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Pismo , Zięmi Łowickie}. Wycho.dz:~ dw~ ·raż_y w m~e~i~cu~.: · 
. . . .. 

. Na pierwszyll · piętrze budyrlku . da1otie...; l:JUdowlanego, ochtony drtidowisi<a. Tutaj 
go .starostwa. w· ł.cMiczu· . · prty ul. Stlłni• · tet . t>ędtie Biuro Pośteauctwll ' Ptacy 
ałiawellciegc . )0 padwiilł dwieiodciQ. Ja&no orat pełna Obsługa w·· zakresie' konull• 
pc11111Iowane *=iWłY, nawe, czyste wykłr• · kacji. · · . . 
dżiny, biurka. Pt1C11 1Uczyńa Rejon .„. ·~tencje rejonu łowf.Cki~ toz-

. Nie za katdvnł biurkiem siedzą· jUt ciqgajq się ria następu~e !Jlliny: 
·. pracownicy. Pełna ClbSada PoWSU~t:eOo .· OOraifliewice~ lyszkowiC:et Zduny, 8ie1a-. 

.Urzę~ będ%1e 11~ ok~ 50 osdt>. łJtZQ-< J#Y, Cł1Q*lo. loWićt, Koclętiew1 Niebótdw. 
dnicy jut •11, ale nada'l brak fact'iOWC6w. : ·Rejon jest ~tkQ ·ll~nbtracji 
A przeciet· właWe w r&janie.-jłłk. poin• rżQdowfiij' pieMzej Wtane:ji· ó' wra..- . 
for:mował "N.t." orgBtłi:tU,Mcy pracę kiWOdciactt ogdlnycti • . OQ:.ieQci decyzji 
UrzędU p„Deluga - 11111 nnstqpić koncen· będl:it!lny się. odwoływać dd urię"tlu woje-
tracja wvsokOkwalifikowanel' kadty. -'dzkleao. . · 

"·rowSTAOE RIDON 
. . . . . . 

Brakuje rc:i." ge00etÓw. ~ oni . potrzeón~, P .Deluga twierdzi, '1i praca 1'ejC>nU 
getyt wze.lkie ~rawy zwiarzane z oosi:io- odcl•tv S8ni0rządy od· spraw adninistra• 

5·. ··. 1 .. lA· T .TEM· . .U· dal:ką gruntami i geQdet~; ~iemy oc1... cyjl'lycl'I, a pozwoli im si<óneentrowat .tQd zał&twi•ć nie ·w 1111i.nach i Urzędzie _ śi~ na pcili tyce gospodarczej i gromadze-
·Mifjskim· al.e w re)dnie. Rejon przejrruje · ni:u drodlędw' finartsowych. ·Hani jal<o 

· · k~tencje Urzędu Wojewód:tki~ w spra- klientom ma zapewnić bardziej taCht>wQ, 
7 wr~e~ia 1939r. był w t.owiezu wach· budownictwa, ·1.nwes:tycji., nadzoru nU ·to bywało w sJninact1, obsługę. 

dniem pogorzelisk. · P®rzedniego dnia· . ooocińuenie ,,.. etr .• 7. 
prxez kilka · godz,l.n samoloty Luffwufte ----...... - . ---------. --.-.....;......_ ___ _......._....___. ....... ...,....: __ ..._ 
bombardowały miasto. Płonął Stary ~- . Niektót.ey łllieszkańcy t.owlc~ . z ~- · Miejski. Dzid, po . upływie ponao 8 m-cy 
nek !>Cf' swej strony południowej 1 wschO- Wnotr.ią w pgó:le nie· w.iedzQ, 2e t.owicż Zarząct Miasta zwrócił · $i:ę , do NajwYższej 
dniej , ulica Warszawska, Zduńska, · 3: Ha- miał . przed ..ojnQ swojq własnt· rze:tn1ę~ · Iztly Kontroli · o zbadanie działalnoifci 
ja, Koński Targ •••• Zniszczono dWorzec . Jej· bucfyrf<l~. stoj11· do dźH. Pi:!nc:Mne' · sPdlki mim·,· U rzetni:a .nie . rozpoczę,a· · 
kolejowy. Zbo'rrbardoWany zastał naWf!t · ' uructmieoie:·tzeW·. przyniosłoby· w-·· jestcze · dztałalnbści. O.lae!:zego 1 . 
szpital „.. . , . stu wyaaiem9· ko~t'~„. Wtete się. ono.. . ~rdcz kajjitału miasto wniosło· dO 

!Ma di:li: p~iej 9 wrzMnia oddziały jednak·.t leanier::znodCit · aihestOtica• spdłki t:zecż bódaj nl:ljwatniejszą : bli:..: 
niemiecki·ej a-Atmi.1 wkroczyły do LoWi- · nia_ dutych1 p1en1-ędZy, których ŁoWicz dynki' rze1nl ~az z terenem na ktdr)'lll 
cze. U' września, polska 16 dywizja pie- niem. Log1c:znyt11 wyjścien\ ~je· ~1ę . zostały one postawione. Narilocy decY"' 
chaty "działająca w składzie armU "Po- w.1ęc -~~ w ~lke. Inic.)~a taka• zj~ ·aóninistrac:'y.jnej z 30 marea· bl'. 
morze z marszu. odbiła ali.asto. · Pol,scj · · . „ . 

~t-vene wyco~au się jednak ~dtce ·~{). ·1/0·1/ C::.I~ C..nda~Afl'LJ 
.:a lłWBB brzelnej ~1 . iidasta na ~ ' . u ł' or Ul A . c.JruLJY/J. ' U; 

brzeg zury. . · . 
. Q(opani tam,. odparU 13 wrze4nia- została P!ldlęłił · I !I ~l!Jd,,89 .r~ · iostałY one" przeka;z:ane· spółce w-wie;.- · · 

atak . niemięcldej 18 (l)'wizji piechoty. powstała - z kapitałem zakladowym · · czyste· ufy~ie nl:i okres 99lat n · · 
. Następnego dnia, mimo silnego oQnia . · 6S mln zł. „ "Rmthia Lt*ii:ka Spółka· niewielkQ\ ópłatą. Budyrlki wycer1iono· rui' 
artylerii niemieckiej, polska .16 dy- . z o.o." z ud%1ałell! kapi tału· pfywiitneoo ol<. eo ałi.Uóndw złotych' •••••• śmie:..· ·. 
wizja POOQl«lie sforsowała Bzurę 1 . '. oraz ·:JO .in /4'1 V lilkładera Skatbu suiie niska· wysoko46 tej· !<Woty: nie była 
opanowała całe mi.'asto. Fatalny dla · Państwa rfl;>rezMtcwa.nego przez Urząd OOl<ończenie .,. str.i• 
losów całej bitwy nad Bzl,frq rozkaz · . . 
.dowódcy armii "Pocnorze", generała f:1. · · 
~~~!~.~ ~=:urJ:~ w:~z~. LZ l!OWICZA do"BAM EN„DIOU 
p_ozycje wyjściowe znowu oddał „., w ~. orzez. warszawo·, 
Niencom południawą częśt· Łowicza. Paryi,1Mal11,· 1YQZteń UritJ. '1 slor1>-· 
Jeszcze dwukrotni'e: 14 i · lS wrzd•. ni• pr.tyljo/Lt ple*1 polscy Mi.s.)onnu . 
nie oddziały 16. dywizji odpierały · . rze - P1.)1mi:r . 
niemieckie pr6b. ·t 1 .....,, ~ z nich • lć!$.Stdtun WoJllli 1.' 

" Y · 5 orsowan 8 . rz......,' ic..Mil:O!llilw Wo.)de ·-~ z u111111: t'.&f 
by ostateczni~ · ulec po trwajqc)'lll cały •.ldfłoJ •. Ks~M1tttsław, urOc!zony"w lloc:i-
dzień boju, 17 września. · kKh·, ad io lit' .)otlt· 1cap1.,_-, >·lata: 

. Po Sl Latach ' W&POlll11.)ny- cnoć przez . bVl' W· low1c:N ki'toc:nett· 1 •) I1tit: mt. 
ctr"'11ę żałnierzy ostatnich dni wolnej" · m1111 now1i:,3etu. Ks.Stefan ~ _„; 
Rzeczypo5poli tej. · eześć ich pamię. ci I ' . Ł.łpawts. „ za .,. 5 · l•t ka0l11\Stwe 

· Prad· wrJll"8ra ' bVł · Pt'lłfek~:w lcnkow-

~ 

P. 

.REDAKCJA ..w._ . ....,_lul o.o.Pl.)mw_:1 Trzec1 ~ 



kro11ika 

. łl Od godz. 10, DO do 23. JO z półtaragoelz~m& 
i tylko przerwą obraoow11ła za sierpnia t na „ 
\swej V sesji Rada Hiasta Łowicza. Co więcej: 
.:;zasu i tak nie starczyło i posiedzenie wzno 

1wiono clwe mi później. Przyczyną tak dłu
gięgJ trwania sesji był tryb zatwierdzania 
Rugulaminu Rady Miasta: omawiano bowie.11 z 
osOlrla katoy punl<t tego dol(unentu. Przyjęty 

:1tateczn1e regulamin precyzu.~e w jaKi spo
sób mają !lię odlJywać Sf?Sje Rady. co należy 
do :r:odllf1 · KolegilJll Rady, a co óO P01tOływa
nyc:h przez nią Komisji; jakie są prawa 1 o 
obowiązki radbego, kto n:ote występować z 
inicjatywą uchwałodawcz~ Lin. W tym miejscu 
zwróc141y uwagą tylko na dwa, chyba szczegól
nie watne dla Czytelników, punkty regulaminu 
li § ) czytamy: •Posiedzenia Rady są jawne: 
tctml.n sesji 1 jej miejsce i porządek obrad 
Pllóaje s.ię do whdccr.ości miesZkańcom miasta, 
którym Zarząd zapewaia ·<cJrurkl unr:it.llwlające 
przysłuctllwanie się obr•dom Rady. Tylko w 
sprawach, ktdre na podstawie odrębnych 
pnepisów atanowiQ tejen'Cieę pańswowQ lub 
,łu;ttłową, s!ISjd Redy odbywają się przy 
or:niiacll zaai<niętyc:h". Paragraf 16 brzmi 
natooiiast następująco1 <1 punkcie }: "Pro
tokoły pos1edzet1 Rady przechowuje się w 
Urzęózie Miasta", a w punkcie 4: "K:atdy rnie
sz!<enicc miasta ma prawo wgiądu oo protoKołu 
rooienia notatek i odpisów w Urzędzie Miej
sk1ra". 
Cli Rada .uitwieraziła składy poszczególnych 

Koausj1 1 plany ich prący. \li skład aiektó
ryc:h Komisji dokoptowano· dodntkcwych 
człort<ów 11poz:e Rady •. Są toi w Komisji OŚ\1111-
ty, K11ltury oraz 5portl.l 1 Turystyki! Antoni 
Szalecki , Kai mierz Załuski i Bogdan Talaro
wmci, w Kooi1sj1 d/s Oz1ułalnośc1 Gospoaar
czej: Jacel< Matuszo~:ski , Joama Słutalska
Hroae11Sk!I, Krystyna Jar11ta, Tadeusz Nodzak ; 
w Kooisji dis Samor:r:ąct104ci i Porządku Pu-

l blicznogo: Zygia.int Przy Zycki, Kazimierz 
llagińl>!d 1 Sta!an t'ołaClyk. 

O ~aaa zatwierdziła herb miasta Lewicza. 
:!ust n1111 - ta~ jak prr.ed wiekami i jak w 
okresie tI RzeczypoSQoli tej • wizerunek 
je~ego pelikena, wła~Q krwią karmiącego 
troj11 swych piskląt, a nio wprowadzone w 
li!tacn 70-tych w~obrażenie dwdcn, Odwróco
nych od siebie pelikanów. Tak więc:: herb 
taki. jak figura na organad1 łowickiej ko
leguty, a nie jak płaskorzetba na wiety 
ratusza. 

e Roda postano.ile skorzystać z oferty 
pani Magdaleny Wandy Gogeli i zamienić 
oęoące w pl'l!liadaniu Skarbu Państwa ctw1e 

I działki na jej czte1'y oziałl<i połotone 
1 przy ulicy Oolirow!llUej. Zostaną one r.irze-
' znaczone pod wielorodZime budowructwo spół! dzielcze /młodzieżowe spdłdzlelnie: "Ocrnino" 
\"Przyszłość" i "Oszczędoo::lć"/. . 

~ • Rada postenąwiła te% zakupić działkę bę-

1

. dącą własnośc~Q Edwnrtl1 Grabowicza, połotoną 
przy ul. l..ódzkiej 90. Grunty te w planie 

l
'ogOlnym zego9'>Qóarowanio przestrzennego 
przeznaczone są na budownicblo mieszl<aniowe. 

I • Ruoa oorzucUa juko niewystarczającą, 
I przedstnwianą jej przez przedstaw1c1el1 
.

1 

ZarząClu Miasta 1nlormac:ję o realizacji bu
atetu miasta. 

• Raoru wysłucttali sprawozcianio ZnrzQdv 
Mtasta z oaoan1a działalności spdłeK ,ktd
rycn uaz iałowcem, za sr.irawą POPrzedrl1c:h 
władz, stała stę miasto. Czyta.) nasz artyl<u 
na str. l. 

W poszukiwaniu grosza dla łatania •. kf-4 
dziurawego. budżetu l_'lładze lowi::~a zde-}C)l""'()j e 
cydowały się wystąpić z odb1egaJącą 
nieco od stereotypów inicjatywą bu- _,,,, 
dowlaną. Posiadającym trochę pienię-
dzy obywatelom oferuje się przystą-
pienie do budowy dla siebie .lub ro
oziny mieszkań w .wielorodzinnym d~ 
na · 1.icy Armii Krajowej Id.Żymier
skiego/ 43. Chętnym /którym najwygo
dniej byłoby chyba zórganizować się 
w formie spółdzielni/ oferuje się nie 
tylko samą działkę, ale i gotowy pro
jekt dofll.l praz dokonane siłami miasta 
przyłączenie do infrąstruktury. Koszt 
działki1 projektu oraz podłączenia do 
sieci wodnej, kanalizacyjnej itp. 
nie po~inien przekroczyć 300 tys.zł. 
za l m mieszkania. Dodać trzeba po
tem do niego koszty budowy, szacowane 
na ok. 1-1,2 mln zl../m2. 

Budowane mieszkanie mają szans1: być 
tańsze niż w Lewickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Wyraźnie skrócić się 
powinien także cyl<l budowy - właśnie 
w związku z rozwiązaniem problerru do- , 
kumentacji i infrastruktury przez mia-

sto - proolem11., który spędzał sen ;: po
wiek członkom wielu małych spółdz~elni 
mieszkaniowych. 

Zaletą dorru zaprojektowanego na 
działkę przy ul. Armii Krajowej jest 
przew~dziana tradycyjna technolog:.a wy 
konania /cegła/. Wado. natomiast mc1łe 
rozmiary zaprojektowanych mieszkań : w 
bloku będzie 12 mieszkań o wielko~ci 
31 mt .i 12 o powierzchni 49 ·m2:. 

Wszyscy zainteresowani szczegółami 
tej oferty jak i w ogóle tą formą bu
downictwa mogą się· zgłaszać do pani · 
Dolińskiej z Wydziału Gospodarki Ko
fll.JBalnej i Mieszkaniowej lub wprost 
do zastępcy .burmistrza - "pana Włady
sława Durki. O ile pomysł chwyci, 
Zarząd zamierza projektować 
więcej tego tY;iu domów. ( ~ 

/wal/ 

=pa~=====~===::s===m=· ~==-a-==o=. va=:::::::r=~=~=~= 
REJON · 001<ończenie2e str.{ ·5~~~'l/ 

Jak na razie można zaobserwować cie- · " . _., 
kawe zjawisko przechodzenia urzędników 
z Urzędu Miejskiego do Rejonu mimo, że dokończenie ze strony l 
zaproponowane im tam pensje są nitsze 
od dotychczasowych. Burmistrz twierdZi, jedyną przyczyną, dla której noi.te wła-. 
że odchodzą, bo spodziewają ·Się, ;te tam dze miasta wzięły sp6łkę "pod lUPę". 
będzie spokojniej, że nie będą odczuwać Oto bowiem okazało się, że zlecenie na 
na sobie kontroli Rady Miejskiej /samo- wykonanie ekSPertyzy mającej określić 
rządll}Zctaniem p. Delugi miejscy urzędni wartQść budynków zostało wystawione 
cy przechodzą do Rejonu bo tu praca przez Wydział6'eodezji Urzędu Miej-
jest bardziej pewna. Pensje wpL"awdzie ski.ego ri<>d koniec maja. A decyzjQ o 
niższe, ale panuje przekonanie, że dla · przekazaniu·SP6łce zabudowań' rzetni -
arininistracji rządowej pieniąd:te z bu- . już wycenionych - podjęto, przypo-
dżetu będą zawsze. mnijny, JO marca I . , 

Dosłownie w chwili zamykania numeru Sprawę bada teraz na zl.9cenie NIK 
otrzymaliśmy potwierdzenie wiadomości, Izba Skal'bowa w Skierniewicaa,. Jed( 
że szef em urzędu rejonowego w Łowiczu cześnie miasto skierowało do Kolegit111 
- po wycofaniu się Witolda Czupryniaka Odwoławczego przy sejmiku wojew6dzkim 
- został Andrzej Budniak. Rozmowę z nim ' p~ o anu&owanie marcowej decyzji 
postaramy się przeprowadzić w jednym z Urzędu Miejskiego" ie względu na· za-
najbliższych numerów "N.Ł.". warte w niej błędy prawne. R6wnolegle 

2 

z działaniSmi o charakterze kontrolnYlll 
Zarząd Miasta prowadził negocjacje z 
pozostałym.i udziałowcami. Na ostatnim 
spotkaniu wspólników zgodzili się oni 

I -·-·- •· ·-··--- -·• - -·---•---·· • -···-----



Cbradująca na V 5esji Rada Mlesta LO\oficza 
o,too-llila wysoko~ d~illlYlych stawek opłaty 
t\- .wej. Najniższa op._łaty będą no hrgo
wi!ku Miaj:ski111. · Przykładowo. za . "jard samo
ChQ<;lem dosta1o1ezym i zaJi:cie do sprzeoa:ty . 
l rrtl- plaCll trzeba bl:dz:ie zapłacić '.l0.000 il. 
za wjazd wozM korvlym - 10.-000 Jł., a za 
sprzeoat Mz ręki M /takte na l rrl-/ - 5. OOO/i. 
Przy sprzedaty towar61o z pawilonów, kiosków 
1 straganów z~lętych opłata wyniesia 
l0.000 a. buz względu na PQ'olierzd'Yli.ę. Po-

został upowatn1ony oo zmiany wysOko~ki opłat 
w granicacn + SO 'I. 

Przyszłośc pa1<a2e, jal< 11ysokość opłat 
wpłynie na handel w '111eście. Obawiamy się 
jeonak, te C!Wukrotni0 wyższe opłaty na mini
targowiskae/1 /ktdrycn się Cl'lyba kiedyś do
czekamy/ wygonią co biedn1ejszycn sorzeoa ... -
cćw /prżedł:I wszystkim babcie sorzedaJące 
"z rę!<i" na Targowicę - c:zyli. dalej oo 
klienta. A przecież intencją udlwały było 
zalegalizowanie handlu na ulicach, blisko 

IRRGIEM 
sunięcie to ma zachęcić dO stawiania tego nas', przy jednoczesn)im :zape'ftf'lieniu miastu 
tys:iu kiosków - z tym, że Zar:ząd Miasta bę- dochodów. 
cizie wydlia_wał zgodę tylko na aoiekty o ·Nieco pdtniej, bo dopiero w piątek, Jl 
okcet!lonym wyglądzie - tak, by nie ooouścić sieron1a Zarząd MiejS1<1 wybrał jeoną ze 
do zat.>UC10w911ia Targowicy i miasta s;zpetnymi zgłos~onych sze:łciu o!ert na w:zięcie T argo„ 
OUdami. wicy w ajencję w zgodzie z wymag:iniami sta-

~hta będZie dwukrotni.o większa przy wianymi pr:zez miasto, a określonynu międ:zy 
:iprzedazy na mini-targowiskacll, które zos.ta- imymi w uchwalonym tak:e 20 sierpnia orzez 
ną wyziaczone na terenie miasta. Sprzeda% w Radę regulaminie. Nie cytując · całego regula-
1aiejsc:icn óo tego nie przeznaczonycn oędzie miflu neonieniamy tylko, że dopuszcza on 
~ię wi~zała z l<oniecznością uis:zczenia opła- ~andlowanie na terenie całaj Targowic;y oraz 
ty dziesięciokrotnia /I/ więks:zej. Bęoą je- w miarę potrzeby, wzdłut przyległej oo niej 
dnak i ulgi: JO-procentowa w przypadku wyku- ulicy starzyńskiego, a· nie wzdłu2 ulicy 
Pienia mies-tęcznego abonamentu i całkowite Sikorskiego. Decyzją Zarządu prowadzenie 
-// 1ci~ie z opłat dla inwal1d61o I grupy targowiska zostało powierzone państw 
"==·=· =036b=='=k=t=ó=re=uk=ońc=z=y=ły=7=5=1=a::t=·=Z=a=r=zą=d==::•, Kotlar:skim, dotychczasowym ajentan. Mają oni 

także przejąć opiel<ę naci ruinl-targowiSl<ala.i 
na przeprowadzenie ·ponownej wyceny bu- w i!Ue:!lcie. Jak się dowiadujemy wybrano icn 
dynków oraz wyceny remontów dokonanych ofertę soośród .innych, poao.'lnie kor:zystnych 
j u.t przez nich w ·r:zetni. Zapytany przez finansowo• ze wzglęQJ na do3w12dezen1e i<otlar. 

!!kich w ty!1I zakresie. Oorzucono takle jsdną 
"N.Ł." burmistrz był dobrej my~li • .te powazną ofertę inwestycyjną, przewi()Jjącą w ' 
po przeprowadzeniu prawidłowej wyceny pier-..:.szej kolejności wytiuóewanie w okolicy 
uda się dojść do takiego porozumienia, Torgawicy parl<ingu, a pd1niej na jej terenia 
które i miastu i innym udziałowcom da szeregu pawilonów handlowycn za 'kredyt, któ 
godziwe zysKi. ktćreno tyranteni miało być miasto. · 

Ajuntów zotiowiqzano do zapewnienia na 
Jest jeonaK jeszcze jeden aspeKt tej terenie targowisk ław i porząd<u. Jeśli 

sprawy. W dniu 4 czerwca br. , tuż przed ct10du o ie.n orzeoudowę i p.rzyt1złośc1pwe 
inauguracyjną sesją nowo wybranej Rady zagospodarowania - 111iasto skierowało do 
Miasta Łowicza tyLko zdecydowane dzia• ZeS1XJl:u Usług ProJektowycn zlecenie na ~-
łanie radnych: Mariana Bieleckiego konanie projllktu. Ws:zelkie inwestycje .będą 
/seniora rady/ i Bolesława Przybyłowicza r.IOkonywone przez miasto, w Ili.I.arę napływu 

dochodć'lol z targowisk. w 111yn zawartej umowy 
spowoP,P,wało, ze· pełni<1CY jeszcze wtedy eo \ dochodów tran do 1<asy 111.1.asta, 2.0 \ 
Obowiązki burmistrza były naczelnik - do ajentów . Ola zape.;nienia sobie kontroli 
miasta Krzysztof Górski odstąpił od za nad ddalalno!lc~ą targowiska l.IMWę podpisaro 
warci a aktu notarialnego zmieniającego na cws okri,:ślony - tylko do końca tego raku. 
stan prawny budynK6w rzeini. Gdyby 
Bielecki i Przybyłowicz spóinili się 
ze swym pismem o kilkadziesiąt minut 
akt notarialny zostałby sporządzony i 
n ~vłoby już żadnej możliwości unie-

1a ~nia marcowej decyzji. Miasto 
/którego udział w zyskach z rzeini 
będzie proporcjonalny do wniesionego 
wkładu/ poniosłooy wielomilionowe; a 
w persJektywie lat miliardowe straty. 
Pytani::i można posta -.:.i.~ tylko jedno: 
kto za to odpowiaoa ? 

WOJCIECH WALIGÓRSKI 

cze b)'ł wtedy dość powszechnie na te
renie Królestwa Kongresowego. ~a prze
łomie wieków· zaczął jednakże s2ybko za 
nikać pod naporem produKcji f atrycznej 
i zmi<ny warunków ekonomicznyct.. Lu
dność księżacka tymczasem nie tylko 
pozostawała wierna tradycji, ale wzbo
gacała skrorTne dziedzictwo po przo
dKach. Nie pop,ełnie chvba bł~du stwier
dZa)ąc na ~oo~'tawie przekazów 1kono-
graf icznych, że strój księżącki już 
przed pierwszą wojną światową się-
gał apoqe m swego rozwoju. W okresie 
II Rzeczypospolitej wystąpiły objawy 
dekacleriCJi aby po ostatniej wojnie 
ju~ ~ dooie zaniku w codziennym użyciu r P. 

1 t1okończen1e rra str.5" 

/wal/ 

zl!ÓWICZĄ 

do BAMENCIOU 
l<raJu, w Oiecc?j!. 0~toussatnbQt1Zia w 
:Jrzyszłośc1 w całości prowadzona prze:z 
~olskicn ;iijar&..I. ~uez piet-wszy rok .· 
nasi misjonarze t:lądą jednak "•soćtpraeo 
wać z przeoywającyrn 1. tlllll od lat ctusz• 
;>asterzami , oy t!op l.er'o ;iótnie.) rozpa
cząć samodzieln<J orac~. Zostali ;>osła 
ni, by kształcić 111t~JscowyCl'I ko.tactiis 
Łów, zaJąć ~it'l :lus;:paeitrii:st„er.1 ., para
f ii i jej ~liialnv01 PUl'\lr.t'lC!'l, zntrosz 
czyć się o !or:nac:.lii nsuczyc1e ll '11iej
scowvcn SikóL Zaj~ ·'1fl t el caorgan1 
zacją szkolnl•:twa, tak 'Jy '..-ydtuzyć 
4-letni dot1d c'<?:'e' nauc:zani:J . Il 
przyszłości Chcą 1>ruw3dz1ć sz1<0; ę, "'I 
buOol•ać dri.oi •tośc1ół. •• 

w n1eo1iet~y raneK, 2600ierpnia zeo 
rani n:i M!!<r.y :iw. o aodz. O w ko~cie
le PlJar~Klm :łlodlill. nę "' intencji wy 

'jutd~aJ~cyc-Ji C'\<J mis)e OJCÓW. legno ł 
icn :>rzvoyiv na ti; urnczy3to~? w za5 
tf)fl9 twie cnorego ;m::w1ncjala. ;t!l. Sttł 
!an Ocru<iewici, ·Jr,ys tent :irowmcj:ilny 
oraz Kii .r!lKtor' Jai:ek. Zognala tet ro
dzina. 

'Ił y Jetntającym "~ . l. " tyczy, by mod 
11 twa łowlcza„, a '-'tć r~ pros ili n1u og 
ogc .iniczył a ~i•: do ti:J jecJm)J 'lszy ~w. 
w cn iu wy)JZou. ("rnw) 
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.kronika 

O Raoa przyję~a uctl'tt(ał•t w sprawie 2111ieny 
11azw ulic ~ osiedli w L•iwiczu. W stosunku do 
pierwotnego projektu /o którym pi!llliŚllY w. 
n~r:zę 5/90 "N.l. "/ wp:owadzono kilka Z{llian~ 
ulicę Brud<i nazwano ni•! 6ulwarną, .lak pro
ponowano, lecz BonUraturSl<ą, natoaiast z1-
C/10Wllflo tJsz %1111.an nazwę ,ulicy BataliondM · 
Chłopskich, która 111.iała zostać :zastąpiona 

. wbi:śni~ pr:zez &lnitrate::Sl<ą. Osiedla 22 lip
ca :zniknie w ogdie z lol-ic:za, ka~ z jego 
blaków przypis:Z!I się. ąa.de11, z kole,lnym nu
merem, do ptżyległej ul.lcy Stac:zyńekiego. 
Zrezygnowano z ochrzczenia lasku llia.lskiego 
1.mienie11 Władysława Grabskiego a~tujQC, 
te nalezy uczcić jego pan•ięć w jakiś bac·
oziej gÓdny ~· Osti1tec;znie wiQC przy
'lf.rćcooo bądt zmieniono następujące nazwyt 

~wierczewskiego - ) ~A· 
~~~~'re~icka : khz'taSTOPAOA 
g~łelew$<iego : ~Ir~TERSKA · 
.Lenina -r KALISKA , , 

Obrońców Sta.lingraw - BQ.DWSKA 
Os.Bmaterów Walk · 
nad .Bzur~ 19J9r. .:. Os. TKAC:zal 
·os. XV-lecia PRl ;. Os.KOSTKA 

· Os.XXXV-lecia Pl&, :: Os.BRĄTKOWICE 
Os.22 tipea • ul.STARŻYNSKIEGI. 
Armii RadZieckie.l „ PIJARSKA 
Zwana - GARBARSKA 
Jćt.,.iaka-Witolda - BOTANICZNA 
Mall.iiowskiego - UOiAŃSl<A 
Zymier!lkiego • ~II KRAJOWEJ 
Fornalskia.l - WYSZOGROOZXA 
Sawickiej • IlOWSKA 
GwardH Ludowej - SOBOCKA 
Walki Młex!Ydl • PQOGÓRHA 
pati< Błonia nad - BŁONIE 
Bzur~ BOHATERÓW 

WRZEŚNIA 
Obwodowa i odcinek 
Zan'kowej do mostu na 
8zurze • PRYMASOWSKA 

Oo końca 1992 r. dopuszczono jaó'18k sto:
sowanie tak~e na~ dotyclle:za!Owych. 

U li A G A i Począwszy od tego IUll!ti.i za
c:zynamy w naSZYfll PilŚlllie stosować nowe ~ze
wnic™> ulic i 05iedli. 

0 Rada Miasta Łowic:za ucnwalila ta% wpro.„ • 
dzenie opłat za pati<owanie. w centl;Ull 1111as1.a 
Niestety, nas:zym zdan~em wprowadzono je na 
tyle nieśmiało i w tak niSl<i'ej wy!Oko!lci, 
~ .trudno sądzić by 111JQ.l.Y stanowid ono od
C.?UWali)ą pomoc dla budżetu miosta. Placid 
się będzie bqwicm tylko za parkowanie ·na 
Ryri<u Ki;iścius~i. Uli~ Zauńską i 'Rynek 
Kilińskiego zostawiono na razie w SPOkoju 
maJąc na uwadze planowane "'4<rćtce zallKnię
cie ul.Podrzecznej. ~łaty wynosz~· /za 
goc1Zi!'1ę postoju/: 

- dla słltlOCl:lod6w osooowych poza 
parkingiem - i.ooo lł • . 

„ d.l.a samochodów osooowych na 
500 

.a 
parlungu . „. 

- dla autobusów na park.\nq11.- 5.000 it. 
~laty pob~erane ~ą w godZ. 8,00 do . 

18 ,OO z wyłączeniem nieoziel i św11!t. Zwal~ 
nien1 z nich tięoą lok~torzy prż)·ległycn po:.· 
sesji. 1 samoenody do5tawcze. Oochody z opla' 
parkingowych zostaną przoznac:zone na reinonti 
dróg w mioście. Pooieraniem. icta zajmą siis 
upciwazniD11i pr:i:ez miasto inkosencl. Oby tyl~ 
ko uoało się ich ZAel.ctć. I Oby mieli od 
l<Ogo PObierac! • jeśli . tylko na Rynku Kościu• 
szki tJ<,'<lzie się płacić, to ła'bolo przewidZieć 
te ludzie będQ porkowac! ws:z'ldz1e - tylko nie 
tam •••• 



kronil<.a 

• Rolia powołała zespół, lctóry nn jednej z 
następnych sesji pr;reOOtnwi joj ~"'1 opinię 
o kanaydataeh na łowników, zołoszanych przez 
rdtne lh:odowi:slca: ·W sl<ład le'SPO~U wei>zl11 
Jerzy 2ucmws)(J.' jeko pr.lewoc1!'liczący, Krzy· 
srtof i;,.tińskJ., Zbigi11e>1 Trojono .... Jki ,Maria 
'llię0<aW5ko 1 Jar h11 Leszciyński. 

• Na posieozeniu Rody u.sta1ono tt1z ~iysokoś~ 
wynagrodzenia dla eurm.st:r:za Miasta wg nowe·· 
go rozparzedzenin płaca.--ego ootyczęcega pra
cowników sa1110rZQdowycn. 6u1:1nistrt bi;oz1e za
rabiał 2, 7 miliona ztotycn. vc1:to to, r.zv m;ił t 
li l1C2bael'l 11ezwzględnych sporo, ale t>l.oręc 
pod uwagę ogmn aopowitidzielnośei l trwajęc:y 
o!'I rana dO pótnego 1111eczu.c11 dzień pr1mv ••••• 
Na pei.,no je t o Anisj, nil! wynosi !lredni z 
rotiel< óyrel<totów łi:odcki.Ch zakładó„· pracy. 

• Spotkanie z k1:.roattmt~1ol wo jn)• polsko· 
raouecl<iej • .lnOr. • tanowiło główny punlct 
o.behoddw 10 rocznicy ''C:Uou oarJ Wisłfl" w 
t.owiczu. Odbyło 11J.~ ono 15 sierpnia o godz. 
16, OO 111 eali HJ.,:_iilki!lgo Ocxnu Kul turv. 
S"16j ui;i•l 111 i.1Af1c:c&cl1 Wł ~c>mt1\Jl~: Walenty 
Czubak Antoni Pietr:tak i Walantv · Clchal. 
ReteL„( o historii '\.11~ wo_jny rirzeC1sUlwil 
płk. BogunU fllsidłoWUl<J. 
PolOl'llłty Chopirio grał Mictlał !:~Jt, on t.et 
lll')'ltonał n11 pianinie wi1,1znn1< (.)lltriotycznych 
!TelocJii. ZokOl'il.'1ył& uroczy- to~ć wnlc(11!1 Chu
:Ptna Dorota Mal!urkil?'11! c:.:. 

O 16 111erpoia za111uz11ło si.; łowickie Koło 
Ruchu Ot1ywatelt1k.icgo Akcjo Oehooktatyczna · 
ROAO) Oświa«zcnie o po11St811iu koło poopi
:>ali: Kazim1eL:Z Załusld, Stanisław Biegu!lze
wski, l'.11ria11 Biulccki, I l dl(sła1i OurkR, Wie„ 
~ław 01Qctzf<1, Alina Przyby~owl.cz i Bolesław 
Przyuyłow1cz. :lal< aotqtl "Nowen t.owtczani 

nowiu nic nie l>iiaComo o U1mnsty1uowa11!.u slQ 
Jokal.neoo o~auulu pieL'\11.'JZego wialkie91.1 ugru 
POI" ni ei poll tyc:zne,go wy umaj ur. oo :1! i: z a~ 
buru ". Uóar:nośi::C1lwl'lkur.enc)'jnc~JO .'Obce 
fiCJAD - Por0l•ll\\le11!11 Cantron. 

ł W niedzi11li: 26 s~erpriia f.a?i'j Sw~ętQ od~ 
prawioną w kości!llt: O.O. ?i.larów w Łowiczu 
o gaoz:. 11,00 up11111iist11l.cino X cicznlcą straj
ków s1ertmi<l'JYch 1 po 1:st<inia NSZZ NSoUdar
no~". Obacne były poczt:1 sztannat:Olońt towi
Ckiej ''Solidarno~ci", Arra.l.l KrajOW!Jj, Sza
rych SzoroG6·..,, kolej~riy, .: .;. .Jw r ... ;:in;,ę.. 
!41ntc:zycn. U::Jdał wziQlJ. Clłlll'kowiu %fJC'Zędu 
Odazialu Z1~!ll. Lowick1ej NSZZ "S", prwdsta 
wiciele Rady Mi.ą:>ta Łowicz.1 oraz burmistrz. 
~azanie wygłtl:iił l\.Si~dz re!:tcr khi;zton1 O.O 
Pijarów. l.lr.zny utlll.nl wi rnych utlwicrtnU 
ti; w~szającą ui:oczysto$ć. 

• 1 wcześfi1a o 9Ddz llJ ':f 1<.ol G01r:tr:1a 1<11. Sag 
don I.i~ ooptc11111.l H:;1-i Ś11il'Jt'ł :r.u czci pc:1le 
głyci'I w obronie Polsx1 u 19}9 roku. f'nem1CJ
wtal członek Rady Miejskiej Krzysztof FnUń 
ski. Złotcno klrliilty w nU.ajscaCl'l po~wi~cn· 
nyctl pamięci Obrońców Ojczyzny. • 
• Osobliwle uczcili po•n1Q6 września ·przed
otawicialo lC111.cki4j SdRP. Dalegacja toj . 
P\lrtH zło.tyła kwiaty pod parniklell!l.,. Al:mh 
Roi.tziCICkl.oj "' Rymu Kościuslld.. Jll:Sli 1ntan 
cją było oddan.lo to0łdu tam.i wła~nie z <lwu 
wrzośn1awych naje.td.tców, to nnlotało to uczy 
nil! 17 dni pdfoiej ••• 

• hadycje ~arorzQcJnej działalności gosPO
darcteJ rolników łowickiego sircg.1ją począ
tków XX 1deJm. Zapoczątkowała ją powstała 
~' lutym 19ó2r. Bedleńska Spółka Rolnicza, 
druga po miechowskiej "Jutrzence" organiza
cja rolnicza w Królestwie Polskif'l. Imc;Ja
toranii zało:teoia Spółki by la grupa m1ejsoo
wyel1 rn lników z Bochenia, którym przewo-
1ził lu n, ~ław Graoskl, ziemianin z 6orowa 

CJ!linie Bielawy. 

nej saecjalme centrali przy ul.Wjazdowej 
zaczęto sprowadzać· na zairówienie Oobor0"4 
z,bota siewne i rośliny, nawozy sztuczne, -
zwierzęta hodowlane, ·maszyny rolnicze, a 
nawet artykuły &Po:tywcze z Rosji /rY;J. ryt 
i kasz~/. 

Zywot centrali - sklepy był wprawdzie 
krótki - nota bene jego UPadek spowodowany 
był defrauoacJomi prowadzącego - ale w nie
długim czasie otwarto w t..owiczu nową pla~ 
kę pod nazwij "Filia Syndykatu Rolniczego 

tOWICKIE TOWARZYDTWA 
ROU!iflCZE 

IJziałaloość Sp6łld w Bocheniu, stawiojąe 
c:ej sobie za cel przede wszystkim pooniesie 
nie oświaty rolnej, szybko Wlbutlziła zainte 
reso)lllnie we wsiach łowid<lch, dlatego w 
1904 r. postano1~iono zalotyć j•Jt na Si<alę 
powiatową spółl<ę rolniczo-handlową w Ło
wiczu. Jej pi·eze9em podobnie jtlk w Bocheniu 
- został wyorany W. Grabski , jego za~ zastę
pcą Tomasz Koza z Jacl<owic. 

Oprócz prowadzenia :il<cji oświatowej w 
postaci odczytów i wykładów popularyzuj~
cych nowoczesne metódy gospodarowania w 
rolnictwie, :>'.wledzAnla wzoro11}'Ch gospodar
&tw oraz zakładania poletek doSwiadczal~ 
nych, spółl(a w Łowiczu zajęła się oziałalno· 
~cią handlową. Za pośrednictwem utworze-
' 

"Pragniemy 'lol.ntormować społeczeństw? Ło
wicza o lo:ia;;:ll no:szcgo sztandaru z lat 1980 
-1 ?Bl - pisze w. swym nieczytelnie podpisa
nym Uścio dz1cwiQC1u pracowników Rejonu 
Dróg Putilicznych, członkó>t "Solidarności• z 
tamtych lat. "Wyżej wymieniony sz·tandar zos• 
-tal ( •.• ) z11m611iony u Sióstr Bernardynek. 
( ••• ) Stan woj omy p(ilcr;i:yzawał nasze plony. 
"ii.Ir.o, tu szter'lda;: był uko."\czony, to ZO!ltał 

„ nie f.ll..labtany paniewat eędz111śmy, :te będzill 
bezpieczny u sióstr( ••• ) W 1989 roku uda· 
li:1my si~ do 516etr. Ku naszeirAJ zdziwien.lu 
3zt.J;1ndar•J nie było. Odebrał go p. Hojcieell 
Gtidek( ••• ) Chcemy poinformować, ze sztandar 

· 1<t6i:ym szczyci się "Solidarnu~ć lowickn" . 
jest lll!szą włnsno:lci;i." · . 

"Mamy do tego pełne prawo" - piezą dalej 
drogowcy - by zapytuć p. Wojciecna Gędka 
gdzte jest r1r.sz s:.:tandar i kiedy ;,:astonie . • iwn orldany( „ , ) " · 

S:Jrawa wyglądilln intrygująco. Udali.~1y 
oię. CiO p, Gędka z prośbą o wyjaśnienia. 
· \ł&dlug piet'i#atrv.igo umysłu sztlinder miał 
swym wygl;idam nawiętywal! do znajdu~!Jcego 
się w muzeum przedwojennego sztandaru dra~ 
gowc6w. W 1905 roku, w gronia działaczy "S" 
pracowników ROP, z których wif}ksio~I! zmien{- . 
łe już wtedy miejsca pracy, podjęto daeyzjq 
b)I 1~kon:my 11rzC% siostry sztend11r alutyl . 
zaanga:l!ar1ane.~ w pot!ZiEmną d1.iałalno6ć "So
lJ.cJarności" spoleczrmc:i Łowicza. , 

U~yte na wykonania. 9zt11ndaru metorial 1 
nici ok11z3ły sir, deots:.ce nit pierwotnie 1111• 
dzona. lkol<ującą l<1~otri, wyzsz~ od poprzednio 
wpłaconej, zebrano "''!łr:Sd clZtałaczy 1 syrn-
patyków "Sol1da1·no!łci", 

Jut wci:ośntoj grupe Lowiczon pajectnła 
;ce sztonclal""" na organizowaną µrzez ksir:
dza Jerzego f'oplełuszkq Pielgrzyni<q Świo• 
tu Pt<Jcy do C2csl:ochalł)I. Niedługo potem ło
wicki szt~ndsr był jednym z czteroch, l<tdro 
wzięły u~:r. I ał ~' uroczystO!lcl.aCl'l pqgrzebo
wycn księllze Jcr.zego. Uznając to za takt bal! 
prucadaMU podjqli wspdlflie decyzję, by do
haf to11ać na nim słowo 111 it11ienia ~. Jerzego 
Pop1ełusZl<1 '', orłowi l<oronq o.-az hem lowi„ 
czn. Suma, j:lkq nalatała za to zeplacit\, 
prza11y:tszajqca dwie poprzednie ..-azom wz11~te 1 pochodziła ze sprzodo:ty no terenie l.oolicxa 
prasy nlezoletnej i dt'Ukowonycn poza conzu• 
l'iJ l<sią:tel~. 

Rak 1966. Na sztendilr:to widnieje jut herb 
ł..awicza. Jest szó:.to rocznica Sierpnia. 01ień 
pośwlęccnio !lztnndoru." Z ualkonu kościoła 
Stoni:slaw3 Ko::itki na 2ol.lborzu widziałllfll 
dQromny tłum ro:arodlonych w czasie Mi10-
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Warsza„skl.ego" lstniej~ą do 1939r. Sema 
za~ Sp6łka Pouiatowa, chOć upadła tak:te· nie
baWl!!TI, millil wszys.tl<o od8greła znaczącą 
rolę w POClf'IOszeniu oozioru gosPOOarczegO 
l'Jlłi łowickiej i wytyczyła l<ier:unki działań 
Okr~gtw1ega Towarzystwa Rolniczego w t..owiczu. 

lniejotorem założenia Towarzys~a był :mo
ny nąai jut wcz6M1ej, ówczesny poseł da Clu)IY 
·Państwowej z Łowickiego - Władysław GrabSl<i. 
Wraz z sędziq .łowickim Jakubem KakJ.atkiem z 
Osieka rozesłali oni kilkadziesiąt zapro-
szeń oo ckolicznyc/'I raln1k6w i znenycn aso
b111~ści z Lewicza na zebr1111ie zełozyciel~ ' ~. 

oo:<ończenie na str. 7 

. sicnio ludzi. Otaczał ich potrójny kordon 
milicji~ - wsparnina dzid Wojcieełl Gljdel<. W 
tel<iej scenerii dokonano obrzędu poświr:ce• 
nla. Tt>-iar:tvszyło lllJ publiczne odciytanie 

nazwis1<1 księdZa kanonika W.Gl1ńsk1ogo (~ 
oente w łowickiej poraUi św.Ducha, dl.ICho
wego ojca podziemnej łowickiej Solidarnodc1, 
ktdt'y !lw1ęc1ł sztandar) , Chrzeotnyd'): Ari:lr.cr 
ja Słow11<a (przewodniczącego Solidam(l~::i 
7.i nmi t.ódzl<iej) 1 6aroary Sadowskiej (paat• 
l<i, ID3tki zakatowanego przez milicjQ Gne
gorza Przemyk~ 1 Gqdka - chorątogo sztaoda• ru , . 

Było ~ ich ostatnie spotkanie z Bartlart 
SedoWBk<ł. l)nl.erejąca Basia - wspomina li1c:tek 
• wzięła na ~ urcx:zystość przepus~ę u 
szpitala. Traw11.1co jej m:gan1m gru111~ ni& 
dawała medycynie todnych szans. Sy:ta lłwiadl).. 
1116 bliskiej Śl!lierc1 i rozstania z dt'OQQ joj 
sercu ide-4 Solldarn~cl.. Złotony pr:zez nie 
pocabimx 11a naszY!fl riztandaru tivł a)'IDb'llea · _..._,,„;,• i w 

11
Zawsze bYlMi przekonany, te ·Mati<a Boll<a 

CZęstoc:how:il<a, której w1ZUl.lflf.lk tdltllał ne 
sztandarze ustrzete go od tr.1zel1t1ogo &logo 
• tw1erl1l:1 GQOO!< • ala ki.WV zoata.ł on jał 
Pfdwięcony byllflt jeszcze bar:<l%1itj llflllkO}ny 
o jisgo loa. H1nłm ~trznq ~. %11 
nie wpadn~o on .~ ręce tt'Oiliec:a,l go Slur.ly 
B!IZPilłCZeństwa.11 

A ta ozialal:n k0nsei<weotn1o. !jzvwa ... 
nych na prz1tSluctiania dZiałsc:zy "S" prdbo
wono zl11111ać rótnvmi motodanii: grot~, atra
Chem, pro!!bą. óoDrocią, przekl.Jl)stlan. fono. 
tył)' się t'llliizjo - najczędciej u niegQ w 
<Dnu. ChoazUo im o jsdnO • o sztandar. T1n 
jednak pozost111r1al ntewy1uyty 1 naóal wę<tro• 
woł po kt'i!jU, będąc UCZISStnillilllll ZWiłZl<o„ 
wych, patrl.otycznycn i rellg.ljnycl'I u~v ... 
to6ci. TMOrzyla aią jego histor1a„.1 Byl z 
noou ~' Gdeńl!ku w czasie 4wu:cenia drzwi 
lioai:no~ci w Ko~ciele ~w.Brygidy. Uc"..zestn1 



\lo~:iń::.zl!n1e ze sir ,:l 
I 

·&1ęgn~ć po największe triu111b na sce
nach i estraOach ~wiata. Wielka w tym 
zasługa nie tylko krajowyeh, ale i re
gionalnych, łowickich zespołów pieśni 
i tańca. 

Ciągle jednak czeka na opracowanie 
historia drogi na jakie j to się doko
nało. Ola· iego,wydaje się wazny jest 
~atdy przyczynek. TaKi właśnie pragnę 
obecnie dostarczyć. 

Rzecz d2:iała się w lecie 1929 r. 
na międzynarodowym zlocie skautów w 
Anglii w cikolicy miasta Birkenhead. 
Zgromadzi} on tysiące uczestników ze 

( 
wszystl<ict1 kontynentów, różnych ko-

1 larów skóry. W podobnej liczbie od
wiedzali obóz zlotowy codziennie 

m1es1Kańcy bliskich i oalszych te
renów 1~1elkiej Brytanii. 

·Wielką atrakcją dla pierwszych 
i drugich był teatr obozowy • il którym 
występy odbywały się non stop. Z ko
nieczności ich czas był barozo ograni
czony. SeleKcji najlepszych Ookonywała 
specjalna Komisja. Wyróżnionych prze
znaczano do prezentacji przed najbar
dzie j dostojnymi gośćmi zlotu. 

Występ zespołu polskiego przeszedł 
zwycięsko próbę. Nie jego walory chore-

kronika 

9 Miasto wy!1taw1 pod koniec września na 
przl!'targ nastęPuJące lot<ale: Kośc1un1<1 15 
na eu><ieren><ę, Zduńska 26 na totoapty1<ę, . 

Rynek -'1l1ńsk1ego 33 na ks1egarnię, ootycn 
czasowy monóoolowy na Ryn<u Kilińsl<iitgO • 
ne :si<leo soozywczy, Stanisławskiego 2 ne 

I 
pa;imanteri~ i 111<lep "zaoPatrzen1owy" na ro 
gu StanisłaWSkiego 1 liojSt<a PolS><iego - na 
Skleo sootywczy. szczegóły w ogłoszeniu w 

, nastęonym ·llllllet'Ze "N.L." 

Cl! Orogq przetargu, 21 siettinia , kawiareri<1 
·w dawnym salonui RU:H--u na Rynku Kościuszki 
; wynaJ~ł Paweł Nawroc:1<i.Za111ierza w n1eJ oro

ograficzne, jęk mi się wydaje, przyczy- : wadzi~ rodzaj elegancKiego oaru, w 1<tOry111 

niły się do wysokiej oceny ale właśnie o:x>K kurcza1<ćw, !laków, !asolki PO oretońSI<~ 
t j ł · k · tó h' d ł i serwowano by kieliszek wina, 181TClKę koniaku 

s. ro e ow1c ie, w k ryc pro ukowa y 1 czy alkonolowy cóel<tail. 1.inilać pooyt niają • 

się pary taneczne. tym Którzy to luoią - teledyski. 
Kiedy jako przyszły uczestnik wy- 1 ' • 

= 
ezył wfł Mszy $w. w czasie wizyty Jane .'aw • 
"ta Il w Gelań5'<u podezas jego III pielgnyftl-

prawy polskiej d~ ~glii otrz~ałem z ! 0 Nie powiodła si próoa ~pełnienie nowej 
Warszawy polecenie. ich zdobycia z nie- , go , 0 pojenno:lci l J tys 1113 , zoior:nika re 

lada kłopotu wybaw.1,ł mnie harcmistrz I tencyjnego w t.owiczu w dniu 27 .sierpnia. Ja 
, Wojciect:t Kołaczek /zmar~ w Kazachstanie · kość wOóy zakwestionował SANEPID. boouszcze 

JaRo ohara teroru staJ.1nowsk1ego/ po- I nie zoiornika OJ eksPloatacJ i 111D%e nastąpić 
chodzącv. ze wst Przemy~łc'w. lmob1lizo- ł · i en a d 
wał swoją rooz1nę' znaJomych, przełamał . po trzecn udanycn nape n1en a Po rzQ . 

ki do Polski. W urol'liczynie był na pogrub1e 
iaszogft ojca CJucnowego 1 ooiekuno -ks.Gliń 
skiego( Zdjęcie z tej uroczystości, fil.tlowa 
"18J przez SO, zdji:cia, na ktOrycn sztan:lar 
by ł wyratnie widoczny, PDkazywano m1111 pót-
nleJ w czasie prze:$łuChań. 1 

11Troo1ciele atJsieli zadowolić się zdj;cia
mi, ani na cnwilę nie uaało im się "zaaresz 
tCNać" sztandaru - wyznaJe dU11Y11e p.Gęd!K. 
- Cl1oc niebtłzpiecznycn sytuacji było co1aj
irr11ej kil1<anaśc1e. Kiedyś wracalem z Worsza- I 

wy i oprócz sztandaru wiozłem sporo bibJły. ' 
Na dworcu "Śróanieście" ktoś z okna ruszają
cego pociągu rozrzucił ulotki. Na "ZaCl1Jd
nim" milicja weezla do p~c1ągu ••• f>tlie nie• 
kazali otwierać torby •• • 1 1 

SwoJe POdró2:e sztandar odbywał w prz:irO:t • i 
ny sposOb. Zawsze jęonak transportowany ::iył ' 
w czętlciacn: oddnelnie drzewce, okucia, 
płótno; . krętył od kościoła do kakiola, od 
Gędka do imvcn jogo ;>rzyjaciOl, zazwyczaj . 
w zwykły robQC?y dZień, gdy na ulicacn :nias- ł 

~a pill'lO'llał nosunkowo du;ty ruc:n. Oo Gdańska ' 
l'ł tydz iell przed pie.Lgrzynł<q PaPie:te przv - I' 

wiozła go w namiocie m1odzie2 z grupy modli-
tewnej prowaozonej pr:zy kO!!IĆiele Sw.Ducha ! 
przez ks.Bolesława. Jedna z wychowawczyń ! 
interna tu na 8l1cl'lu owinięta sztandare111 jtt ! 
enola do Oroniczyna na pogrzeo ks. Glińskie
go. lmym razem c:nroniła go księ:tOWSka uu-

ieh ob~wy . o bezpieczeństwo wypo%ycza- \ • Deszczowa oogoda sprawna, ze nie na 1 

nego.nuema, Choć nie_ do końca. ~zęść 1 Rynku Kośc.iuszki, lecz w sali k1na "Bzura" 

strOJÓW była bowiem nie pierwszeJ 
1
· wystąpił w piątek l7 sierpnh o godz,16,00 . 

świeżości. zesPdł Towarzystwa lo\Jzycznego ~Harmoma" z 
Dość przypadkowy k~let ol<azał ! Bully-!es-ł-iines we Francji. Towarzr:>two, .ze· 

się wystarczający, aby wywołać furorę łozone w .1926 r • . przez polsk1cn emigrantów I 
wśród widzów gdy pokazano go na estra- I pielę~Je 00 duś polSkie traClyCJa dP1-· I 

' . l i i cze, ale 1113 tez w swoim repertuarze lllJZykę • 

dzie. O powod~eniu występu po sk ego i ludową wielu imycn krajów. Cie1<awerru wy- I 
zdecydowała me jego strona choi;eogra- 1 stępowi /w towarzystwie zesoołu p1edni 1 

!iczna, ale stroje łowiclde tancerzy l tańca "Low1cz"/ przyglądało się barozo ni&-

1 tancerek pochodzących zresztą · z War- 1 wielu widz6'1. Wspaniały przykład wsodlnego 

szawy Łaskawa okazała się nie tylko ! ~oiewania 1Jrzy stole aali te% ~ie z 
• . · FrancJi pooczas Pt'ZYJec1a orzygotowonego 

liczna róznoJęzyczna publiczność, ale ! dla nu:n „ sali MieJS1<111go Donu Kul tury 

i jury. Uznało ono, że występ harcerzy zaraz Po występie. 

polskich r1ależy włączyć 'do progr311lJ • Dyrektor Wyazidu Ochrony ŚrodOwiskll 

przeznaczc;nego dla najdostojniejszego urzOdU WoJewódZkiego w Skiecniewicac:ti ll01n-

gościa zlotu, Którym miał być następca to~ł nas, te lllO.tna zasięgnąć u niego 

tronu, ksią~.e Walii. Nawiasem mozna do kładn1ejszycn 1nfol'lll8cjl n.t. l<cnwt'llU dla 

dać że w niedalekie j pr:zyszłości nie sbsol-wentćw sZkół wy2szycn na prace 111191-
• • · · , sterskie dotyczące ocnrony drodowioka w Pol-

uwierlczyła go korona królewska'· bo . ! sce. Konkurs rowisały wspólnie 11i•ister-

przedr~nad ni ~ małżeństwo z Ameryka- stwa1 Ochrony środow18ka i ErukacJi NarOdowe 

""", rozwódk;:a , czego nie akceptowała Do konkursu mozna zołllszać nada ~ace sie do 
· "'"'.l warozenu prace, a tal<Ze ·nowatorsiqe praca o 
opinia poddanycr • i charakterze teoretycznym które bl(lll'. .poasta 

i uzySkania dy.ploiu w letaen l9B7-l:t9o. Na 
: dlllll.l w l<onkursie, którego rozstrzygn1ęc.1e 

tanna •• • 
wreszcie przyszedł rok 1988. Gędek u:tnał 

ie czas na l>l'(Stąoienio tekte 1111 m1ejacu, w 
t.owiczu. w d:i:l.eń Bozego Ciała włęczył slę 
e1o procesji 1 rozwif'Młł sztandar. Pr:ózno jed
nak czekał na dołączenie się do niego znajcr 
nrycn, ktOrycn twarze Widział wokół. SZedł 
dookoła ry111<u sam, !lumie, z drzewcem oper~ 

Swoje wrażeni~ au Obejrzeniu wy
stępu polski ego z ~1łościwą Anglikom 

' powściągliwości;. wyraził dostojny gość 
w następujących słcaiar:si s lt lerowanych 
do amoasatlnra polski epo, Ko. ·.stantego • 
Skirmunta : 

· jstąpi do JO listopada l990r. oędą m.in. u
l grenl:czne state naukowe. 

I • Uległy zmianie aotycnczasowe przepisy, "' 
' my:ll których illl&raty tele!oo1czre qły byĆ 
I utywane wyłqcznie przez osooy, na które zo
i »tały zarejestrowane • .)ak nas poinfo.rmowano 
; w Urzędzie Pocztowo-':"elekcmioikacyjtt)'ll w . 
1 Łowiczu, istnieje teraz · irotl1wość przei>iu
; nie telotonu bętfącego 1da5l10ściq imej oso-

tym na r11111ieniu. . • 
Trzet:ia było wielkiej nadziei, by wierzyć 

ze sztanoar Oędz1a oficjalnie patronował 
:zł()(j<an lwiąZl<u. Trzeba było wiary, miłości 
i - solicl8rnośc1 - by w gronie przyjaciół 
przetrwać ponad sie0"11 lat upo1<orzeń 1 oolu· 1 

wania. SZtandar zamiast leteć w klasztornej 
szu!laozie zaczął słu:tyć tym, którzy go po 
prostu patrze;:iowali. Ro:axx;zął wła3ne ~ycie. 

Stał Slfl iywyrn symoolem wartości, od któ· 
rycn nie cncuill oostąpić. 

EWA ~ZYGLĆO-l'IAL IGÓR5KA 

P.S. w ReJon1e '.lróg Puolicznycri cJot:io nie 
is trne.)e KOll\~sja Ze«łaoowa "Sollaarności" . 

- Pańscy rodacy dal i m! bajecznie 
kolorowe wi dowisko . 

Tak kwitc~·1my był pieri~szy .i chyba 
jedyny pokaz ~itroju łowicki ego na 
ziemi b1·yt•1,jskiej prze d II wojną 
świato1·11. 

TADEUSZ Glf.IIŃSl<I 

! 
by /rt;J. zmarłej/, na osobl: aktualnie z ni 
korzystającą · o ile stan ten trwa ponad 6 

, rues1ęcy i o ile zomelaowana jest ona w lo
: l<alu, w któt)llll telefon jest zainstalowany. 
1 ()płata za przeotsilnie - 2 ra1n a. Jeana.-
. cześnie ostrzezono Oł<s, te OllOOOOI, kt.1re 

··=::.=-=-=-=· tej sorawy nie uroouluJą urząd - · patn~:.:, •,'IQ 
tej pory pobła.tliw10. na ten Pt'OCl!!Ollr · ' 
będzie zamyl<bł nur.ery. Zainteresowany~;1 

Uwaga Czytel ri i cy! 
Z braku mie1sca rubryka 

1'Skr yt ka pocz t owa 501\ 
wróci w następnym numerze 

) 

~rosimy o zgh!lzanie :się do l.f'T w LOwiczu. 

• Do Urzędu Pocztowct"-Telekoounikacyjnegp 
w Skiemiewicacn ną1ą zgłaszać !ur; ~by 
zainteresowane zunstalowaniem telefonu w 
swoim samocrodZio. · 

~~~~~~·~--------4 
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• lJ sierpnia o godz 20.50 w Łowic:ru na 
ul. Pą,znań!lkiej kierowany przez Mal'l<a: M 
:. P·aOi;inic "Jelczf najecnał m ciągnik ·"Ze- ' 
tor" prowadzony przez Eugeniusza J. z Ostrew . ca., a następnie "Jelcza" udl!lrzył Fiat 126p 1 
kieC'OWany przez Grzegorza S. z lo\lrowanej Go · 
dliny. K1erowc4; "maluc/'la" z obra:teni;wni 
ciała przewieziono do :SZPi tala w Łowiczu. 
• Gadzinę pdtn~ej w Sobocie kierujący mo

torouerem "Ogar" Paweł P. z 'Nalewie zderzył 
:siq czołowo ~ jadącym na "Jawie" Grzegorz~ 

. 8. z Soboty. Pawła P. przewieziono do szoi
z"la 11 Łowiczu. 

• 15 sierpnia o 4,10. w Zdunadl kierujący 
samochodenl "F"oro" Bogdan S. :i: warszawy zjei
Cł'lał z jezdni 1 wpadając na pas p~zydrozny 
połozony .panUej płas.:czyzny jezdni spowo
dował -śnierd na miejscu współpasazera, Jana 
F. lat )7, Druga pasazeci<a, Helena ·s., lat 
56 zmarła w drodze do szpitala. 8og1111ił T. 
oraz kierowca przeoywają w SZl:italu. 
• Wypadci zdarza.111 sio nawet na drogac:h 
polnych„~ 22 sierpnia ok. godZ. 19.00 • . w 
Stroniewicach w 9)1.lnie Ocnaniewice kierująca -. bez UQrawnleń - ciQIJ:'likiera Ut'!us C-J60. 
Zofia Z. najechała na· p1e5zego, Antoniego S. 
Z oorazeni8111i kletki piilt'!iowej został en 
przewieziony do !SzPi tola. 
• 16 sierpnia o 15-tej, wa wsi Gzinka w 

IJftinie Lyszkowice utonął w stawie kąpiący 
sio po pijane111.1. Jan \lf, z Reczyc. 

e 111 siorpnie o 15,00. na przystanku lof'I( 
przy ul. LddZ1<1ej w Łowlc;u znal11ziono 
zwłoki Stanisława Z z RCltyc, który tego dnh 
QPl,dc:U 5zp1tal M1!1jSl<1 w Lowiczu. ZwłO<i 
ZllbezPieczaio w prosp1<toriU11 do dyspozycji 
Ptakuratury Rejonowej- t.owlcz. 
·e 20 sierpnia wioczoreai z posesji przy 
ul. Sl<ierniewlekltj 'li Bolimowie nieznani 
spra..cy ukradli rower ProciJkcji rad?ieck1ej 
wartcdci O, 7 mln.zł NI sZkadlt ~es ławy G. z 
Wdlki Łaalec1<1oj. 
• w nocy z 27 na 28 sierpnia dokonano wła'." mania do sklepu spotywczo-przenrysłoweQC? 
Włodzimierza G. w al. S1enldewlcze w Łowi
czu. Nieznany sprawca zabrał • po wybiciu 
szyby· - bieliznę, zaoawki 1 irv-e artykuły 
wertodei 0,5 lllln .il. . 
• WCldl<ę, soirytue 1 papierosy Skradli wła

mywacze, którzy tej samej nocy ...ciarl~ s1ę 
do Sl<lllPU w Złakowie Borowym. Straty: 7 l'llllllł . 
• 29 slorpnia ;:iatrol ;:iolicji zatrzymał w 

PUasZl<aitle ":uelucna" z przyczepką, przewąt
tącego .\OO kg kradzionej cebUll na sumę 
280 tys . :t. Sprawc:imi okazali siq czterej 
11U1tszKańcy 5luern1ewic. 
e Komisariat Kolej owy Policji orowadzi do· 

choQzenie w sprawie kradZie2:y 30 sztuk pod-
. ·kłaoów warto~cl 5 mln zl dol<onanej 22 sier

pnia ze stacji PKP Łowicz Przęanieście przez 
Stefana L. 
e :S sierpnia na Targowicy rniejskiej w Łowi 

czu zostało znalez~ona portmonetka z pewn.ą 
suną oienięozy. o~ poszkodowaną ;:irosi.my 
o zgłaszanie się po odtll.ór do kl.ert(Wnika 
sekcJi dzielnicowych Konendy ReJonowej Po- I 
lic.Jl w Łowiczu. 
• Takze w łowiekioj Konendzio znajduje 9iq 

czerwony rower marl<l KAMA w doorym stanie. 
Znaleziony zo:stał l sierpnia wieczorem ok. 
goelz 21. OO w ooo litu po5e:sji Stanislawskle
co 7, Włatclciela pro:sJ.Jlly o zgło:nenie :się . 

PODKOMISARZ MIROSŁAW OWCZAflt:i( 

"SOLIDARNOŚĆ" nia mote 11i~ na uwadze 
ty li<o 1 ~łącznie interesów pracawn ik6w. 
Trzeoa· unieć j!l poqodl1ć z inta~ami zakła· 
ci.I 1 oawro tn1a. Z!1ajĘm'f sooie spraw~, że · 
csziałacze związKowl z jednej stronY przeko
nani są o koniecxno~i po:!Stawienia przllde • 
wszystkim na ekoncrnię, ale z drugiej wieazą . 
że nie wolno im zapanled o sprawac:h sQCjal
nych 1 hunani ta rnych, Mimo to powiedzmy wy
ratn le : ja.tell w sposób zdecydowany postawl
'111' na model nadapiekuńczy, to przegramy 
•r.szys':ko i wszyscy. 

Zd3JąC sooi!l z tego spt'a~, dqtyć wimlś
my do przeoudcwy or:i:edSięoioC'Stw przecie 
win:yst1<i111 w interesie lctt pracowników. ~j.
trudniujszyra do pokonania probl8111B!11 w tym 
wszystk im jest nasza mentalno~ć. O'lciellbyd
my bowiem żyć w doOrobycle kapitalistycznym 
tunkcjonując pod względem wy:.orzystania cza
su pracy jej 11!ek~ci 1 organizacji taK 
jak w lniniony1111 l«m.lnistycznyrn :systemie. Czy 

nie widzimy, że ·nie istnieje w. Polsce etos 
pracy? - Niby doistrzegamy ten problem, ale 
g:,yey miąło dojśd do próby jego rozwiązania 
to wystęllUĆomy przeciw teru, dalej narzeka
jąc. 

"SOLIOARN~..Ć" poparła reformy z pełną 
~iadomO~ią, ze przyniesie to dute obnite„ 
nie stoPY zyciowej. Ob1'Qt\a ;:>~cownik6w nie 
palega ?:nitem na ćh:ikich, krótkoterminowych 
rewindykacjach. trzetla myśleć długofalowo 1 
działać tak, atly ZJ11ieny odbywały slą nie 
tylko kosztem pracownlk6w ale jednoc:i:~nle 
w ich interesie·. Wysuwane konkretne propo
zycje i projekty ZJ111an. w przeasii:ciorstwach 
winny być przecinlotem negocjacji, tak aby 
realizacja podjętych decyzji ograniczyła · 
się do niez~yctt jedynie .kosztów poniesie 
nych przez pracowników. Jetell nie pozwala 
my na jakikolwiek koszt tej decyzji, to na
prawdę nale:ty prze:stad siq w to bawić, Po 
liczmy tylko jaKle koszt'( pcnosz11 pracowni
cy katdego dnia: nadmiernie ro:i:budowana 
aaninistracja, zła w dalSZYfll ciągu org1nlza 
zacja pracy, nleefel<tV- wykorzystanie cza
su. „ \lfystr:pujemy - i :słu:u:nle - przeciwko 
bllzrooociu, cnoć. poriad 40\ z tyd1 osób, to 
ludZie, Którzy dotycnczas nie pracowali~ 4 
zaporainrJ11Y o bezrooociu utajonym w postaci 
ludzi nierzetnie· wykonujących swoje ~iąz 
ki, bumelantów, otnboków, pijaków„. Nie · 
zawsze Rllllll'f świaelomOśd tego, ze właśifiwie 
wszyscy pracujemy. na leh utrzymanie. 

U...atamy, te podstawową rolą związku jest 
obrona doorycn, uczciwych pracowników. . 
'li tym. celu nalety wysuwad prooozycje liPl'OWlł 
d?ania rozwiązań zmierzających do o0nUen1a 
kosztów produkcji: rozszerzania 1 ulepszani 
nie profilu prod~cj1, preCerowanie tych • 
rodzajów produkcji, 1<t6r~ zapewnlą . obniża 

J\1ADAL 

n18 mater1elocnłomo~1 . 1 energocn~omodel 
1 zmianq sposobU działania na l')'f1<U - 111an<e 
t1ng, rllklama, akwizycja, a takzn pełniej
sze wykorzystanie efel<tywno!lci go:sPOdat'OWll 
n111 1'4>· d?ierzawy, SQ611<1. czy spółka typu 
"'ldlng polegająca 1111 wy~ienlu ~e 
gólnych ezq!lcl zakladJ jako ~rod<ów kosr 
t6w i zysku. 

01Cllnl'f zwrdc1d jeszcze ~ na coraz 
ba.rdZiej widoczlllt oznaki słabnięcia Z'tliąZku 
NSZZ "SOLIDARNO~". Slabie en wskutek, lllC!wl 
w1ąc obrazowo, ciągłego' upływu krwi. llielu 
bowiem oz!alaczy wszystkich szczuoli związ
ku, pozostając nawet w jego stN<turach, 
swoje asoiracje chce realizowad 1X1Za ich 
obrębem. W etekc;:ie ąastępuje sel•lkcja kadr1 
odcnodzą ludZ.ie . nastawieni reformatorsko. 
iwlązek wiąc wbrew swoi111·deklaracjCA, zajira.1-
je postawq coraz tlardZiej roszczeniową. 
Jezeli proces . tt!t\ bęc!Zie się nasilał, NSZZ 
"SOL IDARNOSć" mom stad slii szczolQCllnie 
trudną do sforsowania barierą dla ZJ11iany • 
ustroju. · ( 

Ta1<iego obrazu zwiąZl<U d1cemy uniknąd. 
Pamiętomy, U tzw. gospodarka socjalistycz 
na - r:f)formowena czy nie - kiedy wyczerpują 
się jej proste rezwrwy traci zdol.no~ć rozwo 
ju. Nie jest w stanie zaoewnid przyrzeczony 
nycl'I dobrodziejstw socjalnycn. Cllcąc siq ra
~ad, zacz;na potycząć, ale nie l.#llie po:ty
czonych pieniędzy wykorzys,ać l prędzej czy · 
&»i.niej znajduje się na !!kranu ;:ir;epa:lci. 
Tru\ZlllV te trzeoa przypomi.rieć ty111. l<t6rzy 
zaczynają tęsknid za ''daW11)'1111 doorYllli czasa 
mi" 

A pewne jest to, i:t gosoodarka nil!I raote 
dZiahć sprawnie, dOP6ki w naszych :rtniktu 
r11ch nie pojawi się jasno o1<rdl1Jny1 władei 
ciel 1 menedzer. Pańs~ 111.Jsi uri.1Ct10n1le 
aktywny mechanizni uoedło:lciowy i wyrilisie je .. 
go egzekwowanie. P'rzedsiębiorstw:1 państwows 
lllJSzą uzyska~ przejrzy:stą strutk-:urii zarzą
dZania, a menedter llllSi uo stać rzec;:z:yw1e
tym pełnomocnikiem wlatlciciela. Dlatego na
sze następne spotkanie na l81hoch "Nowego 
Łowicz11nina" będziemy cttcleli podwlqcić za-

. gadnieniora prywa ty;r:acji. · 

WOJCIECH BLAZEXlYl< 
AOAM Sl<ONECZNY 

/!OWlCKIE .TOWANZYfJTJYlf 
ROLNICZE 

dokończenie ze str.4. 
Odbyło się ono 14 stycznia L909r. w sau 

ClCnott'!iczej Straty Ogniowej w Łowiczu przy 
ul .Poorzecznej JO. Po ukonstyti.IOWailiu się 
Rady, do której weszli m.in. J.Kakletek, 
J. Twarowski 1 M.Kabl1erski, dokonano wytloru 
pre?e!la - w.GraosKi, sekretarza - S.Wilko· 
s:i:ewskl.. 1 skaronika - F. Trawiński. Łowickie 
Towarzystw Rolnic:ze ·, mające być - jak to 
okrdl i li inicjatorzy zeoranla - "organero 
wspólnej pracy w:1zystklch · miesZkańc6w powia
tu łowii;l<iego nad podniesieniem stanu .1 do
brotiytu naszej ludno:lci rniejscowej", stało 
sią oodzlałem okręgowym powstałego dwa lata 
wcze"..niej w warszawie Centralnego Towarzy
stwo Rolniczego. 

Ll::llOdzące za nleoticjalny or-gan samorz11-
du zJ.elll5l<icgo w Krócestwi:s Pol!lkirn, CTR 
rniało kilka "'Ydziałów, w skład którycn wcno
dnli przedstawicieie oddziałów orm:gowycn. 
Rilwniez ~ow~tzy~ two Łowickie starało się 
uczc~tniczyć w pr;icoc:/l tych wydziałów po • 
przez svycn oclegatów, praktycznie twrzqc 

6 

u sieoi& w 1911 r. tylko 1111a z nicn1 aoro
riic.sl)' i kółek rolniczyen. 

~lerwszy na swycn zlSl'Jraniach podej-ał 
np, sprawy prowadzeni.i rae11un1<owodci rolneJ 
kontroli 111leczno~1 krew i prodlkeji wvooro
wycn nasion oo :siewu. Jeru to:t zawdzięczał 
Łowicz wystawy 1 w roku 1S'l2 ziemiOQlodów l 
inwentarza tywego, a w 1'14r. koni. Drugi 
z wydziałów stawiał SObie za . cel zrzeszenie 
rolników w drot:sie stowanyszeniar kółka rol· 
o i cze, kasy potyczkowo""'szczęona~ciowe , so.dl • 
kl wyrotlów twirowo-cementowycn, strate og
niowe 1 ln. O ile wydział agron0111iczny pra
cował dla więksZPj własno:lci i dzierzawców. 
to l<.6łka rolnicze . Obejmowały drObną whsno:lć. 
Te ostatnie /w .19Dr. było iell na wsiacl'l 

lowiekicn 15/ organizowały wyciec%1(1 <lO 
wzorowe> prowadzonycn .QOsPOOar:itw, lcursy 1 
sy:stematyczne oogaoanl<1 oraz konkursy oblłj• 
ITUj~e nie tylko rolników stowarzyszonydl . 

/c.d.n./ 
MAREK wo.m1.A1C 

I 



.Alt wrzesień. ldZiesny dzisiaj daleko. 
Na Bratk0w1ce. Z kolegiaty • przez kruchto, 
vprost na apatrzon;i heroem Jastrzębiec Pry
maSOWSkij Bramę - ostatnia pamiątkc dawnej 
ullcy KapiUlnej. Za bramą cmllah zieleń 
i pierwsze JUZ ztdlknienia organistOWSKie
;;o ogrow, znaki bl111ki e j Jesieni. Ha 
tJ:irzezacn k&111iemego oortalu liczne wytlo• 
1nen1a, ~lady szczę~~iwie paniecnanego 
o:ivczaju , l<illdy ~więtnie ubrana lllłddt 
n ied'lętna stłoczeniu w zapełnionej lude'll 
świątyni przeczekiwa;:a wyPanirKi i zapo
• teazi poostrzajqc SUl>ie w tym czasie o 
p111SKOW1ec tlrlllllY CK1P11stoodl koziki . Ale 

_ _____ • __ .... . „ - ..... .1':"'---~~. -„ . 

11y zaraz. skn:c;inly w ulicę Podrzeczną, 
11 oct<rywenie jej wabi qcych uroków OC!łoty• 
11y no pótniej. t ylko daleko, u zacbo- · 
do.I.ego wylotu ulicy zauwa.tymy bole=inq 
wyrwq w kształtnej zabudowie dwóch akrzy
r:leł wzniesionego w lotach 1840-18•2 Donu 
Ks .l.ęty Emeryt ów : 11ieJsce pa zniszczonym w 
ostatniej wojnie kodciele św.Jana Chrzci· 
cieli z 1732 roku. Wsponnialy, ze była tu 
t a1<ze drukarnia prymasów, gdzie w roku 
1798 arcyt>illkup Krasiel<i drukował lowid<Q • 
gazetę "Co Tyozień", a i dziełko "Patron 
oorońca całości lUCIZkiej Sławy Ooświaoczony 
S.Jan NePQlllUCen ~zennik i Kanonik Pras1<1 " 
•w Lewi czu w Drukami J.O.Xcia .:k:i Prymasa• 
przedruicowano tu w ro1cu 1761. 

O l<rOk dalej ~wiat imy1 asfaltowa postał 
współcze9llllj jezai1 dZieląca dawne przeón1e 
~cia. Po prawej rozległe Gdrki, a naprzeciw 
1Jdłnocne krańce gruntów bretkowickich gra
niczących z rzef<q Ucr.ankQ, Nie pójdziemy . 
j ej krętym orzegie11, płynie azisiaj nie
zauwazenie regulamym kanałem u peoocza 
szos y. Z tamtydl Bratkowic zostało tutaj 
ni ewiele : naJllalej, n1 Sl<raju ulicy Pi1-
!ll<owej jedynie dwOrek drewniany Ogonowskie
go , zd blitej, goz~e nieistniejąca ulica 
1Jchań51<a Skłonem schodziła ku rzece - tych 
kil.ka, nlepozornycn, arzypaClkowo jakby oca
lałycn budynków, Dawna kaflarnia. w niej 
ozie j e trzecn POkoleń łowid<iej rooziny, 

8o to zaczęło Ilię przed stu laty, kiedy 
kaflarz Marcin JezierSl<i nad brzegiem 
Uchanki zakłalla swój pierwszy warsztat.We
aług przei<azói. rO<lziMych cudowtlenu 
U ZQllZeniu opatrzndci zawdzięczał lllOZli-

S'I!ĄC'El'.Y ro 

Czq 

wszqstko 

Odeszto~ 

. _,.- --
rys.M.Sok6ł 

wOść przekazania sekcesji. l.Pierało llll 

kol:ejno ośmioro azieci. Przezy ło ostatnie, 
przed uroozeniem polecone osooliwie dwię
t~ FrancisZkowi. To był syn. Urooził się 
3 grudnia 1900 '" Oan(l fil! illlię Patrona. w 
ten !U>OSd!> drugi e półwiecze, a.z do rOku 
198) to jut dzi eje kaflami FrencisZl<a Je
zierskiego. 

Barwna, znana łowiczanom postać. Krępy, 
o czerstwej , szeroko roześmianej twarzy, 
j owalny i syq>atycmie t'Uba!IZOY, z sylwe
tką kawalerzysty . 8o tet jako ułan w l920r. 
bierze udział w wyprawie .kijOW!lkiej. w 
1925 r. ten.I. się z Helinq Urnańskq cdrkq 
kaflarza socneczew5k1ego . Wyuczony przez 
ojca przejnllje prowaozenie kaflami. · 

Wybierany 0-UCt"Otnte do Rady Miasta, nie
zwykle czymy !poł01.:znle 1 towarzysko. Ale 
przede wszy,tkl.JI - 111istrii: w zawodzie. Tu
taj, na ojcowUnle pot„1lęc1 się nieusta
mej pracy , VlłlCZonej stllYlll rytmeni ' sztuki 
kaflarskiej. llliec najpierw ta wyprawy wo· 
zen komym po nillł>Orewllkie ~ny utywane 
niegdyś do tMltejs:ry~ njollk , llieszanie 
1Cł1 komyill k1isrt1tev<i, 5Ztul<a tajfsla t ol:lllD
wanh, gózie "blat•, "wrgiel" 1 ·~" 
i "blaten~" . • ai :i:nacryły • oni tylko, 
wtajermiczeni , wledll 11 1. I Zl™SU •ZOOszt. 
przisz trzy chi •na tyut:.h". ~t.ąd, w l<a· 
tay czwartej 111 p1eNSz~ dobę aa pieca, 
połowa polt!lfil08. rlłSzta ' zrejowana" i wy• 
palane drug• dobę. A .)u:t tl)2łlalenie pieca, 
drewnem suszony111 w ptzylęgłej n epie po• 
przadzil! m.isiała 12-QDdZinnn "wyt:irzewk1", 
wymaga~qca i:qld SIJIJtl'llnej i togo cvii llka 

Wydaje Komitet Obywatelski "Solidarność" w Łowiczu. 
Redaguję: Zdzisław Mazurkiewicz~p.o.red.nacz , Ewa 
Mrzygłód-Waligórska-sekr.red, ·Wojciech Waligórski. 
Stale współpracują: Wiesław Wysocki, Albin Szymajda, 
Marian Sokół, Jacek Rutkowski, Leokadia Kołacz yńska 
i podkomi sarz Mirosław Owczarek , Adres dla korespon
dencji: Łowicz skr . poczt.50 . Kontakt tel: 4657 . 
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strzegła zawsze tona. Pótmej oyły juz ty!
ko ka!le, l:śniące nies><azi telną 01elą, a 
mezoęone wówczas jak cnleo-, J&I< lei<arstwo. 
Nie mogło cyt bowiem mieszkania oez 'aeca. 
Więc na mieJSCU kl;powano wszystkie: ŚrO<ll<o• 
wy kosztował 24 grosze, a taka · oanoa naro
zna az 2 złote i 40 groszy. 

"'!! wrześniu, 19}9 r. Franciszek Jeżie~SIU 
powołany oo tanaarmerii WOJSKOWl!J stacJoruje 
w Bolimowie. Trafia stilllltąll na gr,an11:ę rlml 
ńską , oo Lewicza wraca szczę~hw1e " pat- , 
o:n.emiku. Po ·zllkw1t1owaniu przez Okupanta 
ga'l:l::am1 Wei<sztaJna zatruonu Jego garn· 
carzy Karola Targaszew5l<1ego i Piotrs Szy
mańskiego, a w oficynie posesji za1<łalla 
t a1<ze własną garncarnię. w ranaze 1<ap1 tana 
zostaJe i<onenoantem StrazY PotameJ Zawo
OOwcj, w konspiracji toŁnierzem Armii Krajo 
wej . w rozouoowanym war!lztacie i:oduenna 
praca„ Do znanycn ka!h dOcnoclZą dzoany. 

· garnl<i i di.ojak1 Jezierskiego. Panaga jut 
· synów, w soooty i oni mają juz sta· 

le uluoione zajęcie: mycie 1 .szczotkowanie 
koni w Ucnance albo w Bzurze "na trzecim 
zakręcie". Pęoz1li tillll· na Ol<lep, a oonośny 
tętent 1 Uenie .koni braktowiccy sąs1ellzi 
kwitowali stwierdzeniem - .ono! cnłepaki 
JezilirSl<iego jaoą z kol'rni dO rzeki. 

w rOku 1~51 zakład odbiera Sztllka t.Dwi
Cka . Po paiozienti.ku F ranciszel< .,JezierS1<1 
odzyskuje !imię. Jest znowu na swoim 1111.1.ło
wanym miejscu. Trwa na nim dQ !Ślllierci. 

Dzisiaj ustała tu praca. Nie ma garn
carni. Dawna kaflarnia czterema Oknami· damo 
wypatruje czeladników: Jil08 Urbar«a wywie• 
z.I.onego do N.l.emiec1 Władysława Bojanowskiego 
Mieczysława i 'Zbigniewa Wrońskidl, Ste!ana 
Przybysza. Czy jeszcze tyjq ? 

Wystygły piec, resztki urobionej gliny, 
pusta <lrtlwutrtia. CzytDy ooeszło wsl)'Stko? 
~al<Ole sielS1<1e Uchanl<ł. Nostalo1czna, 
l<reso.a aura bratkow1d<iego ptzeonidcia. 

I tamto dziwne na obecne czasy rozunienie 
mrówczej' pracy pokoleń: czynienia Cllieł1 
wła!l'lymi rękami, na POtrzooy llidu, :r:najdO
wania tu radll:!ci l najgłęliszego sensu. 

O tym ~ląc, i:adunani, wrmcamy t wrze.. 
liniowego spaceru. 

ALBIN SZYMAJDA 

sport 

• · Od paratki u sieoie 01) z Włókniarzem 
Aleksandrów i na wyjetdzie w Koni.nie 1:2 
(bratn<aa Grzegorz Majcttrzak) rozpoczęli • 
wystei>Y w III lidze pU1<arze "Pelikana". 
Trzeci mecz, z ~islq Płock wygrali jut 
jednak l:O dzięki br1W11Ce Marcina Majera. 
Piłkarzom tyczYiay sukcesów oraz dziękujemy 
za 111Uq pocztówkę z obozu treningowego w 
Sieradzu. 

Mlodziezowe druzyny "Pelikana" rozpoczy 
nij• rozgrywki w najblUszą niedzielę. Me
cze rozgrywat eiq będą na ooitlku OSiR przy 
ul. LOdZl<iej l. Seniorzy grają na nowy111 

stadionie przy ul. Starzyńsl<1ego. 

• l i 2 wrześniaw Olsztynie, na 11ięd?yna
rodowyct1 (tll<ipy 11 państw) zawoclac:n jU<loków 
juni·orów PolSkq repnilentowało at czworo 
sportowców ł011tickiego "Zrywu". Artur Brze:
ziński zajął w wadZe oo 56kg 2 11iejsca, 
Martyna Kędzia w wadze dO 48kg S 111ie3sce, 
Aneta Sejllak w waoze do 56 1<g 9 .Uejsce. 
a Beata Walczak w wadze powytej 72 1<g -
miej!ce }. Ta ostatnie :uwooniczka IXl<lDl51 
ło zOOOWiQzanie o podjęciu przygotowań oo 
' tartu w I1irzYs1<11cn Ol111'1lljsk1C11 19n rOl<ll 
w Barcelonie. 



KAN TO 
WYMIANY WALUT 

SKU 
SREBRA I ZŁOTA 

CENY t<ONKURENCYJNE 
DYSKRECJA ·zAPEWIONA 
•ŁOWICZ UL.KURKOWA. 

NAJLEPSZE W ~OWICZU * 
~LODY~ 
O. SZACHOGŁUCHOWICZ 
Ul.3-GO MAJA 12 
(o. ŚWIERCZEWSKIEGO) 

POLCANDEX 

Spółka z o.o. z udziałem · 
kapitalu ·zagranicznego 

. LDWICl~ .Ul.Lenina B 

zatrudni 
na korzystnych wyrunkach 

SZWACZKI 

oraz .osoby do przyuczenia .te!JO zaWOdu 

Łowicz ul. ZdUńskar32 
KONCl:SIONOWANA SPRZEDA% · 

BRONI GAZOWEJ '''' 
I pneumatyczne) ~I · 
~ IOPRZYRZĄDOWAHIE . ~ . 

. KUSZE .. 
IAPRA!ŚZAMY w KUOĄ ŚfłODfi oooup00-t7°0 

realizujemy wszelkie . ~ 
zamówlenra specjalne. ~ 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Z.O.Z. w Łowiczu 
ul.Zgoda lJ. tel. 51-11 
CllGANI~~: 

języków ·obcych I 
-niemieckiego 
-angielskiego 

kroju l szycia, haftu maszynowego . 
spawania gazowego, elektrycznego 
1 inne 

" SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA 

w lowiczu, ul.Podrzeczna 32 

ogłasza przetarg 
na wynaje1J1 loka.lu pr~y ul. B~owarnej 'Dom Rzemiosła/ 

. o powierzchni 23, 31 m . · . 

Przetarg C>dbędzie się w dniu 14 wqeśnia 1990 r. o godz~ll · · 
w budynku Spółdzielni przy ul.Podrzecznej 32. 
.Wadium w wys.10% wartości .kaucji należy · Wpłacić najp6tniej 
w dzień przetargu do godz~10.oo w kasie Spółdzielni. 
Cena wywolawcza 1~.000 zł. za l m2• 
Kaucja po ·wygraniu .przetargu 2.000.000 zł. 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu· bez ·podania 
przyczyn~ 

. . zatrudnimy 

WYKWALIFIKOWANE SZWACZKI 
do szycia odzieży sportowej z kreszu 

Bardzo dogodne war,unki: prace chałupnicza, dostawa materiału 1 odbiór 
oto ct1 w robów z dcxnu.· Ofert :Lód:t tel 57-17-09 ki r.B4 · · 

POSZUKUJĘ LOKALU NA DZIAŁALNOŚĆ RZEMIEŚLNICZĄ 
(KRAWIECTWO) . Z PODŁĄCZONĄ SIŁĄ! . . . 
• WIADOMOść:· ŁOWICZ Ul.MAGAZYNOWAS 

TEL. 62-23 ,( . . 

Telewizor kolorowy 1iElektron", 
przestrojony sprzedam, Lewicz, tel.2685 

Zatrudnię szwaczki, Łowicz, tel.4071 

Sprzedam FSO 1500 rok ·prod.198l; 
z rozrzędem "P~loneza" ·i pięciobiegową 
skrzynią; lowicz, tel.4071 

Sprzedam wóz:<.~ l nwalldzkie 
Lewicz, Podrzeczna 52/2 . 
po 17.oo 

Sprzedam garaż blaszak 
Lewicz, tel.5J5B 
Sprzedam owczarki niemieckie 
po rodzicach rodowodowych 

·Lewicz, tel.grzecznościowys 6468 . 

• zaprosze111a;.· 
O Na z,laid zilotyclelskl . TowarzY,be Rol-· 
niczego Kslęsbe lowlcldego. Zj~zd · ~d:de 
się " nied%1alę, ' .wrzdn11 o godz. 10.30. 
w sal1 klubu ł.SM Pf'zy ulicy *tltowej, 1 po. 
przeóZooy zostanie' Mlzt . „., 1't6~ o gogz, 
9.00. od1Jraw1 ' 111 k0leg11ci1 billkup J.Z.Wit- " 

· kowSki, Towal'Z)'.S1-i cnca zndz~ przaduji · 
cyc11, C11111111ic:znycń rolnilc4w z te.renu Ławic 
kiego. Takich. wła4nie na Zjazd z113rl1zaje 
organlzator:y. · · · 

O Do lOi<alu Czytelni · MBP przy ul. ' Maja 
na !lll0tkan1e z C!izal'Y" Lezeński• IJł. "Tra
gedia pomyłek lllat'SZalka · E. Rvdz•·SMiołego 
a 17 ·wrzellnia", ~2 IX o godł 17. OO. . 

Korepetycje 1 nauka języka "htrlecklego . • Oo lokalu MSP na Os. 8ratkow1CAI na IDOt . 
lowicz, tel .2449, .po godz•l5 . kanie dZlecl z tym samyra Cez.ryia l.llteńsld• 
Hydraulik, l;lcz, tel.525;J nt. "Ciqg dalszy przygdó Jartca 1 Marki"; 

12 IX o g0cz. 1).00. 

oraz . ZATRtlłU . ~ 

l }ek,torów tych językóio Ozlalkę budowlaną DOO m7. w t.owiczu 
instruktorów krolu 1 sz~la __ _ sp~z~~ Tel. 64-~--

· O Na stadion przy ul. Stanyń91dego ~'. 
mecz o lll.istrzot1 two Illligl Pel1k11n • Lecnil 
Tanaszów we llftorsk,' 11 wrzdnia o godZ _11:. 

C
ACOWNI CZY OGRÓD DZIAŁKOWY "NIEOZWIA~EK" 

. w Niedźwiadzie 
siada 90 wolnych działek. Inform:cja: tel 2191 · 

JEST WODA ZE STUDNI "ABISYNSKIEJ" . 
.. ·~------ ... -------

8 

e uo 1<1n~ "OlUlll\" n~ Cl l111y: 
0-12.09 K3czorci< f'e\u!I pol, llzit!C, 17.110 
6-12.09 Uz!ka n:1111ii:t•YJ1ć, l.IS!I, dr.an:it, 

W I, 19.00 
1)-1'/.09 W<!c:<cnd u Ocirnic!'Jt>, ll:iA, i..u·11.11ll~ 

1•; l, 11.00 I t9.0{) 
'. łl-2tl.O'J ~·I /\ S li, u:;~, k•.,,nt!t! i :ł, I 1. lł0 1 I 

IY . llil 




