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Pismo Ziemi Łowickiej. Wychodzi dwa razy w miesiącu. 

We ~orek, 24 lipea na torze kole
jowym w kierunku Bełchowa, przy wyjet
dzie ze stacji Łowicz Główny miał 
miejsce wypadek, który mógł się skoń
czy6 tragicznie. O godzinie 8 .42 w 
wyniku wypadnięcia jednego pier4cie
ni a zaciskowego tsunęła się obręcz 

+. wa w lewym kole jednego z wago
.l>ociągu towarowego nr 13494 rela
Płock-Kraków-Jasło, co spowodowało 

wykolejenie się paciągu. 7 wagonów 
wypadło z szyn, 3 z nich si~ przewró
ciły. Dlaczego mogło to się skończyć . 
tragicznie? Otót nie były to zwykłe 
wagony towarowe, lecz cysterny z pro
duktąmi płockiej rafinerii. Dwie z 
tych siedmiu cystern zawierały t>enzen, 
w pięciu przewotono naftę lotniczą. 
Z dwóch przewróconych nastąpił wyciek, 
ale na szczęście nie doszło do zapłonu. 

Mimo, it w wyniku wypadku zabloko
wane zostały tylko tory linii skier
niewickiej /w obu kierunkach/, to jed 
dnak awaria oznaczała unieruchomienie 
całego wężła łowickiego. Wykolejony 
pociąg stał bowiem tak blisi<,o torów . w 
kierunku Bednar, te zachodziło niebez
pieczeństwo, iż mote dojść do przypad
kowego zapłonu choćby od niedopałka 
nieopatr znie wyrzuconego z okna prze-· 
jetdzającego pociągu. 

Od chwili awarii do godziny 10.02 
w --czono napięcie na całej stacji. 
O ~ 02 pierwszy pociąg ruszył w kie
ru u Warszawy drogą okrężną przez · 
Łowicz Przeónieście i Bednary. Ozna
czało to konieczność zmiany kierunk~ 

2~
lipca, dworzec PKP w Łowiczu. . 
Z komunikatów powtarzanych przez 

·mega!ony nie częściej niż raz 
na p godzińy (nli.ędzy godz 15 a 16 ani 
razu) można było wywniuskować, te jeśli 
komuś nie pilno, to lepiej zrezygnować 
z niepewnej podróży. Ci, którzy tak 
stwierdzili ruszyli do kas, by zwrócić 
zakupione bilety. I tutaj (11()2:na było 
poc;zuć się prawdzi~ irrtruzem. Oloć 
~~tatecznie każdemu, kto o to prosił, 
pieniądze zwrócono, to jednak panie 
kas j erki za'c:tiowywały się tak jakbyśmy 
to mr - ,podróżni - byli wszystkiemu . 
winn s nłeprzyjerrne komentarze, wrogie 
s lrzenią ••• Przybywający na dworzec 

' podróżni nie zawsze mieli szczę~"' 
c e •trafić" na komunikat, a innej in
formacji oie było ani przy kasach, ani 
na t ablicy ogłoszeń. Kupowali więc bi-

. doO<ończenie na str.2 

jazdy .na stacji Łowicz PrzeOnieście, 
czyli w przypadku alekobietnych 
ekspresów l potiQgdw po~iesznych, 
które puszczano w pierwszej kolejności 
- przetaczanie lokomotywy. Spowodowało 
to duże QP6tnien1a POciągdw we ~zv _ · 

winien opu4cić ło-1icki peron 1 o 15. 32. 
We wtorek, 24 lipca ludzie zajrlujący 
przedziały i korytarze tego jak zwykle 
zatłoczonego pociQQll wzrokiem, w którym 
mieszała się apatia ze zdenerwowaniem 
omiatali perony stacji lowicz Główny 

TOWAROWY 1[}494 
stkich kierunkach. 'po południu jecbało 
się os~ z Warszawy o 2 godziny · 
dłużej n1ż normalnie. Podróżni wysie · 
dający w Mysłakowie znuszeni byli 
skakać z wysokości stopni prosto w za
rośla na nasypie, gdyż pociąg wpraw
dzie na tym przystanku stawał, ale na 
trzecim, nie mającym styku z peronem 
.torze. 

Na pewno jednak najbardziej ucier
pieli pagażerowie pociągów dalekobież
nych. "Portowiec", wyjeżdzający z 
Warszawy Centralnej o 14.25 normalnie 

(/J) 

jeszcze o 18.20. 
Wypadek na torze na Bełchów ozna

czał też czas ciężkiej próby dla służb 
awaryjnych kolei. Na miejsce ściągnię
to pociągi naprawcze z Warszawy, Kutna 
i lodzi. Ola zabezpieczenia p~zed 
ewentualnym zapaleniem się, dla asysty 
przy ponownym stawisniu na szyny cy
stern przybyły jednostki straży pożar
nej kolejowej z loJarszawy, lodzi, je
nnostka ratownictwa chemiczneao z 

dokończenie na str.4 

nieco BLJZE~ 
SV'JIATA 

Wrocław: 88-71; Poznań: 88-61, 
Gda sk: 88-58, Częstochowa: B8-33i. To 
tylko cztery z kilkuset nowych numeró"' 
kierunl<owych, z których począwszy od 
23 lipca br. możemy korzystać. . 
W tym bowiem dniu w Urzędzie Pocztowo
lelekonunikacy jnym w Łowiczu zostały 
urucbornione łęcza mi dzymiastowe o nu
merze kierunkowym 88. Jak nas poin-· 
formowała p.kierownlk Oddziału Linio
wego, Bożena Sztela pozwala to wszy
stkim abonentom z terenu miasta Łowi
cza ·1 jego okolic na uzyskanie automa
tycznych połączeń telefonicznych, z ty
mi miejscowościami na terenie kraju, 
które podane są w spi sie telefonó~ 
województwa skierniewickiego /wydanym 
w 1989r./ w znajdującej się na str.23-
46 tabeli B. Podane tam numery kierun
kowe, z których mogli dotQd korzystać 

· mieszkańcy Skierniewic i Brzezi n są 
teraz aktualne także dla lo~1icza . 

Właściwie należałoby napisać:były
by aktualne, gdyby nie wprowadzone 
w styczniu ich częściowe zmiany. Zwa
żywszy, il naj~.za książka tele!o-

niczna , z której korzystają 1n1eszkańt;y 
1'10je1o'6dztltia skierniewickiego została 
podpisana do druku VJ grudniu "l9B9r. 
można mówić o pechu. Zwłaszcza, że wy
kaz aktualnych, zmienionych minerów 
kierur.'<owych posiadają \'/ Lewiczu jedy.:. 

dokończeni e ~a str. 7 



kro11ika 

• W piątek 27 · ucca i w. poniedziałek, JO 
lU>ca obradował Zarząd Miasta w Łowiczu. 
'!:Jrowadzono POPrawki do ::irzedłożonego· 
przez l<anisję Gospodarki Przestrzennej, 
Konllnalnej i Ochrony·~rodowiSl<a projektu 
Zlllien nazw niektórych ulic i osiedli w 
t.ow1czu. lllstąpiono od nazwania Osiedla 
22-lipi:a ialieniem Stefana Starzyńskiego. 
StvierdZono, że sensowniejsze będzie nada 
nie 1111 nazwy tcpegra!icznej: Osiedle Glin 
ki. Illll'Q Starzyńskiego nosi już szeroka 
ulica ZlftlYkljQca to osiedle od południa. 

Nawiązując do głosów rn!eszkańcćw, ktś
re naplynęly·ao Zarządu Miasta (niektóre 
pu::i].1kujMy w naszaj~zecie w rullryce . 
·~ 1>0CZtow1 50" pestanowiono uczcić 
pani1Qd Wladysław1 G • iego, jednakże · 
paprzaz nazwania jego imieniem nie dOtyc!i
czasowego osiedla XXXV-lecia (które zda
ni• Zarządu PC>wlnno nazywać się Oś.3rat
k0Wice), . lecz lasku rn!ejSkiego. Jeśli 
kiedYll PGZWOl'ł na to za!IOby finansowe 
lliasta i !1'1iny1na slat>O zegospadarowa-

~nych tarenaeh p01:02onych na południe od 
lasu lllOtna będzie się pokusić D· zacganizo 
lllitlUa • także nazwanych imieniem ·Gra1JSkie 
go • terenów wypoczynkowycn dla mies:zKań
c:ów llliasta w formie zclUonej do parku 
krajoorazowego, 

Polcione llliędZy wałem przeciwpowodzio• 
wym nad ilzurQ, a zabudowaniami ul.P.odrzecz 
nej tereny zielone proponuje się nazwać 
Bł:iniern · Bohaterów września. 

Według oceny członków Zarządu należy 
ta.<że Zlllienić nazwę u~.2ymi~rsl<iego. Za
miast niej Pt'OPonuje się nazwę Armii ~ra
jowoj - jak się dowiadujemy dla upamięt
nienia dokonanego w 194J roku przez toł
nierza AKt właśnie -u Zbiegu tej ulicy 
.(wówczas Deutschl!Strasse) z ulicą Cheł-
11Dńsk1a!J01Zamaehu na szefa łowickiego 
Ar:>eitsamtu, Buchholza. · 

Ostateczną decyzję ·w sprawie nazw ulic 
llOdll,lmia na zblitająi;;ej się sesji Rada 
Miasta Lewicza głosując nad przedłożonym 
jej ;irojektern uc:l'\wałv. . 

• ZarzQd przyjął zasadę, ze tereny będ'ł
ce własnością kOlll.lnalną a · przeznaczone pad 

' buG~ garaty nie bę~ą udost41pniane chęt~ 
nym jal< dotąd w formie dzierlawy wieczys
tej1 lec.z wystawiane na przetarg o dzierta-
wę. Szczegóły wkrótce. • 

• Doszło do różn~ zdań między larządem 
Miasta, a KooU.sją óo Spraw Działalności 
GosPOdarczej w s;:irawie wysokości opłat za 
par~<Mante w centrum miasta. K~isja pro.:. 
panuje kwotę: 500 2ł za godzinę postoju. · 
ZarzQd uwata taką cenę za śmiesznie nis
ką i proponuje 2000 Ił/godz. Jednocześnie 
oo ZartQdu zgłosiły się j ut trzy osoby 
gotowe - każda z osobna - zorganizować 
firmę za .'lnującą się pobieraniem opłat par 
kin!JOWYcn na rzecz miasto. · 

• Zarząd omawiał te! sprawę jaK najszy1Js2e 
go opracowania Ookumentacji potrzellnej oo . 
orzystcsowania buoynl<ów aawnej jednostki 
W<>
5 

jSk<Mej Przy ul.Zymierskieao na ootrzeoy 
Zkoły Poostawowej nr 5, orot projekt ewen

tualnego sk~tcryzowania aóninistracji 
mej!lkiej. To ostatnie tylko pod '!arunkim 
e udałot>y . się zdobyć na ten cel tundusze 
wys:lecjalizowanej fundacji. 

tJOCt /(/lfjlf 
chkończenie .ze str .1 · 

l ety, które kasjerki sprzedawały bez 
żadnych ostrzeżeń. Po usłyszeniu komu
nikat14. bąd:t "zaciągnięc;iu języka" u in- · 
nych podróżnych rezygnowali z wyjazdu 
i wracali do okienka. "To pani jedzie, 
czy nie jedzie? .•• Trzeba się decydo
wać wcześniej, przed kupnem biletu ••• " 
- twierdziły kasjerki. . 

Pewien zdesper~wany młodzieniec do
. wiedziawszy się o awarii, gotów był · 
nawet · drogą okrężną próbować dotrzeć 
do celu. Pyta więc w kasie: "Dokąd 
mogę ku;:iić ::>ilet?" "Wszędzie ••• " -
usłyszał. Zdżiwiony, pyta dalej: ''.a do
kąd jeżdżą pociągi?" - "Nigdzie .•• " 

l N FORMA TION 

o 
·. 

Oo środkowego okienka, obsługiwane
go. po południu przez młodą blondynkę 
podeszła inwalidka o kuli . Poprzed 

niego dnia wyjechała z Poznania, prze
nocowała u znajomych w Lewiczu i zamie 
rzała jechać tego dnia do Błonia. Znie 
cierpliwiona długim oczekiwaniem i bra 
kiem perspektyw na dotarcie ną miejsce 
przed wie·czorem zdecydowała sią konty
nuować podróż następnego dnia. Udała 
się do kasy, by przedłużyć ważność za~ 
kupionego w Poznaniu biletu na trzecią 
dobę. "Nie mogę ·i niltt nie może prze
dłużyć, bo ten bilet był ważny ·na wczo 
raj i dz.isi aj, a nie na jutro" - usły
szała w odpowiedzi. Niewiele brakowało 
by tupet 1 niekompetencja kasjerki 
wzięły górę. Na szczęście znaletli się 
podróżni, którzy poradzili inwalidce, 
by udała się do dyżurnego rucnu. Wró
ciła , ;:>o cnwili szczę§liwa, z przedłuża 
ną ważnością biletu. · 

Atmosfera na dworcu stawała się . 
chwilami dość nerwowa. Rodzice z dz~ • 
mi, turyści z rowerami, podróżni ma~~ 
cy przed sobą jazdę z przesiadką -
wszyscy oczekiwali przede wszystkim 
jednego: jakiejkolwiek wiarygodnej in 
formacji. Nic dziwnego też, że wielu 
interesowały pó:tniejsze połączenia ze 
Skierniewic, Kutna, czy Warszawy. Uda
wali się więc do okienka opatrzonego 
dumnie angielskim napisem WFORMATION. 
Tam nie warczano na nich wprawdzie tak 
jak przy kasach, al~ nie było t o efek• 
tern jakiejś nadzwyczajnej uprzejmości. 

. Okienko, zastawione blaszaną kla ;:> !<ą, 
za którą usta1~iono wazon z przyw iędnię 
tymi kwiatami - było zamknięte. 

ALICJA GRZYWCZYŃSKA. 

..., Parlez lJOU Deutsctt ę, 
Patdziernika· rozpocznie w Lewiczu 

działalność }-letni nauczycielki colle
ge języków .obcych. Będzie to jedna z 
trzydziestu tego typu placówek w kraju, 
powołanych do życia w związku z rozpo
częciem nauczania języków zachodnieh 
w szkołach podstawowych. Wprawdzie an
gielski, niemiecki .czy francuski będą 
wprowadzane do szkół stopniowo, to je
dnak zap0trzebowanie na nauczycieli 
tych języków już teraz wzrosło. 

Kandydaci na "panią od angiel kiego" 
kt6rz}' chcieliby i:oZPocząć naukę w ło
wickiej placówce winni posiadać . świade
ctwo dojrzałości. ~szą takze zdać 
egzamin wstępny - ustny i pisenny - z 
tego języka, który w przyszłości będą 
chcieli wykładać. Ukończenie college 
da im uprawnienia takie, jakie są u
działem absolwentów wyższych szkół za
wodowych typu WSI czy WSP - czyli nie 
da im tytułu magistra. Istnieć będzie 
jednak rTVJżliwość kontynuowania 2 - 2,5 
letnich studiów na wyzszej uczelni, · 
najpraWdopodobniej w systemie zaocznym, 
równolegle z pracą w szkole. Pensum 
absolwenta ·wynosić będzie 12 godzin 
zajęć tygodniowo /nauczycieli przedmio 
tów innych niż języki otice obowiązuje 
18 godzin/ . 

College będzie się mieścił w budyn·
ku Studium Nauczycielskiego w Lewiczu, 
ale będzie jednostką odrębną organiza-

cyjnie. Dyrektorką zostanie najprawdo
podobniej germanistka, pracownik nauko• 
wy Uniwersytetu Warszawsl<iego, zami~~i
kała na stałe w Skierniewicach. Zaj _ 1 
prowadzić będą lingwiści z Łowicza ,;. " 
osoby/, Skierniewic oraz z lkliwersytetu 
Łódzkiego, który obejmie łowicką placów· 
kę patronatem. 

Jak się dowiadujemy, w tym roku 
szkolnym planuje się utworzenie jednej 
klasy języka · francusl<iego otaz 2-3 -
języka angielskiego. Język niemiecki 
pojawi się dopiero za rol<. Żadna z grup 
nie będzie liczyła więcej ni% 15 osób. 
Ola potrzeb uczących się ukończono jut 
monta% laboratorium językowego, obli
czonego przezornie· na 20 osób - jakość 
polskich słuchawek i mikrofonów bywa 
rótna •• • •• Antlasada Francji w Warsza
wie dostarczy nsateriały pomocnicze do 
nauki tego języka, a także jednego le
ktora. 

Pierwsi kandydaci jut się zgłosili. 
Wielu z nich pochodzi spoza Łowicza -
tutejsza placówka będzie jedyną tego 
typu w województwie skierniewickim, a 
i w Lodzi nie znaleziono odpowiednich 
1=omieszczeń dla takiego college. Ci, 
którzy zostaną zakwalifikowani będą ~ 
gli skorzystać z internatu goszczącellf,,s, 

dotąd o~oby z ośrodka motodycmego. 
i ze studium zaocznego. Termin składa -
nia podań o przyjęcie mija 10 września. 

/wal/ 



jak u· TATf-eqo 
t.owic:ariie od kilku tygodni z·zacie• 

kawieniem apoglądali za szyby przygoto- · 
wywanego do otwarcia Sklepu w lewe.) · 
cądci ładnie odnowionej kamienicy przy 
ul. Zduńskiej •••• Paid~zone wnętrza 
1 dute , białe 1 otwarte od gdry skrzy
nie zapowiadały atrakcje. jakie czekają 
i.ykle na kupujących u wej$:ia do za„ . 
chodnich supermarketdw1 motli~ prze 
lllierania w stertach najta.Mzych, jedna · 
kOWO wycenionyc:h sweterkdw, ·majtek. lcó-
szulek ••••• 

- a tych przecież nie brakuje. Dla bo
gatszych 1118111 lokal bardziej ekskluzywny, 
z konfekcją i galanterią irrportowaną z 
Anglii, Syrii, Ameryki, Hamburga" •••• 

Wszystkie ciuchy sprzedawane tutaj, 
zarówno nowe jak i używane, pochodzą z 
Ameryki. "Sposób ich .sprowadzania jest 
tajennicą bi2"6su" - uśmiechając się 
mdWi Ahned - "podobnie jak i liczba 

. zatrudnionych osób."· _Chwila obser- · 
wacji pokazuje jednak; .ze oprócz osób 
pomagających zdjąć . wiszące pod sufitem . 
kurtki i sukienki jest w tłumie kilko. · Sobota, 2e Upća. przed pglutniem; 

tl""81< czekajQcych na Z8111nątrz sklepu 
je11t podekrjcytowany wi(!Qkietl wnętrz~. 
fena natomiast kilkadziesiąt osób ptze
t:bOdząc od stoiska do stoiska s%Uka . 

. takich, których · głównym zadaniem jest . 
· patrzeć nam na ręce. · . . · 
. Oferowany asor'tvn!ent, jega jakość i 
ceny _ isą bardzo zrótriicowane. Jedni 
Przebierają, oglądajil i twierdZ.ą, te tu 
same buble; .imi kt.ipują · duto ciesząc 
się dokonanym wybprem, a jeszcze bar
dziej niewielkim rachunkiem, jaki . mają 
zaplacid. · · 

~ dla siebie. Wszystko moma do• 
·~ . przymierzyd, wyciąlJIQd. spqd sto-· 

t.u imych ciuchów, odrtucić na miejsce 
j edli się nie podoba. W 1ejt:1ciu ~toi 
wlat:1ciciel1 Ahned. lbili. "Nie, nie je•. 
sten zaskoczony tak ci:ltym zainteresOll!a· 
niem jakim. cieszy się mdj nowo otwarty1 
sklep. Na to przeci~t Uczyłem - mówi 
pewiie. JeJt ta sklep· dl.a biedniejsżyc:h . . . . . . ' 

W pierwszym dniu najchętniej kupowano 
odzież dziecięcą, bluzki 1 koszule. Ta · 
oistatnie w cenie od 15 tys.~. 

/ersw/ 
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Zatelefonował niqloll'IO do nas czytel- dził wi~, .:te w. builkrach zlo:tono 

nik z alarnującą informacją: w ponie- w.koi1cu lat. 70-tych s>1:zeterminowane· 
mieckieh bunkrach -połomnych na skraju : ~ochrony toślin pochodzp z 1118-
wsi Sierzchów, SQ składowane jaki~ ma- gazyndw Woj~iego Zwii)Zku Gininnycti 
teriały toksyczne. Czy bunkry te „ od- Spd~dZielni i SpdłdZielni Ogrodniczych. 
ległe zaledwie kilkai;et metrów od do:ić . Zgoc:ilie ·z ówczesnymi przepisami stało . 

ęszczanego k~ieliska na jednym z z . . :Się to za zgodil · at _trzeeh instytucji: . 
~ętdw Rawki ·. - SQ tStczelne, czy._ nie · orga."'IU .zarządzaji)cego gospodarką wodną, 
. i przesączanie się tl'.ujących sub-. · Stacji Kwarantamy i Clchrony . Reślin i 

stancji do wdd gruntowych, - tego nie · Sanepidu • . Jak poinformt;1wał "Nowego Ło-
wiadomo.·... . . wiczan1na" . dyrektor· wsl)!'lllllianego .. Wydz~a· 

w Nr 4 "N. L. " napoti<aee.i. artykuł Pano 
Andrzeja Micnalewsl<iegopi. "Przyroda dh 
człowieka". Informacja o problllllli e oc:nrony 
środowiska w Lewiczu, z racji 00.)Qtlltci 
szpalty, lapi darna moim Zdaniem wymaga po-
głębienia. · · · 

Poruszę temat czysto~cl. powietrza. W/g 
obsetwacji jedl'IOstek naazoru UrzęQJ Woje
wódzkiego w Slcierniewicacn, występują ponad• · 
normatywne przekroczenia zanieciyszczer\ po
wietrza w zakre!lie dwutlenku siatki /nie• 
wielkie • o lJ\ narmy dopuszczalner. oraz 
tlenków azotu /bardZa citte - 682 li • Zapy- · · 
lenie oshga zaledwie 25 \ noriuy /S4,,t/WJft2/, · 
Prawie całośd zanieczyszczeń ~ Jest 
pr oces em spalania w piecach 1 k.otłOl=llliach. 
Oośd optymistyczny s tan czystości powieuza 
w latach 1989·90 wynika jeaiak z faktu 
Zllr'liejezenia 11*1 sPillonego węgla w okre
sie łaskawych zim. 

Na ot>Szarze (lliasta zainstalowane są a1cW.:. 
alnie 142 kotłoWnie o w1ękSzyCl'I pUllllllłttaCn ' 
/nie wliczając piecdw c.o. w .doldcacl'I jedno
ro<lz!.ri'lycn/ z czego 2' kotłownie w osiedlacl'I 
111ieszkan1owych, dwie /ZPfM 1 SYNTEX/ prze
mysłowe. z udziałem ·ogrzewania osi l!dl.1 11ie• ·. 
SZl<anioWyeh praz 117 kotłowni pi:zernyslowych 
1 Obiektów usługowych. · , , 

Co · rooi~ dalej? Nowa zabu~, w!i:l<Ste 
nemie~lnicze zakłady p~cyjne, obiekty 

. obsługi ludnoiłcl, wymagają ·nowydl trddeł 
ciepła. Budpwe cent ralnej kotłOWli z racji 
braku śrookdw stoi pod znakiem zapytania. 
Motna doProwadzid i:iaz do t.owicża • ale to 
koszt niebagateln)' •. Jedyfllł totn111 realiza
cji doprowadzenia gazu jest w Qbeenlłj sy· 
tuacji finansowej miasta samoopo0atS<owanl e 
"' tan cel. Mdwiąc oi:osto 0 lli~zkafcy 181111 
z własnych dOd'lOdÓlil llllSZQ wyłotyd Pieni.ltdZa 
Czy są nll to przygotoWanl? Ile l:OCIZin bQdZie 
chciało uciestniczyć w tym lll'zedSiGw%iłlC1U'ł 

- · • · · · · · doi<otlczenle 1111. str. 7 

kronika 
Pojechaliśny na miejsce, 15prawdzi- . łu, p. Wojciech . Zygadlewicz, wybrano . 

li~ . Wydaje nam się; te motemy czy- . właśnie te 2 bunkry : spośród imych ist:.-
telnika uspokoić. Rzeczywi~ie1 na niejących w okolicy, gdyż nawet wtedy;· ..,. ___________ _ ... „ 
dwóch potętnych bunkrach ~i<lnieją dute., gdy lata były bardziej wilgotne nit 
czerwoną farbą malowane ostrze:tenia: obecnie, ,nie stała w nich woda, były 
"Uwaga trucizna I" w o.toczeniu bunkrów one całkowicie . suche. Mimo to , dla do
nie widać jednak tadnych śladów skate- · datkowego zabezpieczenia wnętrze schro~ 
nia: uschniętych b~dt przegniłych nów zostało wysmołowane przed . złoże• 
drzew 1 krzewów, po:tdłkłej trawy. Nic niem w nich. wspOlll"lianych chemikaliów. 
nie cuchnie. Uzyskali~ te~ od P•Zygadlewicza · 

Okoliczni gospodarze tak:te nie zapewnienie, ·ze regularnie dokonywane 
stwie_rdzili nigdy obja~ldw wycieku to • są badania stanu gleby .i wody w pobl.i:tu 
kayn. Twierdzili, te W· bunkrach są bunkrów. Ostatnie takie pomiary miały 
złotone przeterminowane środki ochrony ,. miejsce w czerwcu tego roku i nie wyka- . 
roślin i :te niebezpieczeństwo skaże- zały żadnych objawów skażenia. ·· 
nia terenu zaistniało tam· tylko raz, w Syć . może w ciągu najbliżsżych _1-2 
dobie kryzysu na ·rynku tych substancji . lat Wyd.Ział wzbagaci się - jako pier
Rozbi t o wtedy wejście do bunkrów i bra- wszy w Polsce • o specjalni), samoje
no ze zgromadzonych tam sk?rbów - ile zdną spalarkę do .niszczenia w wysokich 
kto chciał , nie ~acząc iż 'oi;iryski" te t~.eraturach szkodliwych substancji . 
b ły - przynaJllfllej nominalnie - nie- chemicznych. Wtedy prawdopodobnie tak-

~ne do użycia. Po tym szczególnego 2e i bunkry pod Sierzchowem oczyszczo-
ttaju "włamaniu" wejście do bunkrów ne zostaną z owych osobliwych, niebez-

zabotonowano. pi ecznych śnieci. 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu /wal/ 

Wojewddzkiego wSkierniewicach potwier-

• \ij środę , l sierpnia,· ·po Mszy · Sw.· w l<C)oo 
legiocle o godz.6.oo wyruszyła doroczna 
pielgrzyl)i<a ;>ielgrzyiMa plosza do ~ednlb
wic .· W tamtej:izym s anktuarium ~~ $w. od· 
prawił w czwartek o goóz.12,oo biskup JdzeJ 
Zawitl(owski. · P~#racających pielgrzymów wi• 
taliśny na rogatkac:ll miasta w ozwartek wie 
czarem. · · ·· , 
• 24 Upca na swej kolejnej sesji Sejmik 
Wojewódzki w Sl<iernlll\olicaon jJOZYtvwnie zaoi. 
piniował przcos t awiOll!j · pr zez ~r~ ilady 
Mini strów kandydaturę Stanisława Czuby ną 
wojewodą skierniewickiego. i<at1dydat był 
dawniej dyrektorem ds. mecnanizacj_i w 
Instytucie Sadownictwa ~ Skierniewicach, a 
ost<itnio przewodniczył wojewódzki~ ·<omi· 
tetowi Jbywatelsl<ieni i byl pełnanQcni«ien 
rządu ds. samorządu terytorialne!lo na "o· 
je„ództwo skierniewicki e. Czu::ia (lat ~6) · 
otrzymał 23 glosy, a jego ;conl'kandydat, 
rolnik z IJlliny Nowa Sucha , · Zbigni ew i<uiliJk 
• Il glos61~. Przypominamy, za 2B czarwca 
se jmik odrzucił ::ioprzednio kandydatury 1 

~ndrzej a Ctiarzews;ciego dawniej zWiólZanego 
z ZSL i Stanis ł awa DzieKońs1<lcgo, delegata 
na ostatni zjazd ?Z?R. 



''l. 

l<.1~onilza 
. ·poliC:yj1i.a 

Czemj. Meli ni droQ!Ct1 1 tofar.h , 
.• (JO t&'~ W llCutkaen wypadaj dDSZlO 
na u.i. ~l w t.ow1czu 11 lioca o- goclZ • . 
11 • .0.- •• „. z t.adZi, i.latu~~ "Opl•" >CllCll 
i.i .pMlizg, Zj~l 111 l9Wy PH rudlu 1 zm.. 
rtyl •14. z nectJezdłiltc)lll z orzecblca Flatent 
12' p., ~ i>rzez K.l.. z t.owicza. w 

. ~U.. llllrm\U l(.t.. CIC1IZ jego PllłZft' Z.S. 
„l•rd na •l•Jscu. Trzeci pasdar 

••.wca.a•. otai clwi!ł oeao.. z "Opla" zostały 
itrai11aione m szpiwla. 'ostępowanie w. tej 
IP&'lll1-~ NjOflOwa ICa8lCSa Policji 
i.. t.Owiczu pQd ~ P~atury Rejonowe.1 

• 2' · 11Jlea. o 2. 40 '* "'19111 na lui<u szosv 
l'lł 2 w Ni~• orowadZłCV samollhód :iiar 
Id . Volvp lO-leinl Pllntyt'Czylc · (Jaoqcy z 
Nl.-lec dO Moekwy) ajechał ~ lewq stron.r 
UOS1 · ~Jt: czolowe łddrzenie z ja!14• 
OVll .I fMICirz•lllKa "Polonezeftl" • Czloloro P&sa• 
.... "Potonna" (dWI ·UUńt.11, 1r11zvscy . 
•ltUlclłlr:y lAln> 1111,,.1 ·na lli1JsQ.1. 1<1erow 
ea VOho pnetyl. PrlłłtYło teł 1 przeoywa 
w QPitalu w towic;:IA Ja4'te z tyłu "Polona 
u• 7•letn1• ca:tieckO zane stałe w ·l<ontnle 

• 16 Up alcoło gadZ. J,2.55 • Kol01n1e 
klł!CU.*Y ~ 'I I Pt~ PGtrtcll K.Cz 
lat u; ktdcJ IWOle' ~jec:Nł na drogę z przy 
~l · ..-j.l. l-~~ F.tewlez1ono z Otlta• 
.-1.- ot.at• oi. apltah ._ t.owtc:iu. · 
• 22 . u• •· a oo .: !UedzwlMIZle 1c1„ 
~ s. i. h h.t 125 il A.M. z Zele• 
ano. .lat l8 ~ ,ad dZiałlnl• alkoholu 
atr.cU ·~ nlld kiefalllniq l wjacnel 
dl> ~ CNI Pl*OC*łlilC wywrdcenil 
• ..... • .• kiftOllCY daanala oDrateń l 
Pr..,tut• meta!• dl> upita.la • t.owiczu. 
e Tego ...... ~l•• zaledwie ) Qociitn, 
i)d.fnl•l J.lt. lei >O a t.odz1 kleru~ ....,.. 
Chilcalll O.U.a 9Uleil PlflOllll\il iild JJOjaZClell 
ne l\AICu drOg1 , udlravł • pnyoroine drDlllO 

1 l*\id•l -- ni --~· 
• ~ Upca o godJ. 2'.00 w •.Ol.I.et~ 
911.Nlebotdw PoCieG CllQtXllJly telacji w... • . 
~~cz. PGttt:U 74 letniego s. T •• ~tdN 
Poftidsł 91erd na 111e.)ac;u. 

· e 'Wł1111nie • w nocY .Z 1.5 ne 16 lipca 
. Pl'ffł wvta1C1• aiyQy „ _.iu .• lllltępr.11• 
~a.At• drzwi ~ włlllllllnia CIO 111e-
11.k8fti1 M,J, hit. w t.owic:!u, Ptty ulicy 
Or.Zkoolej. 1,Cleznanl ~ zatsra11 111-
ptowid llUki NEC GCU 2S kaset wldllo 1 . 
• ~ óla lipazej ·1abawy - l litr ~lrytu--
au. 
• O noc wczlldnlej,'ł 14 ne 15 llpea w LD- · 
wt.ciu przy ul. w1.ntowej dQkonano 111...,.11 

. oo ~ naleaPCI' dO z.s. za•lnZklłego 
w z~. Po 0011r'!ll'lu z~ 1 oastaniv. 
•1• ao. qtrza usi.leni .)w.& óZ.l.slaj spraw
cy, tj.„s.r. na. itł.C*iczu, ul. t.4óZka 1 
M~R • • z•. 111 Lowiciu, ul. ZaodrSK• skr1C1l1 · 
radio Jowita, te~ ona wtettuą ogólnej 1 

wertąk.l 2.000.000 i. 
• '.1•:t1'aca <*· ~· l7 .oo w !li. Kucztcdw, 
g11.t.ya~J.C8 w gasoourst'tlie J.S. wytM:łlł 
PGłat. w wrnUcU poaaru ep,alenlu uległ csac:n 
DUoY"*U ·gos~ araz llltJS.tyny rolnicze. 
~ s'tcat1 OkOło e:O ~l.Jt. . . 

• Taicie U licie. ak. U.OO w il.Sd1Ql, ·g(I. 
B1elaią · 111alen1u. uH11ł OUdvnelc :11las21<alny 
krytf ił-. warto~i Ol<.l.000.000 Ił. naleząc 11 

CIO J.lr. 
• .U Uoce o !J11U. 11. JO z te~ buy 

PKP w l.owiczu, • cz ... 11 wykonywilnia pracy 
w systeplie Zl!Wuejsl0flll90 OD.?orU. z•ieglo 
S wlęłni~. · 

.. „ „ 

()iia l3 lipca 1990r, na ~tarzu koleglad<im w Łowiczu pozegnall:lmy pedagoga i "iel
k1ego soołeczn1ka, Genowe.Cę MaatalSkq1urodzon11.., naszym :nie~cie w l?lO ro:<•i, 

l't'lcując jaJ<O nauczycielka, w.to serca wkładała w pracę w harcerstwie. Owczesny kura
tot warszawski, l<tót'enu podlegało sZkolnictwo łowid<ie, barozo auzy naclSk kłaał na nar
cer3'<1e wychowanie w sZl<ole. W l9J7 r. genowe fa MastalSka zostata l<ornendantką Hufca to
w1d<J.ego Harcerek dO którego nalezały takle harcerki z Kutna, Socnaczewa i Błonia. Poa 
jej l<ierownictwell setki aziewcząt Sl<ladało przyrzeczenie, ze "aoy Po narcerSku zyć, trze-
bi sluZyć Bogu, Ojczytnie i BlitnllllllJ". · · 

W ten sPOsób ;:irzyaoosoc10ne dO zycia poprowadziła w roku 1?}9 do pracy w podziemiu, 
do walki z okuPante<11. Zaorzysięzone przez przeastawiciela Gł&..nej Kwatery Harcerek, przy
jęła PMU0orti111 "Teresa". PrZ'(dZ1elona roZkazem ao WSl)Ółpracy .z ~ten Słutby Zwy
ct~stwa PolSl<i - pd1t1iej ZwiąZl<u Walki Zbtojnej AK Obwód t.owicz, "lySka", objęła !Uti<cJę 
kanendantld Woj!ll<owej Słu.t!Jy Kobiet na Obwód lowicz, a następnie k~antki "Szarycn 
Szeregów". Oo jej obowląZków nalezało1 

• werbolllenie kobiet ·do Ptacy w konspitacji, 
• orvanizowanie wraz z lekarzEn Obwodu słu.tby sanitarnej •patroli sanitamyeh i pleh• 

~1a:ssc1cn, · · 
• wytconywanie 11111tetiald11 sanUarnyctl, opatl'Unkdw, . 
• Orzekezy.anie konaldantcwi OtlwocllJ AK łączni1=zek oo łącznok.1. i l<oloortatu prasy, 
- Pt:zekazywanią komenelantowi ~ l0kal1 1<enta1<towych jak równiet scnroniSI< dla .tol-

nierzy zaQt'Otonycn , 
- przygotowywanie odZieży i bielizny dla ~ttyzantdw, 
• opieka nad rodzinllllli ansztowanycn tołl'lierzy, . 
• PCl1IOC wysiedlony•• z powstania warszaWSl<iego i in. 

Według CQinii Kóinendal)ta AK Genowefa Mastalska jako 20łl'lierz wykazywała się wiel • 
k.lnl pg~wi~ieni, OCJwagą i hart11111 ducha. . . 

la sł.u204 Pol!lce, została awanse-ana do stepnia Porucznika Woj!lka Pol!lkiego. Za cało• 
kształt ptacy ola harcerstwa odznaczona została Rozetq--Mieczam1 ao krzyta za zasługi d 
dla Z.H.P. Otrzymała te.& wiele imyeh odznaczeń. ~ ~ 

NICI grobsa wraz z bll.skimi„tegnaly j,:sztandar z.w.z. AK Obwdd "t.yska" t.owicz i 
sztandat "Szarych szeregów" łowiCkiqh . 

MARIA MATWIEJCZYK 

fJr'Ulmlfl 
6fNOWEfA MASTALSKA 

Pas~ d1'uMy MastalSkiej 1111JPC11ina takza dl11 "N.Ł." harcmistrz Jeny Garczarczyk, 
jej wyel10wanek, dzi' Clemokratyeznt.e wyanmy członek Z1rząw Miasta t.owicz1. Oto co pi• 
sze o jej latach pawojemycria . 

Po l.'•St. stajarc "' piel'WllZ)'ID szategu do walki o szlacnetnego I młodego czlQWioka peł
l'!Ua llldal funkcj/S społ~ ICoraenclllnta łbfca żeńskie(lo w t.owiGZU, llrganlzo.ala wiele 
otiozdw i złazów ·hat'~t!lkicl'I. Kiedy w 1948t. nastąpiło t'OZWl11zanie Z.H.P.,wtedy- ta Ili)', 

młodzi harcerze . włdn1e u Ili Genowef.y sZUkalidnly .oparcia • . POświpjqc 111111 S"tlÓj czu, 
otacza nas matczyną, harcerską oplekq. Była ta1<ze z nami po l9S6r. wletZISO, te harcer
stwa znowu. będzie słutyć Bogu i Ojczytnio. Stało sir: jecilak inaczej •••• 

.Jej zapa~ i pracowito~ć. batdzo tyczllwy stosUnek do ludzi i Chęć przekazywania 
zdobytej wiedzy jednały jej szacunek 1 ~atię. Ozic:ki osocistej kultut'Ze 1 wyj,tko 
wej pasji pedagogicznej pąttafila zdobywać zautanie swoic:tl wydlOwankdw, przelot~ 
l llOdwładnych. Zaszczepiła w nich umiłowanie 1 szacunek do człowieka otaz wtaill~ ( \ 
na ludzkie nleazczr:!lcie. · ~ ) 
~ pasji dZiałanla społecznego l»l Mastalska 111iala jeszcze j1!C*'' wielklJ 1111Jo"' • -

gdry. Katdą wolnq chwilę wytcorzyatywała na wyjaZd 11 1M111lowane Tatty. Obc:owanle i SIU'C• 
wym 1d'I pięknerll było dla niej nie tylko CJq>oczyilkia111, ale tak%e .tródleni sUy ~ dal• 
szej pracy. · · 
~ -oostępujGcej 1 tujr-..jącej Zdrowie clloroby, ·do kCl'lca pgzostała pggoó'la. 
l!igrial jlS cały pattlotycznv t.owicz. Zabrakło tylko młoelziety sZkolnej i hllrcetzy, 

ktd~ to Z!"lt'ł• PO!lwięcila całe swoje Zycie. 

. . 

TOWAROWY 
· -~~10 ie su-.1 
ł'lOd<a, a nawet miejska Stra.t--Po.tama 
z Łowicza. W~wano naftę z jednej 
1! cystern, a ter:en na którym nastąpił 
wyciek pokryto pianą. Mimo, iż wypa
dek nie spowodował więk5zych strat 
/nienaruszona pozostała siec!, uszko· 
dzeniu uległ tylko 1 .rozjazd i ok.SOm. 
toru/, to jednak ' naprawa trwała długo 
• przez całą noc i jeszcze następnego 
<t'lia. Pier:wszy tor w kierunku Warszawy 
uruchomiono ·dol)iero a godz. l7.55, 
a w pełni normalny rueh przywrócono 
w środę. · 

4 

JERZY GAR.CZARClYK 

·w środę przed południem wrdcil te.t 
dQpiero do doru, po kilkudziesięciu 
godzinactl pracy zawiadawca stacji, 
pan Mieczysław Pikulski. Nie wiadoma, 
czy trud i poświęcenie jego 1 innych 
ludzi pracujących przy usunięciu 
awarii /jeden człowiek' z pociągu na
prawczego zwicmął nogę, u jednego 
stra.taJ<a było pod~jrzenie zatrucia/ 
zo~tanie dOC:enione przez podrótnych 
zgromadzonych w budynku dworca. Ci .· 
bowiem Śpi:>tykali się ze zgoła imym 
traktowaniem. O tym jednak czytajc~t 
obok, w relacji naszej reporterki, . .i , 
która przy l!ym była. · 

WOJCIECH WALIGóRSKI 



Zapewne znany jest wszystkim mie· - ~ 
•zkańc:olt t.owicza stylowy kościół.Sióstr ~ 
Bernardynek, mieszczący się przy alei i 
Sierkiewic:a lS. W tym niewielkim, • 
pifknym, starannie utrzymanym 4więtyni ~ 
przyb)'tku mo:na o kazdej p0rze dnia ~ 
pCJalOdlid siv przea wystawionym do ado· 
racji 01rystusena. Tutaj t>owiem od po„ 
nad Qfierćwiec:a ttwa adOracja Naj
•wittszego 5akralh8ntu. 

Przy tej władnie 4wiątyni w pat• 
dzierniku 1'84 ~ powstała Franci
szkańska Rodzina Swied<a, ldlonym ini
cjatote111 i oPiełcuAem tej wsr:idlnoty jest 
kapelan Sióstr Bernaróynek Ojciec Pe· 
troniusz P~zka CFM. 
w ChWili Obeenej WIPdlnota liczy trzy• 
dZiestu cuankdw. Pozostajqc w 4wie• 
ckim stanie tyją oni według . Ewangelii 
na 5POsdb l4w.Franeiszka. Centrum ich 
tycia ata"'3Wi więc Chrystus. w Sl«)ich 
4L'Odowiskach /to jest w rodzinie, w 
zakładzie pracy, w kręgu SQS1ad6w/ 
~~~jq sic krzewid zasady-braterstwa 

r ·~i. pokoju 1 sJ)tawiedliwośći .wzo-
~em 6w.Franc1sz~a z miłat!ciq .oc:tnoszą 
sic do przyrody. Przepaja ich duch po- · 
kory 1 tolerancji. 

~km'P*/ 
YiPMD!ft!fl 
~/lf}lf~ 

Ozilt cl'llocne ątrze kolegiaekiel dwią• 
tynl CJPUllZCZlllllY drzwiami bocżnymi, Od ryn• 
leu. Juz poprzez NI< branw:iwego prześw1 tu 
przywabi nas cień bli~i rozłotystego tran
tonu pierwszej, najOkazal:szej jakby kamieni-. 
cy ryft<u. Daljfliej był ten fronton rollegly 
.)nzczs bardziej. Z czterecn zwarcie zat>u• 
dowanyd\ niegay~, sąsieólid'I pasesji, dwie 
SICrajne, Od strony Z~iej, kamienice 
lcolegi11111 pijarskiego• "JaSkółed<a" i "Qo. 
ktorowska" nie istnieją od 1821 r. Dzi· 
sial jest tu uliCZl<a z kinelll 1 plac przed 
~iołeril. 

Oglądana PDZOSt11łO!ŚĆ. to ttontowa ZBbu• 
dowa dwdcri Claljflyd'I pasesj1 sprzec:tanycn 
przez Kapi tulę t.owid<ę w roku 1810. W XI)( 
w. - lew11· • "'12szą kańlien!~ naqywa Henryk 
Procmau, po n1111 rodzina Drzozowakicn. To 
„iejsce słymej cukierni Gierasiewicza z 
fabryką pierników w oficynie 1 gosgoc:tą ofi• 
carską -na piistrza. Prawą, dzH narotną,po· 
siada wdwc:zas Teresa GlQcksman. w laucn 

' I wojny światowej będzie tu siectziba sto
warzyszl!I\ i sZkoły tyOowskiej, Po odzyska• 
niu nieooctległości • •cnrześci.)ańSkie sZko• 
ły llliejskie P<JCZątkowe", na1011t "wieczot'Cltle 
kutsa dla Clorosłycn analfabetdw" , a pd:tniej, . 
az eta czerwca 1:939 .r. f.llziiuni Miejskie imie
nia Władysława Tarc:yńSKiego. Tam tez 11iedci 
siis apteka. Qa,.,,iaj apteka Tylmana. 

Z całego owegó przeszłego bogactwa ocala-· 
ło niezmienione kilk• sklepionych zwiercia
ctlani a po111eszczeń parteru, głębokie poci 
nilJli pbonice Z jedynymi w miaście ZachoNa•. 
nynii sklepieniami klasztornymi i W111J01111ieni11111 
tywyni postaci osi._tniego właściciela. WidZi· 
my go ,leszcze. tkwiącego pośród przepaatnycn 
szaf ac>tecznyd'I, pełnycn tlakondw z tajeimi
czo wdwc:zas brzmiącynti napisami z etykiet: 
ol. An9elicae, acid. Araenicos, Cort.O\inae 
-ruor., Netr. Phospnoric ••••• W ctziecię„ 

· cyd'I wyob_razeniac:tt aył magiew <:nrnolcsilfski111, !łgf~1fuyt~ ~ ~S:~~fl~fr'~ad11 _ władającym uzdrawiającymi miksturami, kiedy t Sile po ni~iałym podaniu recept na wysoką lad!: · ~ycia, lecz wpływaję tak2:e ·na oty- wracało się ao dOlu ze stanowczym Określe-wienie społeczeństwa duchem chrze~· niem godziny Ollbioru gotowego lekarstwa •••• 
cijańskim oraz na rozwdj wewnętrzny · Pan Feliks Tylman, Potomek katolikdw · 
Ko~cioła. . holenderskictt viajdUjących seł'lronienie w 

Droga do Zakonu Franciszkandw Swie- . Polsce w I j>Ołowie XVI! wieku' w czasad'I . ckich wiedzie przez jednoroczny nowi- wojny trzydziestoletniej. Z ro1<11 ziemian poviai\skicl't uroctzony w roku 1881 w Giewarta• c jat, który kończy się zło:l:enięm profe- wie. Ojeiec jego Mikołaj, matka Jdzefina 
s ji . Franciszkanie świeccy, wiodąc nor- z 8rucńdw. Dla nas był tutaJ za~ze1 oct lat malne tycie rodzinne i zawodowe, raz w przed pierwszą wojną światową, kiedy jako miesi<>cu spotyk. aj" SiP na wspólnej Eu- prowizor tarmcji, właściciel składu apte· „ „ „ cznego i rurtown1 farmaceutycznej w Warsza-charystii, oodli twie oraz czytaniu i wie - przybvwa eto Lewicza l obejnl.tje tę wla-rozwa:l:aniu Pisma Świętego. dnie łowlcką aptekę, prowadzoną jut od po-

Rodowdd Franciszkańskiego Zakonu łowy XIX w. przez Wacława Hirszowsklego, ło-
Świecl<ich jest bardzo stary. Początki wiczanlna wysokiej !<ultury rozmilawanega w 
jego sięgają czasów ś . • Ft'anciszka.Pier- grze .na flecie, a pótnioj przez jego su~cewotnie zakon znany był pod nazwą Braci sardw. i<icdy urządzi aptekę pa zniszczeniacn·· .• 
i S' ó t d Pok t P6:t i j · ł 1914 r., czynlQc ją w roku 1919 apteką szpi-l s r o u Y • n e przy Ją na- · tata Załogi Lewicz. Kiedy, jako społecznik, zwę Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. wllrdd licznych funkcji prezesuje Kału PrzyjaWspółcześnie w Polsce nosi miano Świe- . ciół Młodzieży łowickiego gimazjum. · ckiej Rodziny Franciszkańskiej. 1ueay po powstaniu warszaWSKll:n\ na znisz-Mo:l:e w czasach, kiedy wokół dzieje czonym piątrze zakupionego ad mlasta akurat 
się tyle zła, warto • wzorem trzydzie- w 19)9 r. eto nad apteką urządza L prm.a-stu z alei Sienkiewicza • przyp01111ieć Cizi hurtownię farmaceutyczną, dającą chle l schronienie licznym ofiarom powstańczej sooi e ideały św. Franciszka, zastanowić potogl. At da stycznia 1948r. , kiedy umiera ( ~ nad nimi, a IOOże wstąpić na drogę, powierzając aptekę swojl!lll.I następcy - usyrio-„ ,<ką szło przez wieki wiele pokoleń wionen'l.I siostrzeńcowi - farmaceucie - Juliu-
głosząc hasła Brata Słońca: "Pokój i szowi Rog()>jskil!lll.I - Tylmanowi. Dobro" oraz "Miłość nie ~est kochana". Potniej, w rol<u 1951 - był jut tylko PUY-J mus upaństwowienia, 
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wśród lowiczaków. Swoje doświadczenia i wie• 
dzę starał się Grabsl<i upowszechnić w to
wid<im 1 tu wkraczamy w olbrzymi otJszar jego 
działań społecznych w naszym regionie, wcale 
nie~atwyell , bo prowadzonych w wat'Uli<ach nie 
woli narodowej. 

W l902r. był wsPółorganizatorem i preze
sem drugiej w Królestwie Polskim /po Miecno.· 
wie/ Spółki Rolnej w Bocheniu, a następnie 
prezesem stowarzyszenia rolniczo-handlowego 
w Łowiczu, pierwszej w kraju spółdzielni PG-· 
.wiatowej rolników. wcześniej jeszcze nale
zał do współzałozycieli Towarzystwa Wzaje
nnego Kredytu w Łowiczu /pó:tniej Bari<u 

·Ziemi Lowickiej/ przewoaaicząc jego komisji 
rewizyjnej. Przebywając w więzieniu carskim 
w okresie rewolucji 1905r. opracował "Ma
teriały w sprawie· wlollciańskiej", w których 
starał się udowoO'lić,- ze kwestii agrarnej 
nie rozwiąze tylko parcelacja, lecz, ze na
lezy wytęzyć siły w .kierunku postępu eko
nomicznego i podniesienia kulturalnego wsi · 

OtrzyftlllliŚll'f kopią Pi51118, które 2S Upc;a polskiej· 
zlo;tył w urzędZie Miejsldm p.Marek WOjtylak, W latach 1905-1912 był Władysław Grabski 
w piślie, adr'850W30ym do Rady Miasta Lewicza 3-l<rotnie wybierany z powiatu łowickiego na _„„ posła oo Dumy Państwowej z ramienia endecji. 
paplerajęc więl<Sz.,_ z proponowanycn zmian . Dziąki jego staranioni w tym okresie wprawa• 
w na%elllliCtwie ulic naszego miasta• l<westio- dz0l18 zostały poprawki do rosyjskiej usta• 
ńuje on jeó'lllk planowaną dla dotychczasowe- wy komasacyjnej, zastosowane następnie w 
go Osiedla XXXV-lecia Pff!: nazwę Osiedle · całym Królestwie Polskim. Przyznane zostały 
BraU<owice. tez kredyty na działalność polskicll towa-

Plsze m.in. i•projektowana nazwa rzyst'.11 rolniczych. w l909r. był organiza-
Brati<owice na na~ WSIJOlll11anego osiedla ma torem, a następnie prezesem Łowickiego To-
..Olm zdanienl tylko c:zę$:iowe uzasaatienie · · warzystwa Rolniczego, które stanie siq od• 
historyczne. Znaczny ooszar dzisiejszego działem okręgowym Centralnego Towarzystwa 

. Osiedla 35·lec'ialma się ono daJ.ej roZbuoo-; Rolniczego w Warszawie /Grabski pełnił w 
wywać)- był jeszeze w XX wieku poza właści- · nim funkcje wiceprezesa/. Oziała~i' 1 
W'fllli granicami miasta 1 stanowiły !lO. łąki 
1 paetwisl<a wsi Jasti:zębia. Obszar dawnego roli Okręgowego Towarzystwa RQlniczago w 

· przeóniłHlcia Bratkowice odnosił się to te• Łowiczu nalezy się , osoona karta, CZlll1lJ my~ · 
i ł dni d ślę, ze dam wyraz w najblizszym runerze 

renów rozciągających' ę na po u e 0 "Nowego Łowiczanina". Tu jedynie naQnienię, 
ulicy Pługiej az po ulicę Mid<iewtcza, ze Łowicl<ie Towarzystwo Rolnicze za preze-
ktora ,leszcze w latach 40.ch nosiła nazwę sury Grabskiego bardzo szybko stało się 
ul. Bratkowice. Bratkowice stanowiły teren wiodącą instytucją, która w czasacn parują• 
cz~owo zabudoWŚnY głównie z ogrodami, 1 ktdre si..,,aly po C111S11tarz "Emaus" . . . cego wówczas kryzy.-...u w ro nictwie niosła „. ·poiroc rolnikoni t.owiekiego w ·kupnie nasion, 

Osiedle, o którym mowa proponuje p.WoJ- nawozów, narzędzi 1 upowszecmiając 1101«>-
tylak nazwad imianilllll WładYeława Grabskiego czesne metody gospodarowania. · 

,.__.. i Ml ta Będąc orędownikiem PQWSzechnego naucza-
w dalszej cz~ci złQ:tonegO w u.„„uz 9 as nia, · poprzez Siura Pracy Społecznej w War-
pisma czytamy I . i kt.c . •ey~ lllOU fal<t niedo!ltrzetenia postaci Włady- szaw e, w urym prezesował Sekcji społe• 
sława Grat>9kiego - polityka, wielkiego dzia czno-skonomicznej, przyczynił się do powsta 
łacza społec;zno-gospOdarczego PolsKi okre5u nia kilku nowycl'I szkół powszecmycl'I na te-

Powrót do historycznych nazw ulic Łowicza 
jest kolejnym etapem usuwania ~isty• 
cznego zn~ewolenia. w tej materii nalezy 
jednak po9tępować z rozwagą, namysłem 'i kan• 
sekweneją. Nazwv ulic tworzą bowiBID logi
czny system, ukształtowany przez stulecia. 
Jeśli wit:e przywracamy naZ1< ulicy Mostowej 
to dlaczego nie WjazdOWej czy tez Końskiego 
Targu? POdrzeczna pozostanie wszak 

Poarzeczną, a nie Józefa PlłsudZl<iegol 
Skoro ·znów będzie ulica Popijarska, to 
dlaczego Zabraknie ulicy Swiętego lllcna? 

Problem ten dotyczy równie! nazw osiedli 
mieszkaniowych. Powimy one tworzyć odr1lbnQ 
klasę nazw, opartą o czytalnq zasadę. 
W Łowiczu zasada ta nawiązuję do nazwisk 
ludzi zasłu2onych dla historii i kultury 
Polski, ezczególnie zad t.owicza /Konopnicka 
Reyiront, Oąnrowski/. ~tnie więc . 
nalezałoby naror.ić nowe osiedla J.mienie111,rc:i. 
W.Grabskiego, A.DimielińSkiej czy te% w. Tao. 
czyńsk1ego, Wprowadzeniu typowych naZ111 toPo
graticznych /Tkaczew, Bratkowice/ łBIDie tę 
zasadę, PQ'o«lÓJjQC cnaos semantyczny. 

Miasto jll!Jt tek:rtem kul tury, a nazwy ulic 
1 osiedli ułatwiają odczytanie tego ~~ 
Staje się on dobreni wspólnyra, które JJOWJ.f\\ ~ 
się szczególnie chronić. _. 

OOBIESl.AW JĘDRZEJCZYK 

. P .S. Stefan StarzyńSl<i urodzU się w War-
szawie przy ul. Dobrej r • 

Zbyt pochÓpnie napisał11111, ze Stefan Sta
rzyński na Zduńskiej się urodził. Na p--.o 
natomiast na niej 111iesZl<al. W maszynopisie 
niewydanej ks1ą%1<i Adama Tusiewicza "Prze• 
iays! Ziemi Lowickioj dawniej i dzi it• czy• 

•tamy, ze na Zduńskiej, pod nr 21 mieściła 
się "pracownia rze:tbiar.lka A.Starzyńskiego 
załozona w 1B93ru. A nietyjący jut malarz 
Zdzisław PQGOWSki zanotował i • • •• pr zv ul. 
Zduńskiej, w posesji p.J~rzejewskiego 
pracownia rze:tbiarska St.Starzyńskiego 
/głuchy • instytut w./ - ojciec prezydenta 
Warszawy. Mieszkanie Pl'\11118tne• Zduńaka )4 
u p.Kwaczyńskiej". 

EWA lfłZYGl.ÓO'·WAl..IOORSKA 

zaborów i międzywojnia - bierze się z braku renie powiatu łowickiego. JeQo tez przede 
szerszycll wiadOnlOści na temat jego zycia i wszystkim zasługą było uc;hwalenie w gninie· UZbierałlllll niewielką kwotę, którq 
działań w t.owid<illl. N;Jy więc tę lukę wypał„ B~ów . pierwszej w Krdle5twie ustawy o po- Chciałam ul~ać "' bardw na krdtk1 Okres• 

· . nić, chciałbym choć "' zarysie przypannieć wszechnym nauczaniu. Z· chwilą wybucru I woj teby nie tracić ze względu na inflację.€ . 
.'RadZie Miasta jego sylwetkę w odniesieniu ny światowej był inicjatorem niesienia po- Zainteresowałam się reklamą zweszczon • \, 
tylko do Łowickiego. lttlcy ludności poszkodowanej w wyniku działań , Waszyni Piśmie w dniu ~O lipca br. przez - ', 

Władysław Grabski urodził się w 1B7lr. zbrojnych i zało?enia w Łowiczu Komitetu " Oddział Poir.izec/'lnpgo Banku Gospodarcżegp 
w Boro"4.ie, oiaina Bielawy jako drugi syn Obywatelskiego. · . w Łowiczu, 111 której otwierdZono, te bal1lc 
Feliksa 1 Stanisławy z Mittelstaedtów. w niepodległej Polsce Grabsl<i został mini.· ten oferuje najkorzystnieJ.sze aprocentowa-
Jega ojeiac • wła!l,ciciel l!Qrowa - był u- strem rolnictwa• a n.as~ie kandydował na nie io1<at w kraju • 
czestn1kie111 P!IWStanis Styczniowego, ale posła z Ziemi t.cndckiej do Sejllll Ustawodaw- · Przypadkiem w iym aamym triiu d03t;lł się 
jeszcze przed jego wybuchem dokonał uwła- · czego. w latach dl>'UdZiastych dwukrotn'ie · w lttlje ręce ostatni nuąer ·•wiadom0dc1 . Skiel\o 
szczenia'<:liłopów w swoim majątku. Włady- był premierem rzędu 1 4 razy ministrem niewickicn" /z dn1a 19 lj,pca br./ w kt6ryni 
sław naśladował pótniej poczyf'1ania ojca i skarbu. On właśniit jest autorem głośnej · reklar-..je się kon<urencyjny Banc Gospocsai:Ki 
co dziesięć lat katdlll1LI ordynariuszowi reformy walutowej. Jego kontakty z Łpwickl,m l~iowej, rftąjący siedZibę o kilka ulic 
'ktdry wyrąził na to chęć, odstępował na wła po · zajęciu Sifl pr3cą naukową i w okresie <ialej. WlaŚflie w tym bankU 14<lady ulakOlolane 
sno~ lO morgów zien1 pom,ag~jąc przy tym w profesury na SGGW w Warszawie nie ogranicza. na ck.res 3 na1esięcy sq CIProcentowane w wyso-
pobudowaniu się i zagospodar owaniu. Po ukoń ły się tylko do wizyt w rodzimym Borowie, ko$:1 29 " w stasuri<u rocznym, a na okres 
czeniu studiów za granicą, m.in. agronomii był częstym gollciem w Łowiczu zapraszanym 6 miesięcy w wysok~ci· )2 "· Nataniast w 
w Halle w 1897r. Władysław osiadł w Borowie m.in. na odczyty l prelekcje. · Oddziale PQ)olSzec/'il:IBQO Baricu Go~rc:zego w 
i przystąpił dO n00arnizacji majątku odzie-· Przedstawione przeze nnie takty z bogatej Łowiczu poinformowano nnie, U :a lakaty ter• 
dztczonego po ojru. · Przeprowadz1ł tam mel-: biografii ' Władysława Grabskiego są przekony~ minowe wniesione na te Okresy bank ten płaci 
1oracJ-s przekształcając bagna i torfowiska wującyitli. argumentami , by uczcić jago pamięć odPowieelnic• 2B i 30 \, a włęc ni1ej ni% w 
borOWSkie w stawy ryane. Postępowe działa- w Łowiczu. Niedaleko osiedla biegnie droga Banku GOSPOdarki Z~iowej • 
nia na polu gospodarczym - sprawdzanie ma - do Bielaw, a stamtąd jut blisko do Borowa. Na czyni w takim raZie mają pol~ te 
szyn i nawozów sztucznych, ulepszonych od- Tak więc nadanie imienia W.GrabSkiego naj- na·jkorzystniejsze warunki w kraju, z który-
i1ian ZbQt i coślln - szybko sprawiły, za ma• większerru osiedlu m1eszl<aniOWB!l'l.I w Łowiczu mi 'reklanuje sifl PC1W8złld1ny Banc Go~r· 
jQtek stal się przodUjącym ośrodkiem rolnym byłooy tratne ze względiJ na jego lokaiiza• czy? Chyba, te t;>anc ten ZechCB ueaUzcweć 
jego z;d włallcicielowi przydały miano "u- Cjfl. · swoją ofertę i podniesie Oll~towanie PO• , 
czonego rolnika" orar szacunek 1 autorytet MAREK WOJTYLAK wyzej stawki ploconej ~. 1 pr:ze:i: Bank Go· „„„„.,. ...... „„ ... „mmmc11m1„ll:!lllll!llaml'llllDllll!lliilallll!lll:llml*l!lmllll!lllllm:lllilil!l!liim.ifllile_spodarl<i Zywmllciowej. · 

„'yc;a:;a (a·:Utet .)1'f•fcltals <i ' 13Jlicarmść11 
·,i Lo.·i.ic:zu. 1ła.EJ-tją: Zc2isla:i 

.'bZ'.JL'<lC!.-iiCZ -;'J.'.J. ('!~.ra:z., t ·,'13 „tvzyJłó:.l-',bli:J)r-3<0 -s~<t'.C'~., ':.b~iX'l 
·i1ali]Jcs<.i. Strlle ,.15,·:xS:l::JraCl.Jj:~: :/iesła" ':Jysc2<i, 1\1.bin SzyiiBj~i:l, ~mion 
~<ół, ~< :~t<a.-d<i, Loo<8Ci::i .<olar..zyffi<a i :XJU,lirffiłat1 L1'.czar.3-<, 
/\ó:r5 '.:ila '<DL:Xixrrrrc~i: l :JJJi.cz 5<r.::n:zt . 5~J. :<mta:<t: t:e1:4657. 
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Od redakcji 1 Pooobnie jak „ wsiyatldr 
gazetach, tak i w "Nowym Łowiczantnte• z'tij · 
tred~ zamieszczanych ogłoszeń i reklani Od• 
powiada ogłaszający, a nie reóakeja. Liczy• 
nry na to, te Powszecnny Banc Gospodarczy 
Qdpowio 5Wej klientce. 



Wiele radości sprawiło mi pojawienie się 
tej naszej lokalnej gazety. Ola nnie byłą 
to je11zcze jedn4 0Z11aką powrotu do normalno
lłcl, zwiastuoem CIZialania łowiekiej inteli-
gencji, „ 

Kiedy rlut miałam w ręku Nr 4 Nowego Ło• 
wiczenina • gazety obszerniejszej, bogatej w 
intormac:je

1
kt6cycn oczel<iwali c:zytelnicy,na 

str.S numeni Zbulwersował mie ju:z sam tytuł 
•Spacery po Sumie", artykuł podpisany przez 
p.Albina Szymajde. Tot to "tywcem" ściągnię
ta forma , styl, a nawet tytuł "Sl>aCllrków po 
Warszawie• red.Jerzego Kasprzye1<iego z so
botnio-niedzielnego wydania "Zycie Warozawy" 
Zenujące, te zespół redel<Cyjnv nie zwrćcil 
na to uwagi. Ta tak jakby autor potraktował 
czytelników jak małamiastecZkowy ludek nie 
c:zytajQCY gazet. · Kopiowanie pracy innycn 

autorowi nie przynosi chluby, a gazecie nie 
przvl!Parza czytelnikdw. 

Stała czytelnicZka 

KRYSTYNA ZAWADZKA 
· Łowicz 

Od redakcji' ~ytuł "Spacery po sumie" 
nie jest identyczny z tytułem z "2yc1a 
warszawy"· nie ma więc llllwy o "ściąganiu". 
Jest on podobny - to fakt, ale doprawdy 
trudna tu uniknąć podobieństw• utycie słowa 
"spacer;" oraz taka włag,,ie !orma przekazu 
sama się narzuca w kontekście tego typu 
artykułów. · · ' · 
Na jwo%niejsze jest cnyb8 jednak, te inna 
jest trellć: !Jfl&cerujem'/ po Łowiczu, a.nie 
po Warszowic. • 

I jeszcze jedno: p.Szymajda zape1>nił nas, 
te "Życia lllarszawy" w ogdle nie czytuje. 

Uwaga Czytelnicy! W tej rubryce nie pu· 
blikujemy listów wysyłanych do nas anonimo
wo. M:>:na natomiaet zastrzec imię i nazwi· 
:lko dO wiadomości redakcji. 

n-•eco BLJZEęJ 
d $WIATA 

dokończenie ze str~ l 

nie panie z międzymiastowej. P.Kiero
wniczka Bożena Sztela poczyniła już 
starania, by otrzymać nowy spis i jak 
nas zapewnialw następnym wydaniu "N.L." 
będziemy mogli podać kilkadziesiąt waż
niejszych k.ierunk6w. 

Oo wydawcy ostatniej książki tele
fonicznej /Wojewódzka Dyrekcja PPTT 
w Skierniewicach/ zwróciliśmy się z 
pytaniem czy możemy się wkrótce spo
dziewać suplementu podającego aktu
alne numery kierunkowe? Odpowiedt 
brzmiała: "nie wiemy ••.• , chyba do• 
piero w następnej książce •••• " Za ile 
lat ona się ukaże woleliśmy już nie · 
pytać. 

Za korzystaniem z nowych połączeń 
autanatycznych przemawiają ceny. Otóż 
przy ro:zrrowach zamawianych płacimy 

~ierwsze trzy minuty /nawet jeśli 
~wialiśmy tylko kilkanaście sekund/ 

or z za każdą następną rozpoczętą mi
nutę. W przypadku automatu licznik biT 
je następująco: 
l . w I strefie /do 25 klll/: co 30 sek. 

przez całą dooę 

dzieje 
"P.EllV.NEGO SZTANDARU. 

~~~~~~~~---~--

Sztandar Związku Zawodowego Praco
wników Kolejowych Rzeczypospolitej 
Polskiej Koła Łowickiego został ufun
dowany 2 października 1919r. Fundatora
mi byli pracownicy Polskich Kolei Pań
stwowych .stacji Lewicz ~łówny · i parowo
zowni Lewicz Kaliska /obecnie:Przecimie-
ście./ · · 

W 1921 r. sztandar został przekazany 
do kościoła garnizonowego /obecnie O.O. 
Pijarów/, gdzie był pod opiekę księży 
do wybuchu II wojny światowej. W czasie 
okupacji hitlerowskiej był przechowy
wany i zabeZPieczony przez pracoWl'lików 
stacji Łowicz: Kowalika, Kucharskiego, 
Szymonika i innych, bezimiennych. Pra
cownicy ci przez cały okres okupacji 
działali w podziemiu, czynnie uczestni
czyli w akcjach sabotażowych oraz do
starczaniu broni ze zrzutów ' dla oddzia -

!ów Armii Krajo~iej działających w obwo
dzie Lewickim i dla Powstańców Warszawy. 
Obecnie ju2: nie . żyją . 

Po wyzwoleniu w styczniu 1945r. 
szt~ndar w dalszym ciągu był w ukryci~, 
ponieważ był poszukiwany przez ówcze
sne władze Urz~du Bezpieczeństwa w Le
wiczu. Wydobyto 90 z zarrorowanej wnt;ki 
domu jednego z wymienionych pracowników 
kolejowych dopiero w listopadzie 1956r1 
po wyjściu z wi~zienia Ksi~dza Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego. W tym te:t roku 
sztandar został przekazany pod 0piek~ 
da kościoła O.O. Pijarów, gdzie jest 
do ch"'ili obecnej. . 

2. w !!strefie /od 25 do 100 km/: co 
10 sek.w godz. 6,00-16,00 i co 
20 sek. w go~z. 16,00-6,00 

3. w III strefie /powyżej 100 km/:co 
5 sek. · w godz. 6,00-16,00 i co 
lOsek. w godz. 16,00-6,00 . 

Jedno uderzenie licznika kosztuje l50zł1 
co oznacza, że 1 pełna minuta rozmowy 
w II strefie /np. z Warszawą/ kosztuje 
900 rl. /wieczorem 450 a./, a w III stre 
fie. /np. z Krakowem/: 1800 i. /wieczo
rem 900 a./. Uważajmy więc, by nas nie 
zaskoczyły racbunki: większość miej
scowości, do których możemy się odtąd 
dodzwonić wykręczając 88leży w III · 
strefie! 

EWA MRZYGLÓO-l'łALIGÓRSKA 
===il 

&dfll6 rd(itfria#'f! ~ 
I.. do~ończenie ze str.) 

Jaką poil tyKę w teJ. Kwestii przy.)11l1e · 
Samorząd Miasta? Zamrozi in,..c:itycje i cze
kać będzie na buaowę ciepłowni miejskiej 
nie pogarszając 3tar>.i czystości powietrza? 
Dopuści budowę nowych otaek tów micszkal
nycn 1 produkcyjnych i usługowych pogarsza
jqC stan środowlsKa? A rro2e przyjm1e poli
tykę "środka'' wymagając stosowonia ooo
strzeń techn0log1cznych poorazających 
inwestycje, t ak qy jeś li nic dla nos to 
dla naszych wnuków stworzyć !unoaroonty 
zdrowego śrooow 1 Ska. 

ANDRZEJ BARGIEŁA 
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Sztandar, ufundowany 70 lat teitl.I 
jest chlubą kolejarzy Lewicza, podZi
wianym w całym ktaJu, najstarszym sztan
darem braci kolejarskiej w Polsce. 

W ostatnim czasie sztandar. nie bie 
r.ze już jednak - jaK dawniej-udziału w 
uroczystościach ogólnokrajowych. Grupa 
kolejarzy ·/jak się określają: "chodzą
cych do kościoła Pijardw'Vn1e zezwala 
na wzięcie go i wyjazd nl uroczyst~ci. 
~ związku z tym kolejarze zrzeszeni w 
Duszpasterstwie Kolejarzy Łowicz-Kole
gi a ta ufundowali nowy sztandar. Został 
on poświęcony 24 czerwca na Mszy Świę
tej wieczornej przez Biskupa ;J4zef a. 
Zawitkowskiego i dotycbczasowego księ
dza kapelana kolejarzy Krzysztofa 
Boruckiego. W uroczystolk:i Mszy ucze- . 
3tniczyły zaproszone poczty sztandaro
~e. ·Msza ta była jednocześnie MszQ po
żegnalną księdza Krzysztof a. Fundatora
mi sztandaru są: Boc~ek TadeuaZ, GałQ
zka Jan, Kazuń Wacław, Maliński Edward, 
Matyjas Henryk, t-\Jras Władygław, Sie
rakowski Tomasz, Stachnal Zygiunt, 
Mika Tadeusz. 

Podczas ostatniej pielgrzyrd<i do 
Ojczyzny, na spotkaniu z kolejarzami w 
Luclinie Ojciec Święty powiedział: 
"Kole.jarze, nie dajcie się dz1el14, ~ 
dZcie zjednaczeni" ••••• 

. TOMASZ SIERAXOllSICI 

• 
zapr·osze111a 

• Oo k~c1cła w K0111Pin1e, na uroczysto§d : 
jubileuszową 50-lecia kapłaństwa ks.biaku
pa POOIOcniczego warszawskiego Wl:adysława • 

· Miziołka, w niedzielę 5 sierpnia„ na godz. 
12.'oo Obecni będlj tet bis;>u;ii: Stanisław 
KęClzioPa i Jćze ! Zaw1.tl<cwsk1,. oraz prałat 
Józef Wieteska. 
o Do kolc:giaty na koncerty or;ianowe w 
czwartki o godz.19.30. 9 sierpnia grać bę-

. dzie}Xurkow z Wi nnicy na Ukrai nie , a 16 
sierpnia organizator tych . iconcertów1 ~lik.tor · 
Łyjak. · . 
e> Do kina "Bzura" na ti~my. : 

.!-~> VI [ l llurt I llly 11011 11:ilzia"w :< \:iens:oc., 
.\11:1t t a , LhJ I< lal), 1Judz t 7 .0.1. i '19.ll1L 

6- 7 v 1r111::z :\ IJd11 ('!'1.1 :1., An~Jliij, od t2 l.) 
!Jfll!l 17. 00 i l?. i); ). 

i l-1 2 V[l( S.1oo1ut11y 1-1il :< MG •JuudcJ (pl'ZY>Jull., 
. IJ'" Ą, IJll l < l ;1 t) . !)<lol!. l 7 . llll. 

ll - l ? \1 11 l Gz;, r 1111•ilt:.1 ( :1:1L' r u r, ll ~i\ , ou l tl l.) 
•Pi l! . 19.dil . 

tJ - lii Vl ll 1,lt· ~11 :1id~1 '. lt..l !IJ S tu.t:.1(U.! i t:C , 1 1(/i' 
;i/u ) , !)•ld t l'/ . 111.l. 

lJ-I G VI fi .:tu11l" :\.11i.Jl' ..:i (~,:;u . JJ,l . , u:I 
l il t. it.), •lo1'il.. \ 'J ,l\' J._. _____ _ 



ZA.1ZĄO MIASTA LITNICZA . 
ogłasza 

PRZETARG 
na n;jem nastQaujących lo~ali użyt
kowych poło2onych na terenie miasta: 

• RYNEK KOŚ~IUSZKI 14 (o oowierz
Chni 63,27 m ) z przeznaczeniem 
na kawiarenką. Kaucja 10 mln. 
Cena wywoławcza na czvnsz mie-
sięczny: 30000 zł/m~ oraz }% ' 
wpłaty miesięcznej od. obrotu na 
fundusz mieszkaniowy. 

- ZDUŃSi<A ·2 Coow':31,17 m ) z przez
naczeniem na sklep paoierniczy. 
Kaucja 25 mln zł. Cena wywoław
cza na czynsz miesięczny: 40000 
al/m~ i }\ wpłaty miesięcznej od 
obrotu na ,fundusz mieszka.ni owy. 

- B IELA~/Sl(A 5 (pow •. 50, 20 m ) z 
przeznaczeniem na s~lep z pas
manterią i ko~zulaml męskimi. 
K3ucja 15 mln zł. Cena wywoław
cza na czynsz.miesięczny: 20000 
zł/m i 3% wpłaty miesięcznej od 
obrotu na t.undusz mieszkaniowy. 

Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 
o godz.10.00 w sali kon!erencyjnej 
Urzędu Miasta w Lewiczu, Rynek Koś-
ciuszki 1. - " · 

Warunkiem przystąpienia do prze
targu jest wpłata wadium do kasy·lUb 
na konto Urzędu Miejskiego w PBG 
o/Łowicz nr 347424-71-109-Bl w wyso
ko~ci lo\ kaucji, najpćtniej w dniu 
przetargu oo godz.9.00. Zarząd zas 
trzega so~ie odstąpienie od przetar
gu lub jego unieważnienie bez poda
nia ;:irzvczyn • . 

ZARZĄD M!l\STA LOWICZA 
informuje i 

w najblit&zym czasie zostanie ogło~ 
uzony przetarg na1 

- e dzia\ek pad budowę pawilonów 
handl<>Wo-usługowych przy ul.To-
11olowej 

- 13 działek pod budynl<i jednoro
dzime przy .ul.Mlv.ńsklej. 

- oraz na dziertawę 72 dwóch dzia
łek pod budowę garatv przy ul.Tu
szowskiej (przy osiedlu XXXV-leci~ 

Dokładne informaqje bęcl~ i>odawane w 
kolejnych ni.merach "llL" · 

Poszukuję w lowiczu 
MIESZKANIA OO WYNAJĘCIA 

nojctwtniej M-J · 
Oterty1 tel.6595. 

~~~----:-·· ~·-·--= DĄSRóWSKf.· 

, r; · AGEl\JCJA REKL:AMOWA :. La!i · ·wvKoNAwsrwo REKLAM- sc1eNNYcH: . 
0 . I WOLNOSTOJĄCYC_H ~ .tf'WICZ TEL. 20 92 

~ -1 

rsPÓLOZ I ELNI A -;;EMIEŚLN1i:ZA 
I . w Łowiczu 

WIELOBRANŻOWA 

orz~1j :auje' zamó1·: ieni.a na szero:<i za:<res usług 

ogólno-~ud:.)•.-~lan}1 .::i i montc1żovJych oraz s::irzadaż materiał61oJ 

- csgł a pełna ~l.lQO 

- ~ustaki żużlowe i betonowe 

- ele:nenty betono;.Js (kra.'łężnild, '<ręgi itp. ) (' 

Po~adto S~ółdzielnia oferuje do sprzedaży w cenach z~ytu 

szero:<i asortyment 

wyro':JóvJ pończoszniczych oraz l<onfel<cji damskiej i męskiej 

rnFO!łMAC:JI udziela Dział Techniczny Sp6łdzielni tel. 6593 

NAJLEPSZE W ŁOWICZU * 
~·Lovrir~ 
O. SZACHOGŁUCHOWICZ 
Ul. 3-GO MAJA 12 
(o. ŚWIERCZEWSKIEGO) 

TELERAOIO MECHANIKA 
przestrajanie PALwSECAM 

VIOEOFILMO\.iANIE 
Artur Wróbel ul.Nlciarnlana 27 

(okolice ul. Bolimowskiej) 

POLECAMY 
ATRAKCYJNE WYROBY 

l kryształowe,ceramiczne i irwie 
!~ochodzenia krajowego i zagranicznego 

I KACPERSKI\ WRÓBEL. 
Rynek Ki~ińskiego ll 

_...,._. _ ___.._ ______ _. 

TRUMNY 
dębowo 1 sosnowe 

kwiaty, wieńce, wiązanki 
w godz.9•17.00, po 17-tej tel.'6,0 . 

lOWtCZ UL.WAASZĄWSKA l 
(okolice dworca PK?) 

PRZEPRASZAM ~ ,' 
Panlq J.Lukowsk, za kł~ty 

związane z zamianQ ~ieetkenia 
Sz:cze~nial< 

POMOC OD SPRZ~TAHIA 
raz w tygodniu potriebna 

szczegóły w redakcji tel.4657 

rn-lAGA CZYTELNICY! Reda~cja zamieszcza ogłoszenia i reklamy. 
Tel.4657 luo 3986. Opłaty: ogło~zenia drobne: 800 zł od 
słowa, re:.Clamy: 2000 zł za l crrr', ·Je~li wykonana przez plas 
tyka 2500 zł za 1 cm2• · 
PAMIETAJ! u NAS PRAWOOP.ODOONIE NAJTAŃSZE om.OSZEIHA ~' 
W POLS:E ! DZIĘKI NAM DOTRZESZ DO O:<OLO 2, 5 TYSIJ}CA DOMÓW; 
TYCH, rJA KTÓRYCH mare: NAJBARDZI.EJ ZALEŻY! 
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