetem pqrtóWVl!I. l >- „ 
kier zbote było·· ąlbo .spławiat111 Bzur ':::.i:1 
Wyszogrodu i stamtąd do . Gdańska, 11lbo 
też . odprawiane w poorót ze spećjalnie 
dla Łowicza ptzez Pt)'llla~~ wybudo~an•j 
orzystani na ~liśle we „ Wsi Pi'ączy~ka 

. l<oł.o Iłowa. A więc, dla mocniejszego 
oocil<reślenia historycznych ciągot ku 
morzu: Fornalskiej będzie się nazywać 
VIYSZOGitOOZi<i\, a ul.Sawicl<iaj •· Il0r/$K~ „ 
· Ulica 3atalionów Chłopskich, ja~o 
naj~litsza historycznej aonitrater• 
skiej, która takte. %anikła po .wyoudowa. 
n1u óbwodnicy, zostanie nazw~na włą~ 
nie BONIFRATERSK41 ulica Gwardii Ludo ... 
wej, w nawiązaniu do znajdującej si~ 
jut w poblitu PiitkOw~i~j ~ SQBOCK4; 
a ulica Walki Młodych, dla poef~re~1ę ... 
n!a charakteru osiedla Górki • POOGQRN4 
(obok s~ jut Górna 1 Zagórna) 

Projekt uctiwały , przewiduje jeszcze 
dwie zmiany. Dla upamiętnienia udziału 
łowiczan w obronie niepoQległości kr&
j\J w czasie ostatniej wojn)I światowej 
Osiedle 22 Lipca zostanie nazwane imie• 
niem STEFANA STARZYŃSKIEGO • low1cf[Ji 
na, .urodzonego na Zduńskie~. N11tM.. u:? '.t 



Ol CJOWOCIQW8 z Odcinkiep ulicy Zaml<o 
dO f',tin zam<u pryma~CMSKiego (do 

tu "' ~urze) otrzvma - dla upamięt 
nienia hietorvcznych więzi Ar~ybisku
pdw Gnteinleńskich i Prymasów.Polski z 
Lowiczens 1 iterniq łowiekQ • nazwę 
l'RYMASO'JISKtfJ.- . · 

u.:nwtlo ~,apraeowana ~rzez Komisję 
GoeQQda~l Przestrze~.). KOfl'kJnalnej i. 
Ochł(lft)' Sr~wiska z .)ej przewod~icz,. 
GYf11 Andrzejem Micnalewekim wejdzie w 
:tycie ~ cfn18jll poó~ia. Jej .wykonanie 
l10\lfierzy al~ ~1,triowi, z zastrzete
~en,t 2e powima byd Ol'la w pęłni zrea
lizowana do l<Ońca 1992 ~Oku. w tvm 
przej6c1QWYll' Ol<res.lo do?Wszcza s~ę 
joszc:e ~tollOWanlę nazw do~y~czes uty · 

wanvcn. EWĄ MRZYGlĆO•ilA1.IG0RSiCA 

na r~no, południe i przed wieczordm. A 
bab w.onnych wielkanocnych, wynoszonych 
w wielkotygodniQWyeh krzątaninac:h, a bo
t0118todzeniowycl'I ciast drotdtowych i 
specjał6w pieczonych w trwotliwym zatro 
skaniu: czy wyrośnie, czy się nie scali, 
czy nie zapadnie. Więc przystaniesz. Z 
tego miejsca. zobaczysz posesję wąsKą, 
dzid od wschodu granicz,cą z ogrodem, 
epaclająoii ku ;;>Łynącej niegdyś blisko 
r:zece.·Od zachodu o!icyny eenhne przyl 
gni,te t;lo wysokiej zabwdo~1y sąsiedniej, 

SPACERY 1'0 SUMIE 

01) 
~EPNVM 

NAZW.ISl<ł EJVI 

W yrus:r:alńy, na pierwszy space.r. I 
iarai ja.wi siq to, co najpierY1• 
sie • cnltr.>.! S.O i e.'llet>em ~~st 

ks ·byłed kiedyd dłutej, daleko, na ~--
,zr.tnla.? Olłonąłeś ta:n-. o~raz Przera-

•~J~cej wy,obr:atn1ę o~fitośc~ dóbr wsze
l akich •. a Q&tl,Wlkdw. a 5111a!<dw, . a l<sztal 
ł:6,w?· ! Pri1PadkQ'MO odl<fyłed lllOże w tor
"'1~ pOdt,Otne~ HCll,'any i Qolnu. c;flleb„ · 
l<tomk.fł cnleba. Pfiywadet wtedy do • 
nlej tw.arz, •. cz141e.- ol~s.J<o, jej za!'ach 
i w l<J"dtk1!11& ws.tydUwi<ł: s.!<ry.wanvm mo
mencie. J 9'łł nlepojętQ w.Qnią starej 
kl,'omki C.l\leba ~ s~aintą~ ~ ogarniała 
c:ię blQOp°l!d pcmiac:tani;a tego, co ·we 
w.ape"ialY,111. ale oDCv,m ~~eeie jedyne 
nie ~ z~obycia • e~ePłe bezpi~Qznego 
swoja~z,yzny ••• 

8y.ł "iosennv i;amek„. W klapi;e, za 
szi<ie~iem mialo się utkwione ~ler~sze 

~tbł.o t.J:awy,„ T.a.ca 
1

gra· w. z·iel:one". vl . ~~;~~;;~~~~;~~~~~~!;;::~!!~ d,rodze eto. szlso.łY. kajieri<a ze si<lepiku 
Qan1 Dqtliawe.l •. jui przekrojoną i z li~t- _ .... „. _ __ ------
kami o~en!utkP i<r:ojonej sus·z~e.t !Ueł• lłys. A. Sokdł, 
baJSY,. • ~ak pal'fl1R1ęl~ ••• "Bvło lip~owe, 1 • •• . . • 

I 

wakapyjne poi:Jol'IQl\ie. Odnal!łił;'!ł· c~Q; !rontem wttQ4ntę.tY• jakby ul.iczny. cnrno~ ' R11dy Miasta t:awicz1ir„ 2i:lal<omllte wypieki 
wreszcie. matka. zapamięta~g~, ~ c.ltllł1"· ni:!<" budy.neK-. ~feaki, z drzwiami · szkle jego, piel<arni sły,ną:. nie· tyli- w. Lewiczu i 
clzięmy,Ch . hąrcac:h wodnyc~„ ps;i-Jldd: nacr.-- nymi, ze śl.adBlll1 btamy· jakiej~· clawnej,. zoooywaJą· uznat:tia na pokaząc:t1; ltł!:a:J'awyl::r\1• 
brzeV\Y,Ch, i:ojowisk dzleciatn~,. nad· Bzu-. obok 'dwa oklil6! 1J, ~dala . widoczny· szci:y.t w. latacll. c.ztettdzies.t~ch.,. :sukcesję, -. 

. "i<olo sti:a1y'' • mote "~ało· ele:<trow tró~l<ątny wysok·i:ego 'dachu„ Ptzed sobą d.tama:ty.czrdie; przerwan11< pewoffi?Anym. trty• 
" ~ t•, aloo nie daJ Bota "za; móstem masz.. ptekatoię~ dZiestoleciem. niszczenilia· własności „ 
warszawskim" •. Gniewne klapsy na. spa„ Ją~~ze· w plerwszy.ch• dz~esLęciu la... przejmuje syn. Francisze~„ 
lane słońcem 'a wv.mocźona ciałQ,. a. QP.. taco, obecnego wieku, wówczas.; 'Ili! i:wartej I taKie. tGJ , miej?x::e'.. ·Jedno z wielu w 
t ern z matczynęj ręki pajda C!'lletu1. 119zo- z11.l)udowie \.ll.icy. byłe tp , mala~\lla: "lieka„ mi.~,. ale naprawdi;i, j'.ed.v,ne-, CG:! ni'by 
wegQ, prze;i: cały bochen, osypana CJJl<"'. renke• którą w roku 11?071 od}{upfill Pi.f:I- 1!.adl.uba, ctawrna' przetJma.łm zmi~nne · kol:eje 
rem, od. rana: nic o~e ja.dłed, wilgotna karz warszawski- Adam Szerema.tji., ?tzal<il,.. lnsu1· dZ:fo·jpwa bucz~, tv.sfącle:tnie.r impU1" 
q0· ł'ez cl;i:i;ecit'll'.lyan ·._ta!< pactinląka„„ zy rodzinne św.ladcZą, . te Qj_~iiaa·. jaQ!J•. „ . tia, mean~„ wi:e.c.znim ty,wy,ch· idat„ . I: 

były„ c~leby, Qlwaiww..- nocnveh· . Aleks.ander. z POChQdzefliia-1 ~ol:UdnioW:iec „ wszwnkQ tu. taxire sam~ j,al« mr S:tarejJ fb'r 
b~·~siad '. P.rzyjac~Ół, rodz.itl('IY,c;Jl: śriiadaó . Qsiai:!l w Dąpj,u , nacl1 Nerem, w. burzliwych· togpa!'.l.·i,. w1 t'l.'e.1 ~szej listopadowej 
~~zy stplą . .; t .a!.< pa~ą~ ••.• , · ~i':.ą~acb . eu~jskiej W.l..osny, Ludów„, W· mani:festacjJi łow.iiczam w- 18.18: ceku, pod. 

Odurzony ,przy.tgmo.~jf!S.Z.1 \lł/ ~~ Qd:,-.. Pllł9wi~ Xi.I)( 'łfieku, Syn . w ~larsz:awie: zda- j_ednym nazwisl(iem · słu.tij!l.e:• mi.ast\J do dzh-
.nal.eziony ułilmęk. t.:01"1~#.1 CllUtQ.o. bvwa., z~wf6PJ r:ii~a„. w. t.owi..czu~, j_eszcza aiiaj. • . 

Tak tet ma · się; SQraw<l• z. d?i~ł.'11:j~Z)<Rl:. pj:z..~ ~~oam1 Ir woJ:.iw ~~e-j-„ P~ Odnalazl'eś· i poczut'eś tu• O!il~ k-r:oml<ę „ 
soacerem„ Opuszi:;;zasi i<olf:giatę : "~. nttQj.~Yt k<m~1 Piił•H1nnii. ty.dows~ ch:le~a . przyp001r.1ianą: u po~u' wędrówk4:· 
mi drzwiami", ·jat<, się u nas mówi,, pJ.lzę„. z:~ S;t:r.pny uHcy, P.od: nu.merem ki 7,?oczułeś się: Ptl:z:P.Z' rn~a:rent' ::iez-
ct'lodzisz. br11!11ę ks:i~~- iJt:a~atJJ . ReJke9,P-.• ~S~ł\h - zAąż.y/ zoudować ' nawaczęisną pieczniej, odczytując w• -cym miejscu dla · 

· z 1907 1'.0ku i jut staj.f11SZ w. ?otlue.czn~j · i · dutJłi ja.~„ ne.: tama c.zasy pie•<arni'ę· - siebie: znak sensu · szlache.thego 'trwania 
tłie ;;i~jdziesz l:lal~ko. Soacer b~czie wj;docwa, ciz~i.:aj• of.i·cy,nę-,. Zagrożony ar.e- na swari:m, w ci.eple zadDmowwne.,i swojs'" 
krótki: wy.biegnie_ ci. naprzeciw, i zatr.zy s~to1-Ja.ni:~· pr;zez Niemców; z żoną i ma„ kośt:H; To się pokłoń'1 . ~u· pachnącEJ, 
ma t~n wła$nif.i zapac,"1, \•lype~nia tutaj lęńki!ll synem w. niemowlęcej oodus:zce, wo• mu , chleoem; pamięci jego· pracownil<óW..p 
ulioq 1 wi,atry1 zac:ioctni~ · p~~.2:11 go · łukiem zem' l<onnym, jesienią. 1914 r.o:<u · ucieKa· włodarzy. Dziecko dawne~ tułaczki. wo;Jl:ln 
uHc,z.nęgo przewi::żęnia . <u. ryni<ow~. Za~ie- do Htirszawy . sta'!ltąd„ dalan,t w g~ąb nej, dzi edzic tr.wające:iJ fu 1 t~adyc·jj., •. pan 
dzi·ałe stuleciem. , won~e za::::zyn6w urao1a- ~os,J1, az w okolice vhar'.<owa, . Do ocala._.- Franciszek Szereme:ti.„ każcm::it1 · rad, 
nic:-i przez- zr.ąm:ńy„on. oi.a.stQ~Gh! tozbu- nej w zawietusze wojeł'lne~ ;:>iel<~rni ;. ł~..J1~ życzliwie uśmiecnmięW - · odkłoni si:ę, 
~anegQ żaru sy.Qpnego ust~wu::,znie za cl<ie} w.rai;:a~ w 1918. roku 1. Z.O.staJ~ łowi.- na ::ievino. 
\':_ 'awą ; zwinnvcn . Pi~cowycn, niezUczo- . ci:aninem znanym i cenionym„ owu:<ro:tnyJlt• 
nypn wypil'!kć~, zo~e· śl'1ieżtcn, , zawsze . ławnikiern, pięciokr.otnie, w.yo1eranym. doJ ALBIN SZli'~tAJl)i\ 
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ŁOlt\TICZ 
w oczach dziecka 

"lowlcz dawnlej", "lÓwlcz dzl!l", "Lewicz 
jutro" - tai( najogdlnlej można !1y o«re~llć 
tematykę prac ząłoszonyr,h na ko11\.J1rs plas
tyczny dla llzlecl zo szkół podstawowych pod 
nezwq "Łowicz w oczach dziecka". 

W konkursie ogłoszonym w 11!l!ju przez Mlej
s1c, Blbll tekę Publiczn<1 w Łowiczu ·~zlęlo 
udział 119 uczestnlków - ucznl15w ze Szkół 
Pod!lta-ych nr 1,2,J,4 w towlczu. llajllcz„ 
nlej reprezentowan3 bvh SP nr ) • 42 uczes 
tnlków. Młodzi plastycy (li-14 lnt) posłu!Jl
wall się rótny1ni tech11lka1nli kredką, o łów· 
ki111111, faroaml plakatowymi. Stosowali tet wy 
dzieranki, "'lfclnankl l wypalanl<l w drewnie. 
Jeli"li nawi!fzv„aU w swyełl pracach do Col-

. kloru lowieklego, lmyc:tt wyobratnla prze
niosła w pnyszto~ć. [ tak zobaczyć mo1.emy1 
kąplol w Bzurze, nowocte!ill& buctynl<l, arto
ritt klll1IUl'likacyjne, Obserwotorlun astrononl· 
CZllO.,, , 

.liry konkursowe oconlło, it wszy9tkle 
praco zasługuj;i na wyrdtnlenle, dlate!JO tet 
22 czerwca, w ckliu zakońc:zenla roku szkol
nego, 119 ucze9tnlków konkursu otrzymało na 
p11111iątkę wydal«"li.ctwa Mlejskle.) Oibllote~l. 

P latrek 111a 1' lat. W tym t'Oku ukoń
czył SP nr ó w ~owiczu. Od wrzo~nia 
będzie uczniem LO. Pierwszy mlesl~c 

.llWOich wakacji Zdecydował si'ł przeznaczyć 
1'111 pracę, by za zarooione plenlędze kUPlć 
aobio dwukasetowy maonetofon. Oo naszej re 
dake.li zgłosił aiq w odpowiedzi na zomlesz
czonv w Pierwszym ntJllC!rze apel m.lJ'łCY zwer: 
bow~ stałycłl koresPondentdw dla 11asze90 
PlMll. Okazało :ilq, te w6wczos kiedy 111y cie 
szyll„ny slq wydanlClll dnJ!)lego nuneru :IL 
Piotrek zree1agował jut siodc1ndzlllslą t;i dru
gq edycjQ .-ydawaneuo przez siebie tvoo<Jnlka 
"Pl szcza łka Młodych". 
• W llScie sklerownnym do nas napisał:" 
Chelatem wydaw~ gazetę dlo nastolotkóił 

( ••• ) Wli:c zaprooonowałent w klasie tetJy~my 
llO!J11 colt takiego wydawać. Na początku chęt 
nych było duto, pdfnioj -nikogo. Nr l moja.
go pisma (ptszo "moj2QO" bo to ja sam je re 
dagujo) pod nazwą "Plszczałl<a Młodych" wypu 
~iłem 22 lutego 1909 r. Jest to tv;iodnlk 
odbijany na ksero. Przesyłam wam jeden z nu 
Mr~. Falitem ~est, te sam artykułów nlo pi 
SZQ, j i1:< w "lbł)'m lowlczantnle", ale jest 
~en ".~ to artykuł„ ni to powitanie· pt. 
Cze~ćl S:J 111 nim wlaoomcr.lcl o · najciek~w~ 

a szkoły pamlqtkowe dyplomy. tła tom last 
auiori:y • 14. najiepszvCri prac zostali na· 
9ro:izeni ksiątkami. Są to:. 

:w nr 11 Anna Godziszewska, Ewa i<olls, 
Magdalena No..., ińska 

SP nr 2: Izabela l<oPczyńska, Małoorzata 
Mika, Ml chał Nawrocki · 

SP nr }1 Anna Ozlemlankb, Monika '<o~l • 
der, EUbleta Szwarocka, Katarzyna Tytiuś, 
Wioletta Wltl<ows.ca IZabela Zwoltrts:ca 

SP nr 41 Aneta i<aimierska, Ama SlUPS'<a 
Wszystkim pa„loni - nauczycielkom ptastv• 

kil Hamle Zalewskiej (SP nr 1), Eltblec1e. 
Fatlńsklej (SP nr 2), Elżbiecie Pietrz;il< 
(SP nr J) i Annie Tomaszkiewicz (SP nr li) 
serdecznie dzlf;ku,lemy za POl'IOC 1 opieko: nad 
przeblRgiem korkursu, a wsz~stkle dzieci ze· 
praszamy do •zlqcia udziału w nastqpnych te 
tego typu if!'4lrezach, 

· Prace konkurSOjolll motna obejrzeć na wvsta 
wle w lol:q1lu Miejskiej Blbllotckl na l>A. )5-
lecls, '*> 1<0t'lCa l~fca.. 

A.o-c. 

szych artykułach, które znajctuj11 :iię w da
nym runcne" , 

Artykuły te, wycln:Jntl przez Piotrka z 
r6tnvel:l gazet l zgrubnie powklejane tworzę 
:.Cornpozycjr:, w kt6roj ka%dy mote coś1 tlla 
sleble znaletć. Jest tutaj ml.cjsce na modQ 
dla pań, auto..,....(Jllzyn dla ponów, :ioort, 
re<:Rnzje f1 lmclw 09lqdanvch aktualnie w TV 
ptotkl o gwlllzdactt rU1nowych, ooozj'l \Isty 
l<rzyzdwl<ę, komiks, sensację, ą ta!< te '•1a 'lt• 

tykuły o tematyce pow11.tnlejszej. w "Plsz· 
cz alce Hlodych" z 9. VI mo.tna no. przeczytać 
o Doelnoach 767 latajqcycł't n;J tra:i1e l/at'Sza 
wa • Nowy Jork w barwac:ll LO f-u, 

"Piszczałka", wydawana w nakłndzle od 
jednego do kilku ęgzem;:ilarzy czytana jes t 
przez na.Jol ltszyeh Piotrk'!r rodzlniJ, 1<ole
g61ł, przyjaciół, 

Marzeniem wydawcy 1 redai<tora nactclneno 
w jf.ldnej osobie jest spotkać w nowaj •ukoi.e 
Qru~Q zapalel'lców chętnych do wsodłrcu11ąo
wania "Piszczałki", Serdecznie mu tego ty
czymy, a Was, drodzy czytelnicy zachr:ca•?Y · 
do Przeczytania ooo« 1Jrtykuł1J, którym Plo
trel< tJebiutuja na łęmach lll., 

(emw) 

(}rf/Hic Wt ffAłlfJat ~ 
Wakacje trwajlJ. Nie wszyscy Jedna '.< z 

oowouu wysokich cen wy jechd l luQ. wy• 
jad'I na '-<olonte, wczasy czy otiozv. 

Trzeba wiixwakacje opęe1zli w 1.IOflJJ, przed to-
lewlzorein lu::i - lt'Piej ·• nad wod:i. To pir.rw
sze wydaje slę realna, alo druoa motllw~ć 
nie zapowiada slę dobrze·. l'o nfostu nie ma 
gdzlo ••• ria "zalew[e·" zo stawu rybnego zro
biło s1q "bagienko" a nte mlej9ce do :.ąple-
11. W Dąbkowicach Górnych,w stawie na lwi-

rownl nie motna się kąpatf gdyl wydo::ivwa się 
tam twlr. tlasza rodzima llzura wydaje tai< 
piękne zapachy oraz kolory, te nle motna ko
lo niej przej~ć. ~f<:l:e za burmietrza powsta· 
nie w łowlczu basen, ale jest na to nikła 
tylko ezensn. Marzymy .o tym basen le przo
ciet jut ponad 5 lat. Wl'l(: gdtie? Zostaje 
jeszcze jedno wyj~cie l na)lensze. ~I te wa• 
kacje k'ipać sti: motna tylko w wamleł 

6 

Rada Ped:i!JOglczna 5zlcoły Podstawowej Ur & 
czuje się obratona pomdwlt!fli11111l zowartv111l w 
artykule r11n11 \ol,llysacld!l!JO wydrukowany.n na 
łamach "tlowe!JO towlczanln;i'' nr }, Pan lly:ioo
kl nie mlał · bdnych podstaw do oceny prncy 
nauczycieli, których po prostu nic zn'l. ~ 
czasach odnowy moralnoj artykuł ten jest 

· jej zaprzeczeni cm. · · • 
)4 podpl.sy ~auczvcl~ 

Przedstawlclele Koni tetu Rodzlclelsklo
go Szkoły Podstawowe,) llr & w Łowiczu wyra· 
tają swój protest do tr~l artykułu pana
'lllesława ilysockiego oczec:nlnjóJCl!łJO or:icq 
szkoły. Wyrazy nasze!)o oburzcnl"11 rlalltltny 
na swym zebraniu w dniu 19 czerwca l??O 
rok•t l tym samym poplt.mimv stanowlsko lł itdv 

P~dagoglcznej naszej szkołv w tuj spr11wie . 

,, rfonplsy ra1Jzlcdw • 

.bSll slri l<omuS m6wl, te .icst !\lllflv -
nlech nie odpowiad11, te jB'l t •IObrze ucze!J~flV 

Wprawdzie ze ś18PCI~ - jg:< z l<etda.t 
ułomności - nie wolno szyllzi~, ale dlo lch 
dol:lra nalet.y pomóc 111 znalt!tć SlQ 111 wlBlklm 
n1chu. Takte wtedy, Ql.ly j"3t to ruc'1 sno:. 
łecinv l narcdo"V. 

Są ja!łlsk ślepi 1 gł1111t ~o~nt11 ••• 
ŚlP.pl, :ie nle iildZ'ł CIDl<onu.)llCYCl'ł Si'ł zmlan1 
!)łupl, bQ .tyję wczorojsiymi lrleałinl. Sół 

. akurat na mlorq sloganu sprx6d szlcoły nr ~. 
Zlltent towanyuow~ uvre1<torowi i 9tawa

r<1 y11.z:onemu gronu (czy uu !)ranom) wypad.l 
tv lko tyczyć sł11ti<1111i ich ideolo9icznugo 
poety "socjaUstvcznel)O szcz~la", byle 
nie w l<sztatconlu młodeiio pokolcnl11 do to.) 
przysz:lotłci, która jut dzl4 - na szczcr> •' 
- )ost przeszło!lclq. \f-:' · 

WlESlllW JAN ~IYSOC'.Cl 0 

PS. Wicrzq w eutla; ooto wlęc ślepi 'przej
rz:i, a głUPi. „ ?odobno tlłUPOtę miej wld:ić, 

Do:dąc w połowie OQ 111. w lowlc;zu nle OG!Z 

wzruszenia wziqlom do ręki plar:wsie l'l(JIPery 
lła9zego plsma. Przy jfl'ujq oo J~o ptoniszy 
zna:< n<fradzejqcej siq po prawle P4b•iecine.) 
przerwie prasy łcwlcldoj. UC1Hzyło 1111l e 
nawiqzanl• w tytule de plerwszeł]O ty(JQth111<a 1 
jal<i od l?ll roku zaClQł się nad azurQ ui<a~ 

zywoo. w l)lcresie U Rzpltej 1Jvł1111t jo190 
wsPólpr<IC(Nrrik lem. Na ŁaittHCtt "lowtczanlna" 
ooblutował.ent po otrz)'lll3nhr roatury w 1926t, 
St;id tot nie bez wuu$Zetlla tycz') lcda!<cji 
L Wydawcy plllll!n z całeoo serca powodzenia w· 
podjritym, nlttłatwyia ł!'l.ldtle. C • • • ) 

l.Gumi~l. 

Od redakcjll Pa" fadeusz Gumiński, od . 
l?\6 anleszkanlcc Legnicy, ale nadal stlnle 

. · zwl'Jzany ~e swy.- roditmy:n miastom • t.owl
czem, inakomUy znawca jeqo historii l tra
,1lycji, orzyshł 11.1111 te t arMml, !1tóry pu-
1Jll'.<11jr.111v " tym numn!ł or;i1 zil1J'111rowat 
stałę w:in1łpr:ir.r:. l>l!J tUZOOP.lllU towlczilnlOO"•l 
ta:.i zn r.t1ri~ zesi lf?nin n:is Stt0lm nlńrllrrf!-:ł'1k 
l z:i or1P.!<ozanc n;"S:n tvczanla n:t,):JcrcJod.. U?:h 
en ir,l<u.iL~ny. · 



05TATNlt= 
LĄrO 

7 

t1rn10 na nrvw~tne oio:i:it~I. otoo nozostać na 
mic,1scu. W tym drunlm nrzypacku tornn c:n""" 
pln:IU onrtzicl I sir; na nlew 1cl!<le porc:r.lll r 
.1!ltlnym rt11n'<lein na 1<at1loj. Podoi.'111{1 plnrwsl 
c:hqtnt jut str: zoloslU • . l!!1li wlf'/e chc:eclo 
spi;ozlć ,laszc:zt? kllkn rlnl wśrń<' oOl i las6w1 
nloapnrl~l radzlwiUOW911iC!l<> natncu, ptltl\Jlna• · 

mać wieczorem przy O!l"i9!cu, 1<Ł6rc!IO nlkt 
nle br?tlzio wnm kazał po'!llć • oo~plo::izcto 
się. (Rezerwacja: tal 1 06 92). Io jest jut 
chyba ostatnie lato w tlieoo~tilt ••• 

E. l 11. \1.\l tct1;t5CY 

P .S. Ch~ mote ntekonlectrile. Pan Marat no.• 
al się z zamiarem wystosowania Clo włałclcle

lA oblelctu Pi9111a z arOPozycjq by • nw!lze111 · 
• dDlll'd sprzedać, ole z wyjlftldenr trzech, 
noto czterech. llozolanowanlo ośrtvJ<~ ;:ioiwo-

11 na wydzlelenie tych ~ domków Od reszty 
i utworzenie 11 ten SOOSób fłVllajszogo Call'pln• 
[!U, na ktćlrym ovłvov 111szvstkio dotvcnczaso
we urt;idzcnie sanitRrne, barek, recerx:.\a, 
niepmn!.o.)szone POla t>iwal<owo I owe 4 1tontd · 
Taki ce~tng mlotby 1110te szanse byt:! rentaw 
ny. 

l<.I'Oili lz.a 
policyjna 



Maj i . czerwic: są :niesi:J::J::ii. nz::zvtu tu
rysty;:zn(Jgo ·• ~0111:zu. :ly-ie« .;ot::i.u;z:u za
oałni.a się 'J3t'l<f.1Q i rcz::ia:::in~ :zureo~ ..,vs 1 a 
r:ajęcvcn z auto.<arów -:isłycn i r,;:;z.yc"I turys
to... Tłc::z~ sio: J!JStą :u:i~ :.J ..,ejś::u :!o 
i:iuzcu.~. ci9n~ si-; ;jro.~.:nie ao «c1:i.c~Ow. 
<uouj~ loc:y i oar.ii~t-<i. . 

Jo ta«i.?go o:i~lz<a 1=z1;r~y::zailiś.'l1y ;;i-;, 
:::io„ .• ~v;:i ro <u jHJY .rnl::j tury!l t::i., 00>11 :!• 
::zile :iry:nas::iws-<i g:óc:. PrzvJezczoJą::v r::iz
gl~cali sio: tez na ::irjzno za Sle:!ZlJ'l i>Ti..: . 
;aestaty :<il-<a "lleSlQCY te"1U znio<n.:Jł na:as 
znao c.,ar.:i'<terysty::zn:?j wi. tryny ::iiura tu
rvsty::zne3c. Lo:<al ::irzeJ~ł or ywatny :•łaś::i
::iel aomu u.„ieszczają:: na . szpie os::::ili·~1 
"re.da.~~" • ..\ .Jiuro? .:hvsZ:?!:l }3s~. z ty.":i z~ 
l!lJSiało si~ ;Jrzenieść do oo::iillsiczenia 5ii· 
siacuj~C!!J:J z ctawny:~, z n1e.•ioo:zny::i oc: ::yn
~u ..,ejś::le:n w 'Jramie. 

rnam.11 
sezon 

c1iuro .>TTr< zaj::iują:e Si'l o:isłu~~ .iy.::ie
cze~ i ~.riaoczące ustuJi orzcwc·'Jni:::<ie Jo 
Zil!llli t.ow1:.uej - ciasno :io :iasno - ale 
jeszcze JtZ~duje. i~ tyrn "jesz::zc" nle .na 
ani '<rzt1· ::irzssaoy •. i <wietniu ora-< śrooi<ów 
na 11trzy;a:m1e .Jiur:i 3.<łonił j:?go 'Jt?r3onel 
.oo "YPOoliilczeni3 ::ira::y. :;dyoy nw intcr:;en
cje Zarzljcu !l.iozi<iłu i .<oła .~rzewoonii<ów 
PTT:< u lOłładz miasta o Jorinansowanie, trze
:ia Si'l było liczy:: z z3:ii'<nię::iom lo:<alu " 
?Jlni sezonu. 

Urziid MieJ5'<i sy::>nąl w i<ońcu U to~ciwi e · 
grc!IZilm, ale orzyszłoSć :»ur.i Oddziału ?iT.< 
na tzw. 111artwe m1esiące rysuje sir: Jarozo 
1111Jliścic. SZKoda, :Jf JddZiał w Łowiczu ~aj.}
;:y z3 soo.:i =>Oll3ll 30-letn1~ tradycjo: lll.ISlał 
z:i;cończyC dZiałalnoś!. 

MAR!:« wOJTYL.\K 

iló rcoai<CJi: o W!l:J01111'11anym w reU:it:inie :io-
1111, o zamlcrzcniacn jego wh~cic1ola i orza
SZ-<003c:i, ja'<ic naooty:<a na::>iszemy w jecny::l 
z naj:Jlizs;yc.'I nuncrów. 

• 
zap~--osz.e111a 

, . „~ 

• ~ ·;co1u1H;ity na ;concurty mu1v<1 or!)ll.nowuj 
Jal\3 Sebastiana oac11a. 26. llpca o !)OOz. lll.JO 
i:ira! O<:IJZltt llurfriea Monck11 z llFU, a 2 sier 
pnia. o tuj sa.11ej gOIJzinie 14illis.imo łłos11t U 
z Olloch. . 

• Oo i<lna."Bzura" oa filmy, 
Zl-2J Vll i\oczor 11u10.lrll (Konellia, US.\, od 

12 lat>, oooz. n .oo. 
21-21 VII Thais (erulyczny, Pol!ika, ol.ł 101.) 

QUCIZ. J?.o.1. . 
24-27 Vll •'rlV!IOltv Hot>tcoo Jacalla (k0010tlia, 

frau::ja, oo 12 lat), !JO(lz 17.0(). i 19.00. 
W-JiJ łll Fal~zvwv ksiQZQ (baj:<a, llFll, b/o) 

ff'.ICIZ 11.00. : 
2u-):) \III ;>auriula (.irotvcznv, Urozvlla, od 

Ul lat>. !l<Jl)z i 9. no. 
Jl VII-} \/Ul 5.<artt Allel<ów (przy{)Ollowv ,Rf'lł 

o/o), guui 17 .au. 
}l \/U - } Vll I i>1..-oelopv (llra.1at, Polska, 

oJ IS lat), UOIJL. 19.00. 

Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi 
Oddział w Łowiczu 

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

JESTEŚMY BANKIEM SAMODZIELNYM, SAMOFINANSUJĄCYM 
I UNIWERSALNYM, MAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI Z PEŁNYM WACHLARZEM USŁUG BANKOWYCH 
BEZ RÓŻNICOWANIA KLIENTOW ZE WZGLĘDU NA FORMĘ WŁASNOŚCI. 

•• KREDYTUJEMY WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPQDARCZE 
" PRZYJMUJEMY LOKATY TERMINOWE : 

3., 6 , 12 ORAZ 24 MIESIĘCZNE. 
OPROCENTOWANIE LOKAT NAJKORZYSTNIEJSZE W KRAJU ! 

" OTWIERAMY I PROWADZIMY RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH 
I WALUTACH OBCYCH • RACHUNKI BIEŻĄCE DLA osoe 
FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAtALNO$CI 
GOSPODARCZEJ. 

" UDZIELAMY PORĘCZEN I GWARANCJI 
»PRZYJMUJEMY WEKSLE DO DYSKONTA . 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OCZEKUJEMY 
CODZIENNIE W GODZINACH aoo - 1000 W DNI TARGOWE s~o - 1700 

Burmistrz miasta Lewicza 
ogłasza 

I( O tłlql RS 
na stanowisko 

Oyre~tora Przedsię::iiorst1-1a Gospodar~<i 
Komunalnej i Mieszl<anim11ej 

~ Lewiczu 

~andydaci winni.odpowiada~ niżej 
wymienionym waruni<CJ!11: 

• wyksitałcenie wyższe ekonomiczne 
lut> techniczne 

- :nini::ium 10 lat pral<tyi<i zawpda..iej, 
w tym 5 lat na stanowisku ~ierow
niczym lub samodzi~lnym 

- preferowana znaj~110ść soecy!iki 
~zialąnia gospodarki l<~~unalnej 

- do:Jry stan 1drO\'l·ia · 
- ?refero~any wiei< do ~S lat 
ilymagane dol<umenty: 
- l<westion.ariusz osooowy 
- życiorys ze szczególnym uwzględ-

nienię~ przeoiegu pracy zawocowej 
- odpis dt,loffiu i ewentualnie inne 

do!<umenty doty:;zące i:iosiadanycri 
l<wali!i><acji. 
Zaloszenia do udziału w :con!<ursie 

należy s'<ła:n1:! w sc:<retariacie U:zęau 
Miejsl<iego w Lewicz.u, Ryna'< :<ościuszl<i 
tol. JS-~2 w terminie 7 oni od tfaty 
ui<azania się ~głoszenia. 

8 

:.t:idne 

~ltM~ 
w atrai<cyjnyc~ ~olorach 

..iyi<onuje 
nowo powstały, zal<ł'd sitodru~u 
Ła..iicz, tel. 23-39 i 32-61. 

~--------------~-----------\-op.:.· ,,__ 
Podejmę pracę chałupniczq. Łowicz, 

tel. 3061. 

Montuję :x>azerię. Lowicz, tel.6ZS•. 

NAJLEPSZE W tOWICZU • 

~LODY~~~ 
O. SZACHOGtUCHOWICZ 
Ul.~-GO MA,A 1~ 

. (o. SWIERCZEWSKIEGO) 

iłeda:<cja "f«>wego towiczanlna" po
szukuje maszynist:<i na Os. ~onopn/c.:;!~ej 
lu::i w ::ilisl<iej oi<oUcy. Tel. 4657\lf?:J 




