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Nr 9 · Łowicz, pi,tek 21 wrze~nia 1~90r. Rok I 

Pismo Ziemi Łowickiej • Wychodzi dwa razy w miesi ącu~ 

"Probltlfllł bezrobocia w Łowiczu nie 
1118" - powiedział szef Rejonowego Biura 
Pracy, Jac~ Skierski, na 5PQtkaniu z 
dyr ektorami m1e.1s c:owvch zokład6w pracy 
_., wtorek , l l września. 

r„ Panie kDR11s11rzu, w numerze 2 naaz&Qo piL Sllla cytOIOaliśmy tralJOOlltv policyjnego ra- . 
partu, z k tdrego 1111ynikalo, ze stan 1>11z
pieczeńst1111a w L01111iczu oote aię w najbli- · 
tszycn 111esiącacn jeszcze pogorszyć.Czy 
tak się steło? 

Sta!ych recyo~utow, wuroo 1norycn azu
, kaniy potencjalnycn SPraofC()W kUdego kolej• 
'nago pn1111tęp5t11a joet ok. JOO. Mój wydział 
' me CiQgle "ne oku" 120 .;i:l()b. Czętlć POZOlłtl• 
łycn kootrolujij dłielrucow& i ime ełutt>y 
porząokowe. 

NiePDkoi nas najbardl io.! wzr111tajqc11 u„ 
czba młodych prze:stępcdw, wywodzących się ł 
tego tlroóowillke .. Zdarza 1n11, te o.)clec t>y 

W ka2dvm razie można tak sqdzić,gdyt 
istniejący od maja "Nowy Łowiczanin" 
jeszcze się df iałalnościq Biura nie 
zainteresował - dodał po chwili nieco 
uszczypliwie. Przedstawione przez niego 
dane zdają się potwierdzać, te w swej 
diagnozie się nie myli. W Łowiczu jest 
w t e j chWili z~rejestrowanych 1560 bez
robotnych, na terenach ośmiu otaczają
cych miasto gmin dalszych 1100. Zwoiy-

T ~k. Lawinowo wzrosła liczba włamań i kra
OJ:iety do Ol>iektdw prywatnycn 1 państwo
wvch . lllzrasta tez brutalnodć przestępców, 
zdarza 11111. ze grozą oronią. w n1eoue.lę 
10.09. uzt>rojonv włamywacz wtargnął oo mie- N I 
szk1nia swojego dlutnika, ktdry nie uregulo om.u 7.a e~7T r 
wal au w t11rminio naleznośct ze tiranld. Są .,L_; '.LJ'"f. 

. NA BEZPJECZEŃSTWIE:J 

Pusto 
na bruku 

Z Podkanisarzem MIROSŁAWEM OWCZARKIEM z Komendy Rejonowej 
. Policji w lowiclu rozmawia WOJCIECH WALIGÓRSKI 

newet na?ad)I na go~c1 notel01111yc,;:\ zarot>ić na wino/za 10 tye .li. I wv•vh 11\llllj' 
• Skąd wvwoozą się •utejsi prz11Ś~pcy? nieletniq córkę, uczemicą Szkoły Poostewo-

lDllllieka recydywa przestępcza wvwodzi eiq 111111 j dO hOtelu ••••••• A 1111 mieszkaniu n111-
1111 1dększości z roazin krłlllinogemvch1 pija· je<nej pro5tytutki mozna zooaczvl! ne jodnym 
Ckicn, rozt>itycn, prostytuckicil, z domów w łdtku matkę, na drugim córkę.„ . • 
ktdrvcn 11ą moliny , • MdwU Pan o marginesie wywodz~cym eię z 

wszy• 2e miasto liczy około }0 tysięcy Centra przastępczo:lci to ul1c11 Bielawska rodzin pijackich, z maU n. Dlaczego willC 
~upta~QCI ouzo elementu pi.)aekiego i tzw. nie HkwioujC1cie rrelin , ktdrycn aor111v 

mieszkańców, bezrobotnym jest co d1'1U- Pekin - czyli kOQ\alne t>loki na ul.Ar111U przecie% znacie 7 · ~ 
dZies ty z nas, Uczqc tylko osoby w wie Kra owa /d.2 miersl<le o/. •• •• ooo<ońc:zen111 na im·.,. 
ku produkcyjnym odse tek ten wzrośnie , · [ wrze n a r. ocllJy o 5ilil po-
jednak raczej nie przel<roczy 10 \. · e iedzerue Komitetu Ot>ywat11lskiego "So-

Nie jest to stan alarmujący, ale na HClatTIOdć" "' Łowiczu, 1111 ktdrvm ucze-
tej podstawie trudno byłoby powiedzieć, stn1czylo dot ycncza11owe Prezydiun K1111i 
ie problerru bezrobocia nie ma. Przesła- tetu oraz Zarząd NSZZ "Solidarność" 

Ziemi t.owlckiej. 
™1 pozwalające mirro WSlys tko tak twie Mim zarysowujących się ltdrdcl czlon 
dz ić t kwi1,1 gdzie indziej. Na podstawie kilw Komitatu ówóch opcji Politycznvcn 
lipcowej noweli odpowiedniej ustawy /ROAD i Porozllllianlo Centrun/,llllYcnodZQc 

w 
Z KOMITETłM 

O/JYWAT&LSK/i ~ 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych po- z zal ozenio, U nie..ialeznie od pewnych 
wawiOfl&-.Zostaną Qaoby, któr e do t e j rózruc oba kierunki W)IWOdZQ się l "Sol czącego W.WytK>Ckiego, i<tdry ZD wzgl~ 
pory /tzn.' przed 1 stycznie 1990r. / no lidarnollclw podjąio decyzję, ze przy- na Charakter swej ooccne.) pracy n111 

t i h 1 ł i 
najnnioj na razi e w t.owiczu l>edzie jest w stanie pełnić tego ot>owhzku. 

oryczn e uc Y a Y 9 ę od pracy . Jak działał .......,ft Kooii tet Ot>.,,.,.,tel··"i. Po-i d i ł ł - .J t JW- • ·-~ "" Zet>rani zwracaJą vię do llPOleczsń~ 
pow e z a na ze9z ot~guun owym s po - wolano komitet, który przygotuje nas stwa Łowicza 0 czyiwiy uozial w pracach 

, t kaniu Skierski 111czba takich "niebie- -tępne zebreoio , na którym przedstawi Komitatu. 
91<1ch ptaków" zarejestrowanych w jego propozycje llkładu nowego prezydium. lermin zebrania zostanie poclany do wil 
Bi urze sięga sześciuset I Oollcni na zeoreolu c:dorł<owie nvłego aaności. 

A pozostali? Z pewno~CiA .nie brak prezydi "11 zgl DllU i bowillll sllllOjQ avinisję ZDZISŁAW u•zURK IE"'ICZ 
" W1ąte aię Ol\ll 1 ustqpieni lllll prz111111odni- ""' " 

wśród nich osób uczciwych, lłOZbowionych -::r::=Tffii'iE=:'=i;=~=';:;p~=============~===~ 
pracy 1 szczerze pragnących znalefć no- unia 20 slerpOfa Or. Rada Miejska y wq. Jednakie fakty są takle, ie tylko na s wej V sesj i za twior dzUa herb l.owi„ 
około 50 - 100 osób z grona zar ejestro- cza . Przedstawia Dl• je~ego pelikana 
wanych bezrobotnych interesuje się na- karmi t cego wlHn4 krw1Q t roje pisklQt ~ 
pływającymi do Biura ofertami pracy. Po wielu l et11cłl herb <>dzy&kał SWIJ pter--
Jeszcze ll'f'liej, bo prawie nikt nie wy- wotną formfi. Czytby? 

. r ata chęci przekwalltikowenia się. Wię· Dot ychczasowy wizerunek herbu przud-
kszość klientów [1liachu na Stanisław- stawiaj~cv dwa pel ikany z pisklętami 
ekiego ogranicza się do odstania swego nie ZOflt~ l WYlll)'dlony " latach 70- tych 
w kolejce po zasiłek... lecz 1dele la t wcześnie.), bo prawdcpo-

Co robią poza tym? Skierski twier- dobnie ju2 w II Po'r. XIV Btulcci a. Or 
dzi, te najprawdopodobniej truoolq sic; Zbignisw Morawakl / j eden z aut orów mono• 
obwotnvm handlem oraz pracują na czarno graf U .l owic;i:a eQdzl, ze nastqpllo to 
Zasiłek stanowi więc dla nich tylko do- po loka l1zacj1 Starego Miasta. W tym 
datkowu, niewielkie wprawdzie, ale la• przypa<A<u dwa pelikany mogę ayid:>ollzo
t we frddło dochoau. Jeśli mołna się wać dwie gni ny łowickies Stora Miosto 1 

dokończenie na str . ~ 
wczedniejsze Podgrodzia. 

Najstarszy da towany na rol< 1497 herb 
Lowicza przedstawia również dwa pelika
ny obrócone ku 5ob1e grzbietami . Miediy 
nimi w osi tarczy 5\1 kwi a ty na wspólnej 
łodydze. Herb z dwoma pe likanami umie· 
szczono na widoku miasta lowicza z 1607 
/?/ roku, w znanym dzie le G.Brouna 1 F. 
Hogenberga wydanym w Koloni i w 161 7 r. 
/w zbiorach lo\Jzewn Narodowego w War!lza
wie Oddział w lowiczu nr inw. low.ll14 
loflW./. Nie można też 5ugerowad się figu 
.tq przed5tawio.)qcą pel ikana znajdującę 
eię na organach w Kol egi acie ŁowickieJI 

do:wńczonie na str .J 



kronika 

·• Il wrześnie w Skierniewicach, na spotka
niu wojewody z prezydentami ml,ast I burmi
strzami z terenu województwa przedstawicie
le strony samorzędpoej protestowali prze
ciwko udzieleniu zbyt dutych k~etencjl 
rejonowym urzędom administracji państwowej 
- ze szkodą dla samorządów. Burmistrz Ło
wicza mówił, te po utworzeniu Rejonu, w ge~ 
stli Zarządu Mlosta ostały sle - oprócz 
zarządzania mieniem komunalnym /PGK!M I 
właściwie tylko OSiR, Oom Kultury, przed
szkola I złobki. Nadal tet nic nie wiadomo, 
czy któryś z zakładów pracy zostanie prze-
kazany miastu. · 

• Ooblcsław Jędrzejczyk, wykładowca unlwec 
syteckl, syn Kazimierza /1906-19.B5/, pedago 
g:i. , wychowawcy, miłośnika Zdun zamierza 
utworzyć Ośrodek Badań Historii I Kultury 
Ziemi Zduńskiej z siedzibą w· Zdunach. 
Zalętklem ośrodka maję być cenne zbiory 
biblioteczne poświęcone historii, kultu
rze, oświacie I gospodarce ldun I okolic, 

'z9romadzone przez Kazimier.z o Jędrzejczyka, 
a b!fdące teraz w posiadaniu p.Oobieshwa. 

Projektodawca umlerza w związku z tym 
nabyć w Zdunach dom, który nadawałby się 
na ten cel. Deklaruje pełne pokrycie ko
sżtów zwl•zanych z zakupem domu, jego re
montem I adaptacją, chce jednak osobl:lcle 
prowadzić Ośrodek. · 

Osoby monące udzielić j akiejkolwiek pomo 
cy przy zakupie bądt zbieraniu materiałów 
proszone są o kontakt. Numer telefonu w 
Warszawie: 20Jl05. Kierunkowy: 82 '. 

• lowlcke Spdłdzlelnla Mieszkaniowa rozes
ł,~a do swych członków zawiadomienie o kolej 
ne,l poclwytr:e oołat za ciepią wodę zaznacza
jąc przy okazj i , te dokonuje się tego z pole 
cenla władz miasta . Miasto podnosiło w tym 
roku ceny wody dla utytkownlków prywatnych 
dwukrotnie : w styczniu I od I wrze!lnla. 
lyrrczascm lSM na stycznlowę poclwylkG za-
0reugowała zmianą cen dopiero w Sieroniu, a 
na wrześniową w terminie. Stąd irytacja 
mieszkańców na jakoby comiesięczne poelwytkl 
cen wody przez burmistrza .• 

• Oo 15 patdzlernlka motna zgłaszać do 
Ratusza w Łowiczu propozycje gdzie nalatało 
by przenle~ć ponnlk wdzięczności Armil Ra
dzieckiej :Jtojący na !lrodku Rynku Ko~clu
szkl w Łow iczu I co postawić na jego miej
scu. O zamiarze przeniesienia ponnlko po
wiadomiono dowództwo radzieckiego garni
zonu w mie~clc. Podobno nie było obiekcji. 

• Na terenie placu zabaw przy ·ul. Starzr,ń
!lklepo w ,Łowiczu stoi od poniedziałku 'we
soło miasteczko". Łowicka Soółdzlelnla Mie
!IZkanlowa /do której nalety ten teren/ za
fundowała swym członkom - mieszkańcom okoli 
cznych bloków, nlezoorszy jazgot. I ylko 
pogratulować pomysłu!. 

• Rynek nom się rozwija, rótnlcujQ ceny . 
Zachęcamy do uwetnego dledzenlo c:en I kupo
wania tam gdzie najtaniej. Jodna z Czytel
niczek namawia ne przykład do przyjrzenia 
Ilię kawie "Carlos". Palona w podpoznońsklm 
Puszr;zykowle oouozcze l'Y.lrtownle w cenie 
26 tys.li. za kilogram. Jej zielono-brązowo
złota, 100-grarrowe opakowania rrotna potem 
kupić w Lewiczu po cenie ód 2. 900 zl. w 
sklepie mleczarskim na ut. 11' llstor>01.la, 
przez )100 li. na osiedlu Kostku, do }800 li. 
/I/ w jednym ze sklepów na Zduńskie.). 

t W ratuszu łowickim czymy jest w katdy 
pl,tek od godz. 8,)0 do 10,JO telefon Oby
w1tehkl, nr J5"42. 

du'<o1kZ1!111c Z(! ~tron( I 
f'ellkan karmiący potornsi.wo wt'łsną krwią 
syntmlizuje teologh::zną miłość ojcowską1 cnoty pobot.noścl ł mi łoslerdzi!I . 

Uwalany jest za syntiol całego Kościoła. 
Pelikan z Kolegiaty stanowi element spo 
tykany w kośr.l ołach i nawiązuje tylko 
form~ do herbu miejskiego I nie będąc 
nim/. 

PEL/KANJI 
Isto tnie , jeden pelikan widniał w 

herbie Łowicza w okresie Il Rzeczpospo-
11 tej. Został on umieszczony na wieży 
ratusza w miejscu tarczy zeyarowej. 

Zachowało się wiele dokumentów sygnowa 
nych pieczęcią z tym wizerunkiem. Nie 
był to jednak herb Łowicza Prymasowskie 
go„ Być mole chodziło właśnie o podl<re 
ślenie tej odrębności. 

Obecnie zatwierdzony herb Łowicza 
do złudzenia przypomina herb Grabowa 
nad Prosna i Żydowa /Obecnie wieś,utro 
ta praw miejskich 1B75r. /Obydwie miej 
scowości leżą w Wielkopolsce./ 

Herb i nazwa miasta S<! naszym wspól
nym klejnotem i wszelkie nieuzasadnio
ne zmiany nie są wskazane. Owe dwa pe-

Melina zawsze była naszym prob.lemem. Aby 
ją zlikwidować potrzebni są ~wladkowie, tych 
trzeoa zatrzymać. Musieliby zeznawać przed 
sądem. Nic matemy wysłać "naszego człowieka" 
który pod wskazanym adresem kupiłby wddkę I 
zabew1eczył znajdu)ące się na· butelce linie 
papilarne goyt byłaoy to prowokacja, a tej 
zabrania nam prawo. Motna próbować udowodnić 
katdcmu wychocJzącerru z butelką z meliny, :e 
nabył Ją wła~nie tam skąo wyszedł, ale to 
nie Jest takie proste. 

lll<eny w hcrhle były śwla c ll~;imj !\wlctno
ścl t.owicza. Wl~'q hl stnrlę miasta z 
Jego dniem dztsleyllym . Uorzejm\•! pro
szę o prtywrócrnle n;iJ s tarszcj wcrnjl 
herbu . Nie cl1odll ml o prxJw;i1enle de
c~zji Szano~wj Rady lecz n hl!tory
cznle 1 her aldycznie uzasadnione prawu 
herbu do jego pierwotnej formy. Proszę 

wszystkich mieszkańców Łowicza o popar 
cle. 

Jft.U:K RUTKOWSl<I 

... jeden, ale Jctóry ? 

Ale mogtn llczyc na pomoc społeczeństwa. 

My tego zaufania nie mamy. Z,niana nazwy na 
"policJę" trochę pomogła, usatyslakcJonowa
ła zresztą nas wszystkicn choćby dlatego, 
ze Jest to nazwa powszecma. micdzynarooowa. 
Ale wiemy, ze odzyskanie sympatii społeczeń
stwa nie dokona się od razu. S1koda, bo 
nieufność między pol lcją, a ludlmi słuty 
tylko prze9tęncom . Podam panu tak1 przyl< łallr 

Nasz radiowóz zauwatył kilku Polaków rozma 
wia)ących przy drodze z pooe)rzanie wyglądQ·· 

_JS,Q!UU zalezq ... 2 
• Tego wam nie wolno, to nie takle proste„. 

A ludzi Interesuje tylko to, by na uli 
cach było bezpiecznie. Kiedy to wreszcie 
nastijpl? 
Najpierw rrusimy dokończyć reorganizacjl 

Konendy. Ma ona polegać ną spec)alizacji za
łogi. Nie będzie Jut teraz sekcji krym1nol
neJ. W zamian powstanie wydział uperacyjno
rozpoznawczy, który po· zebraniu materiałów 
przekaze Oadaną sorawę do działu dochodze
mowo -śledczeqo. 
l'owstał JUZ tez wydział prewenCJl na bane 
plutonu słutbowego do patrolowania miasta. 

W wyniku rozwiązania SB przeJQllśmy tez 
część jej dotycnczasowych zadań ft zakre
sie ochrony przemysłu i biura Informacji o 
terrorytmie. Część pracownil<ów SB, pozytyw
nie zweryfikowanych przeszła do pracy u nas. 
Mimo to nadal mamy około JO wolnych etatów. 
• I nikt na te miejsca się nie zgłasza? 

Podobno mamy bezrooocie •.•. 
Zgłaszają się 1ale powoli. Zresztą worci

tenie oo słutby nie · następuJe szybko. Kotdy 
nowoprzy jmowany rwsi być uprzednio dobrze 
"prześwietlony". Trzeba zbadać Jego prze
szłość. rodzinę, sprawdzić, czy nie ma po
wiązań z elementem przestępczym. Pozytywną 
o mm opinię rwsl wystawić mleJscowa komen· 
da policji. A poza tym lepsza organizacja 
I więcej ludzi to nie wszystko. 
Potnebny nam jest I to batdzo

1
skonuutory

zowany system Informacji o przostęp!ltwach 
oraz przestępcach. H•l&f&>< , Łączność jest 
u nos fatalna. Nierzadko problem stanowi 
połączenie telefoniczne np. z Kutnem . • • • 
A SQ sprawy, których powodzenie zalety od 
szybkiego dZielllnia • 
• Dawniej policja llU!liała ale ooej~ bez 
k~terów? 

2 

.)ącymi Cyoanami. Cl ostatni wioząc nas szyo
ko odjechali. Polacy zapytani przez nas, czy 
z mmi hand'.owali twierozlli. ze nic takiego 
nie miało mieJsca . Wkrótce !iaml ZJawill się 
na komendzie, by złozyć zczrianrn, ze Cyganlo 
zamiast złota sprzedali 1m tombak. 

Bywa I oowrotnie: na .\łatwieJ Lłapać zło
dzieja gdy otrzymamy dokłauri~ i szybką lnfo 
rmocJę. Ol•ukrotnle za trzyma i iśmy sprawców 
włamania do tego samcC)o sklepu bo mieszka
jąca w pobliżu kobieta w porę Oo nas zadzwo 
niła. 

Twierdzę, te leosza informacJa ze strony 
społeczeństwa mogłaby duto zmienić: n1e 
tylko zwiększyłaoy wykrywalność przestępstw 
ale harrowa laby nieco zapędy z łodzie 1. 

Chciałbym więc z~apelować do mieszkań
ców: pomaga.w ie nam, Pomagajcie sooi ~ wzaje
rmie: obserwu)cie czy ktoś poderzany nie 
kręci się pod sąsiednimi oknami . Słu~aJ-
cie co się dz le Je na kia tcc scnooowe): 
przeciez włamania me oa się zrobić 'Jez
szelestnie ! Powladamia)cie nas jak n!jsZy· 
bcleJ o wszystkim , co wam sti: wyda oooeJ
r:zane. Wasze nazwiska - na wasze tyczeme-

~;m:72t:a ~a,1I~bgY t'ia~~~n~~~= 1~~z~e~o-
czeństwo nos wszystkicn - to .1est rćzn1ca . 
I uwalajcie jak wycłlowu1ecie swo)e dzieci 
by 111e wyrastały w atmosferze kultu p1eni•
dza. 
• SłucnaJąc tego co Pan mówi, motna odnie

llć wruenie, te tylko policji zalezy na 
zwalczaniu przestępczo!lci. 
Bo I nom czasami tak się wydaje. Niech 

Pon się rozejrzy wakół slet>l11: POOtwiera
ne na perterze dalldw okN i balkony. nie 
ZBW!IZll dobrze ZBbeZPieczone OOle!<ty p1ń-
11t~ I lOkelu handlowe. PouMOdOWanl w 



ztery 1 pół godziny trwało w nie
dzielę 9 września, rozpoczęte o 
10,Ju w sali klubu lSM przy ulicy 

wej zebranie założycielskie Towa
.zystwa Rolniczego Księstwa Lewickiego. 
Pr?wadził je Józef Taran z Warszawy, 
główny inicjator powstania Towarzystwa. 
W zebraniu uczestniczyło około SO osób 
z przewagą rol ników z gmin Zduny,Ch<Jśno 
Łowicz, Bielawy i Kocierzew. Prze!)nio
tem dyskusji, a ''astępnie sporu były 
2 projekty statutu i wysokość składel< 

członkowskich. Pierwszy projekt auto
rstw!l, J. Tarana zakładał Towarzystwo 
o charal<terze elitarnym, z dużymi upra
wnieniami zarządu i wysokimi składkami 
/200 tys.li. wpisowego i miesięcznie 
100 tys.li./. 

Zespół rolnil<ów z gnin Zduny i 
Chąśno przegłosował jednak inny pro
jekt, chłopski, zgłoszony przez E.Woj
tysia~z lainik i J.Znyka z Jackowie.W 
tej wersji Towarzystwo ma mieć chara
kter masowy, grupować przeciętnych rol 

1 •ników, a największe uprawnienia miały
by Rada Główna i Walne Zebranie. O wie--wyniku krnoz1ezy niewiele tracq, bo •ą uoez 
pieczeni w PZU. f'ZU wypłaca ooszkooowania 
bo wymagane •mrunki zabeZP1eczen1a były 
spełnione - Owa zanki, l<łóOki, krata .••• 

Nlooawno zorganizowaliśmy spotkanie pre
zesów Gminnycn Spółoz1elni proponuJ~C im 
pro!lt11 urządzenie zaoe zp1eczające, którego 
koszt wynosiłby 4 - S mln d •• lyll<o czte
reel'I zgłosiło cnęć lcti zainstalowania. 
Obecny na spotkaniu przeost;,w1ciel PZU 
nie ~stosunl<Ował się w ogóle do propozy 

NIC NIE WnDZJAŁEM 
N1C N~E SŁYSZAŁEM 

le niższe, bo na poziomie 20-30 tys.zł. 
byłyby skład<i miesięczne. 

Ostry spór między zwolennikami obu 
koncepcji spowodował, że Józef Taran 
zrezygnował z przewodniczenia i zebra
nie zostało przerwane. 

Godzinę pótniej, około 16-tej ze
brało się wąskie grono najbogatszych 
rolników i przedsiębiorców z okolicy. 
Ustalono, że 14 paidziernika, w nie
dzielę, o godz. 11,00 w tym samym lo
kalu przy ul. Mostowej odbędzie się po 
nowne zebranie Założycielskie osób za
interesowanvch powstaniem ipwarzystwa 
w jego pierwotnej wers.)i, nieznacznie 
tylko zmodyfikowanej /statut ma dać 
członkom większe możliwości kontroli 
poczynań Zarządu, wysokość składek po
zostanie niezmieniona/ . 

Pierwszym celem lowarzystwa będzie 
gromadzenie i udzielani~ informacji o 
cenach w różnych częściach kraju. Za
lążkiem działalności stanie się klub 
mający zainteresować i pozyskać człon
ków - ludzi zainteresowanych wszech
stronnym rowojem gospodarczym terenów 
byłego Księstwa lowickie~o. 

EDWARD LEBIOOA 
nmr n ! ..... 

cji. Wysłałem potem do oyrekcj1 t'LU pi-
5lll0 z pro~bą o częolcwwą ratundaCJfl 
sklepom lmsztów proponowanego zaoozpie
czema. - Brak odpowiedzi. Cisza. A maJą 
przecie z tzw. !undusz prewericJi, który 
wykorzystują na ulotki i reklalnfl. 

• Chc1ałbyrn wrócić .ieszcze oo l<~sti i 
zaufan ia. lrucmo go od ludzi wymngać, 
gdy powswcmo jest pr1ekonan1e, że 
pollcJanc1 sumi rne są uczciwi, że 
potro!lij obrabować ofiary wypacl<u dro
gowego. 
Ja za ~leble 1 podległych rni ludzi n•>

gę t·ęczyć. Ju!lll gdzie indZlOJ występują 
kratJueic to są one ZJaw1sk11im margwal
nym, " nov Ju2 s 11: zoarzą 1 o ich spra~ów 
wyr wca l>ię l pracy. 
• Nor lokacie często na to , ie nie macie 

w reku skutecznych l.nstrumentów l'ara
ma. 
1 ok, po li tyl~a l<arna jest zay t liberalna. 

tlaJwvis zy mamJ.lt l<osztuje J tys li., kole
gium za .)a ldP, po pijanemu SO tys.lłJ prze
cież to śu•w' mil. A sprawy sądowe są czę
sto umarzam• µr l.Jl prOkura turę. 2eby ko
goś skazać tn:etJa praktyczme złapać go na 
gorącym uczynku, bo śwrntJkow1e bardzo czę 
sto kła'lltQ. Jr.śli to naw.: l pritem się uJawni 
to prokuratura nit11nal mgrfy me w1•tacza 
procesu la !ik'~dJnic fałszy yeti zezna1\ , a 
powinna. Zrc~llą unananu: drobnycn spraw 
przez prokura turę s tano1. l .)edną z riłównych 
przyczyn, dla kto1 yc.11 !l ... J.at przes ttp,;zy 
tak się rozzuct»1alił. l\lr: wwrzi:, ie to 
tiędzw nus1ało ~i ę zm1e11ić, tak jak i zn11c 
nL su: z wolnu ::!to~u.wk ~o<l!1~r:zeństwa do 
na!t. 

Wydaje l<orni tet Obywatelski "Sol idar11o~~ć" w Lowiczu . 
Redagują: Zdzisław Mazurkiewicz-p.o . red.nacz, Ewa 
Mrzy~łód-\tJa l igórska-sekr. red, Wojciect1 \1J<Jl i.górski. 
Stale współpracuję: Wiesław Wysocki, Ala · 1 Szymajda 
Marian Sokół, Jacek Rutkowski, Le~(adia KołaczyńsKa 
i podkomisarz Mirosław Owczarek, Adres dla korespon 
dencji: Łowicz skr.poczt. 50 . Kontakt tel: 4657. 

3 

kror1ika 

• Nn zoproszcnle Lecha Wałęsy Jl sierpnia 
uczesl\niczvla w uroczystościach X-lecia 
"Solidarności" delegacJa Zarządu Solidarno
ści Ziemi low1ckiej i kolejarze zrzeszeni 
w Ou~zpas tern lwie. 

Urnc:zy9tości rozpoczęły slę o godz. 11,0 
w historycznej sali BIV' stoczni gtlańskwj. 
O godz. lS,00 nastąpił wymarnz pocztów ~zta 
ndarowych pod ponnik stoczniowców poluglych 
w tragicmycl1 wydarzen1och grurJn1a 1970c. 
W obecności Premiera 1 Przewodniczącego 
Solidarności nastąpiło odsłonl<;clc pamiątko 
wycli labllc Wf!l1rnwanyc;h w mur otocznjący 
stocznii;, a ufundowanyc11 przez w2wiązko•-ców 
amerykańsl<ich i I rancusk lch. 
W międzyczasie pmJ por111ikicm pomordowa11yCl1 
stoczniowców wy1„„.,....,„(ntrzcct1 sl<OCli<<\w spa
dochronowycll i w" powietrze na uwięzi uniós ł 
:ile ogro1my balon z napisem "X Oni Slcrpn10 
we '1900 - 1~'70 5olldarnoś~". W takt werbli 
dcleoac.)c uczestniczące w uroczysto:kiach 
złotyly wieńce i wiązanki kwi;it<lw. W1ród 
składających byly tct dcle~iacjc z luwlcza. 
O godz, 16 ,OO rozpoczęła się uroczysta . 
Msza ~więlo, Po niej 11a stąpilo odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy parn!Qtl<Owe.i "21 • tak" 
przy oł<lwncj bramie :itocznl. 

W uroczystośc lacl1 uczes tniczyło 21 9 po
cztów sztandarowycl1. Ol<oło 90 z nic11 sla110-
w1ly poczty sztandar'owc kole1arzy. O goclz. 
20,JO rozpoczął !lię wielki koncert '.10 11-
darnośc l w Operze Le!lneJ w $opoc Ie, w k tóryn 
na !jfJCCJUlnc ldPCOSZtllli•t 11c.1e!'\tr1ic1yły Uelc 
11ac.)o łowickie. 
O Kole }arze rrzcs1f'ni w Ou~r 
pas lerstwie i udegacja larzQdu ~oliu<1inu
~ i Ziemi Lowlcl<le.i w U!11u l wrir.Snln po
ciągiem spec.)alnym z Gdyni uclali się rlo 
Szyrnar4<ow~, na noólnopolskie urrn.:L ys tm!cl 
l<01P..1arsklr. rfi a upn1nlęt11icnia ~1 rorznicy 
wyuucl1u ll wo iny Ś>itatowcJ. 

S1y11m11lwwo ietącc 1niętl zy Mall,nrkrnm, n 
lczewcm w !9J9r. tiylu ntacją ą1a11lczP~ ••l•;
dzy Niencaml, a Polr.l<Q, W i9J9c. na t •. 'J sta 
cjl procowali pol!>cy kole.Jarze i r:1•irncy. 
Wudług noocznycl1 świadków nl<.omJz . ~, l'> llJ 
stoc.)i Malbork byl aw1mwa11y pacią!] par>ct.' l'
ny w kierunku Gda1,ska. Ponlcwat pra"OW11lcy 
kiilejowi. miel I za zadanie pm;latJomlenl6 pc>
steruri<u mostowego na Wiśle l<olo Tczewa u 
ruchach Nicoców, po przyjtJtdzic por. lQlJU pon· 
corncoo na !ltncję Szymanl<awo i skierowa11iu 
go na boczny tor, ubsłuna nastawni wy5tr1e -
l iła czerwoną ruloetę, l<lóra była :;yonal c"fl1 
o zl.lll1anlu slę Niemców do most11. Pn do-
s tri cieniu czerwonej raldet y prLeI PO"
tcrunek mostowy, most na WI śle zos tal ufi1ku
tlrn11y, .i 11asti:p11ie wy!lml10ny w powietrze. 

Niestety. wystrzelon4 rakietę zauważy I I 
Voli<sdeutsche. W dniu l wrze•,ma w o<.Jwet 
zu powiarfomle11le po!ltfltur~<u 1110!llowc[JQ rm
strzelano 21 pra1;ownlków lmlcJllwycłl I ce) 
ników stacji Szymankowo . Pierw5zyni. który 
zglnQ ł w czasie 1<0Jny byl Polski Kolejarz. 

O godl. 1), JO sprzed dworca poczty sz l•11 
darowe udały !lię pod pu•mlk p0<1>.Jnluw<111yctl. 
Orlbył się t•m apel puleytycł1, LlelegacJe zło-
2yły wieńce i l'lliJZa•U<I kwiatów, a na~tępnic 
rnstała odprawiona M"zo ~wlęta. Na uroczy
sto1ci przyoyły 61 pocZly ~ l tarnJarowe kole
jarzy z całej Polski. Opr<lcz ,;1ta11darów 
koloJarsklcll uczestniczyły szla11dary Solt
darnośc:l, l\rmi i Kra Jmiej i mlcjsca.ve.J 
s zkoły po<.JstawowuJ. WOJ!,lm Polskie orai 
Słu11la Oct1ro11y Kolei wystawiły warty pmJ Pil 
n:olkiem. w cza~le 1tLoczystosci orała or1<1e· 
~1tra garnlzonu G<1a1bl<lenu. 

ll°""'sz Sierokow:!kl) 
·~~~~~~~~ 



kronika 

• " ly _)ący - pamięć o przeszłości 
iJrzetaczajcl e jak bryłę zlata''. Tak brz

miało hasł o uroczystmlc1 re ligijno-patr ioty 
czne j poświęconej 70 rocznicy "Cudu nad WI ~ 
shj" i SO rocznicy mordu katyrlskiego, jaka 
mi ała miejsce 16 września b. r. we wsi Roche· 
Tego rodzaju lrrprezy stały się jut tradycją 
bocłlwlskiego 1rodowiska . Ich Inicjatorami 
są : Mi eczys ław Burzyński współorganizator l 
wsp1l!opl ekun miejscowej izby Pamlęci Narado 
wej i. miejsco!Mlszkoł a z jej dyrektorem Zeno
nem Sol<e łem. 

Uroc7.ystość rozpoczęła się Mszą świętą 
celebrowaną przez ks. bi skupa Józefa Zawl tka 
wskiego .. Podczas mszy wystawione by ły urny 
l Ziem ią z irog il powstańców Warszawy I bi 
twy pod Radzymi nem oraz z mogił Katynia. Ho 
norową strat pełnill przy nich harcerze 1 
straloq mlejscownj Ochotnlczej Straty Poza 
rowej . 
Gośćmi uroczys tości byli m. In. ks. Kanonik 
Kurczak, ochotnik, tołnierz wojny bolszewie 
cklej, rodem z Bochenia, p .Jan Rybus - pobo 
rowy, żołnierz wojny 1920; p. Wacław G6rczy 
rlskl - więzień obozu hl tlerowsklego w Stu.~ 
tthofi• oraz przedstawiciele wład z rótnyct1 
szcrnbl I . 

W czasie mszy śpiewał chór szkolny pro
wa<Jzony pr zez nauczyc_lelkę Bożenę Wo.)cle
chowską. 

O wydarzeniach 19lłl -1920 roku, o tl<w iącym 
w narodzie duchu wolności I walid o wolną, 
suwerennq Polskę, który wyknrzystol naczel 
IW wórli Józef Pl!s•Jdlk\, o zwyi;iestwlę Pola 
kllw w bnlszewlck eJ woJnle, ktor tl zaploarm 
jest w hi s torii .)ako "Cud nad ·w1slą ", przy
pon11lał w wyqłoswnym przernciwiemu ayre1< tor 
szkoły Z.Sokńł radał retoryczne pytanie : 
"Za co nakazywano nam budować l czcić pOlffti 
kl wdzlęcznoścl I przyjalnl ?". la KoziP.lsl<I 
- 20 pro(c3orclw wytszych ucze lni , ponatł JOlt 
l ekarzy, kl lkusct prawników, kilkuse t Inży 
nie rów, kllku5et nauczycieli, ponad !OO 
li t cratów i dziennika rzy , większość to ofi
cerowie. Za Starobielsk? - 20 profe .. urów 
wytszycłl ucze lni, . 400 lekarzy, ldlku:;et 
inżynierów, LOU nauczyciel i, 600 lotni ków , 
kl lkudl. l!!sl ęc lu literatów I dzlcnnlkarzy . 
Ogółem J970 osób. Za Ostaszków? - 6500 
wlętnltlw, wlęk!JZOŚĆ to oficerowi e Woy;ka 
Polsklcgo, lołnlerza, członk„w l e wo.istmwcj 
slutby sądowniclcj , kllkuOzlr.:ileciu l<!llęty. 

W dalsze.i czr.1cl uroczystości przy tJzwlę 
kach werbli odczytany został aµe l oole4 lych 
po czym zo śpiewom "Ro t,(' przen iesiono urnx 
do Izby Pamięci. lllRotJl5tA WA WIECllNOJ 

• W tym roku szl<nlnym w1i lnc dni od naul:I 
dnewldywane są w następu_jącycłl terminach! 
od n do Jl nruunla - przerwa zimowa; od 
20 stycznia do 9 lutego - fe rie zl1rowei 
od 20 marca do 2 kwi etni a - przerwa wiosenm~ 
od 22 czerwca do 31 s ierpnia -wakacje. 
Oo tego cJochodzą jeszcze wolne od nauk i 
~wlęta państwo"'e l i.X!., 1 .V . • ).V. 1 za
qwarantowana "lns lrukcją ' ' przerwa rr.ko
lekc y Jna. 

~ _ , (l'lOIR ~i 
• ~cmie, c..l.!J "' 11,je. 21li~ ~ - TD l)'TVt 

_ PltO!ót~l'1d 1 2 ltlÓR.YM ""11!.~i:Ś.VIA I~ 01(1\ 
:t:lr ~ R oc11-11c,y vowsr AIJIA 1':.ou Pil M.~1' ' 
u'/'<>rA, Pr~ w t;~w1nu 1 IJ SAL.I K.l~A 

t•siulZA" llABA'UT 11All<.1/J,A. l,/O).Sl<l,l;'blJ· 
iltt,Ac;)t?;_ ~M~S<.t ~'i W ~ASTF\l'kl'/H 
tJvMi:Rle 11 tJO\JE60 ;;;0 1<11 l .M>Jl/Jt.- I/ 

więc spodziewać w llejonowym tliurze 
Pracy trudniejszych dni to zimą, gdy i 
sezonowa praca się skor\czy i handlować 
rrote być niec..o trudn iej. 

Na spotkaniu, k tórego organizatorem 
był Zarząd Oddziału Ziemi lowickiej 
NSZZ "Solidarność" proszono o wypowiedi 
takte zaproszonych dyrektorów łowickich 
zal<)adów pracy. Ternatem - obok bezrobo
cia - miały być przecież doświadczeni a 
pierwszego okresu wchodzenia w gospoda
rkę rynl<ową. Spośród kilku głosów omó
wimy poniżej jeden, zdecydowanie naj
ciekawszy /bo i sytuacja zakładu cie
kawa/ - wyoowiedt dyrektora naczelnego 
"Syntexu" Andrzeja Rybusa. 

dOkończenle ze str.I Pusto 
na bruku 

SPOTKANIE re 

Z POSŁEM 
Maciej Bednarldewicz rzadko spotyka sui 

ze swyrn1 wyborcami nlu dlatcqo by lctt lCl<ce~ 
watył, a le zoyl zaji:ty Jest pracar11l ustawo
dawczymi "' SoJmte. Poza czestym1 ooradam1 
plonarnym1 Je!lt człurlkiem pięciu komis.Jl . 
sejmowych, m.ln. ucze9tniczy w wyja9n1an1u 
zaOójstw ooc1ąUJących SO. O tycn i szeregu 
1nnych sprawar.h 1nówił poseł Oeonarl<kwicz 
podczas spatkonla w lowiczu 4 września. Oqó
lny soadel< zainteresowania tycie"" puoilcznym 
odbił się i na tym soo tkanlu - ur;ze9t01czy
ła w nim o wiele rrnie)sza grupa osób 1112 
motna było oczekiwać. 

Tym nl<'..e<n w dysl<usjl niefnal wcale nie 
było spraw lokalnych i wniosków intorwun-
cy jnych, Zdominowały j~ sprawy ogólne, 
pocJzlały w OKr, lnlc.Jatywy ROAD i l'orozumie" 
nla Centrum. lillele uwag aot~·czyto sorawy 
odej~cia JaruzclskieC)o I wyooru nowego pre
zydenta; je~e li na oqół panu]e zc;oono~ć my-
śli, Ze obecny prezydent n10 11101.0 pozosta-

Oyrektor uważa , że w ci„gu minio- wać na urzt:dzie, to kontrowm·~je 11uazi kenoy-
" da tura Lecłla Wałęsy. 

nych ośmiu miesięcy zakład osiągnął su- Kilka miesięcy, przoz które przvJdzie 
kces. Polęga on przede wszystkim na SeJmowl obradować w obecnym składzie , bęflzle 
tym, że fabryka nie zbankrutowała w wa - bardzo pracowitych, gdy.t trzeba będzie ll<TIÓ- ( I 
runkach wytworzonego nagle rynku kon- wić zasacJnicze sprawy i<onstytucyJna. Jezoli 
sumenta. Na targach w Poznaniu sprzeda- ooecn10 wielu narzeka na nicoopracowane u-
li 1 ) stawy, to - wg . 6ednarktewicza - J9!'!t to 

t.> ko O \ swe j półrocznej produkcji1 wynik i niekoocetencJi i broku Luazi z przy -
resztę odbierają drobni handlowcy na gotowaniem prawniczym wśród posłów. A oow1 -

bieżąco, małymi partiami. Musieli pro- nna - lll'.lw~t' nam poseł - rcorezentantów w 
dukcję_ drastycznie ograniczyć: o około parlamencie obok osoblstej prawnosci cccno-
21 - 2) \ /w skali całego· roku spadek wać tal<te znaJ()lf()ŚĆ spraw , którymi przyjdzie 
wyni esie 15 \/. Dokonali tego llkwi- im się zajmować. . 
dując pracę na nocnej zmianie. 'Ta redu- WlESU\11 JAH WYSOC><I 
keja, zmiana profilu produkcji i ogólne l=;:k::;:t=u=rę=w=n:;i=e=da=l:=:e=k=i=e=j=p=r=z=y::::s=:zęł:=oś:,:c:::i=.===1=e=n== 
oszczędności doprowadziły do zwolnienia fakt może jednak pokazać - jego zdanie1JJ 
z pracy niemal sześciuset osób. Starano· - że intencją dyrekcji nle jest po pro-
się w pierwszej kolejnośc i dawać wy~- stu pozbywanie się pracown ików , lecz 
wienia tym, k tórzy mieli własne gospo- faktyczna zmiana oblicza przedsiębior-
darstwa r olne . Operacja ta była bolesna 1 stwa. 
a jednak do komisji po jednawczej wpły- Is totna jest też zmiana mentalności 
nęło tylko )0 spraw, z których 15 za- l d i · h t 1 d kończyło się uyodą, a do sądu pracy u z • te s osun <u o wykonywanej pra-
tyll<o 5. cy. futaj postęp wyllaje się, przynaj

rrniej na pierwszy rzut oka, największy: 
o ile w roku 1989 średnio 400 osób 
dziennie przebywało na zwolnieniu le
karskim, to po l stycznia ich liczba 
zmala ła do 5 - 6. Wydajność pracy /przy 
czynnoćciach manu.alnych/ wzrosła o 20\. DYREt<ToR 

·SCHODZI 
OSTATNI 

Proces przystosowywania się do no
wych warunków gospodarowania jeszcze 
się nie zakończył. Dyrektor twierdzi, 
że ju ż od trzech mies ięcy płaci pobo
ry ok.dwustu pracownikom, dla których 
nie ma pracy, licząc na lepszą koniun-
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Oyrel<tor nie szczędził słów uznania ((( 
i podzięki działającym w "Syntexie" ~ 
związl<~ ~~wodowym, w tym komisji za
l<ładowe},'Sta poparcie udzielone w prze
prowadzaniu zmian w zakładzie. Gdyby 
nie osiągnięto zrozumienia pracę stra
ciłoby nie 600 osób 1 lecz - w wyniku 
prawdopodobnego w takich okolicznościa 
-eh ba11kructw<1 zakł;,uu - cała Lałuya. 

Ani dyrektor Rybus, ani przedsta
wiciele kierownictw innych zakładów, 
ani wreszcie eksperci flegionu Mazowsza 
"Solidarność" /nota bene zdziwieni ró
żowym obrazem sytuacji w tutejszym 
przemyśle 1 na rynku pracy/ nie musie
li odpowiadać na zbyt wiele pytań . 
Wśród oko.ło 50 osób obecnych na sali 
dO'Tiinowali ludzie zaangażowani w pracę 
zwl~zkową. Zabrakło tych, którzy spo
tkanie mogło zainteresować najbardziej: 
robotników zagrożonych dalszrmi zwolnie
niami . Można w tym widzieć a bo nieElo
patrzenie organizatorów tego ciekawego 
spotkania polegajqce na słabrm rozre
klamowaniu, albo potwierdzen e tezy,żo 
w Lowiczu problemu bezrobocia nie ma. 

WXIEOł lilAl.IG:óR9<I ( 



Je:sicmym smętkiem tchnie tegoroczny 
wrzesień. Przez otwarte wielkie drzwi ko
legioty od zael'lodu ciągnie chłodną wilgo
cią, odwrócimy się zatem wyehodząc po te 
sumie, troch!) jakby w getlcie ooronnym 
przllt'l napierającym wiatrem, albo jeszcze 
wzrOk nasycić ciepłym półmrokiem wnętrza. 
z ostatnich bocznych ołtarzy po2egnają nas 
wówczas dwie znajome postacie świętyeh mę
czemikówr· Wojciecha - z determinacJą, hie
ratycznym gestem ołogosławiącego znad mor
skiego brze\ol..a i utrudzonego apostołowaniem 
wśród błot pińskich Andrzeja Boboli. 

Takich darował kolegiacie Aleksander Kra 
•li' ;czyk, urodzony w 1882 r. artysta malarz, z 
li .owiczem związany oel 1919r., kiecy tutaj o

siadł po studiacn u Gersona w Warszawie oraz 
w Akaoemiach krakowskiej, rzymskiej i pary
ski oj. A malował te oorazy w miejsce znisz
czonych od szaleJ<ieego tu2 obok we wrześniu 
l939r. pozaru wie z , chóru i organów świąty'
ni. 

Zmarły 17 lipca l9~9r. malarz spoczął na 
kolegiackim cmentarzu, jego charakterysty
czna drobna sylwetka niknie w odległych 
wSP01rwueniach niellcznycl1 juz łowiczan . 
Niezin1ennie tt'1'1aH jedynie patrzący z ołta
rzy święci - świadkowie tamtych 2maga1\ wy
ooratni z mistrzostwem ręki artysty. 

Świadkowie wierni. - Jak p•zeO<o!lcielne 
starodrzewy, na dzisiejszym wietrze guoiąco 
już pierwsza liście - telegramy ulotne koń
czącego się lata . Tacy, ca są i. pamiętają . 
Ulubione tu ich miejsca: bliskie nurom Lwa
listym, dachom wysokim, wieżom podnieonym 
pełnym ptasiego bytowania . Gwarzą tam zielo . 
no:lcią w10sen, śnią snami nocy letnich, wy
płakują jesieme załe. Chod~y posłuchać. 
[JopOkąel mozna. Jeszcze lip i kasztan<Neów 
1.aJ<ół kolegiaty. Jeszcze wiązów przed po
bliSką bielą pijarskiego baroku. Pcljdtmy 
tez dalej - tam gdzie świadków JuZ zabrakło 
Gdzie oozoromych, odellrano ich miastu o-
• "'utnie, a Chyłkiem i po:lpiesznie, niedawno, 

kycM jesieni l at siedemdziesiątych . 
·· ' Więc na.Jpierw na zacinny dZledziniec 
przed kościołem pani.an bernardynek, tam, 
gdzie trzystuletnia lipa, równiaśnica bu
dowli, wyrośnięta ufnie wooiła fronton 
świątyni. Ślad drzewa zatarto tutaj Clo
szczi:tnie ze starannością wielką. Z osamo• 

. tnione J sy lwetJ<i koścwła i martwe) prze-

'5trzeni dziedzińca wieje dzisiaj pustką 
pozoawioną akcentu zycia. 

Stamtąel blisko juz do barokowe j wiezy 
:lwiętoduSkiego gotyku. Przed ni ąi, obok bra
my wej:lc1owej - Uad przynajlMie.}r pień 
ogrouny, a zdrowy ściętego niSko nad ziemią 
wiązu - najstarszego śreomowiecznego 
drzewa miosta . Tu nic nie maSkowano1 zacno
du widać byłoby zoyt wiele. I tego świadka 
juz zaorakło . Więc juz nic nie powiedzą. O 
wszystkim co tu było: czasach i l udziach. 
Czasach pozóg, powietrza morowego i wiehrclw · 
gwałtownyeh, :zwycięskich parael i wrazyeh 
przemarszów . O ludziach - ich radościach 
procesyjnycn, a żalaeh konduktów załoonycn, 
a zaśpiewaci'I łacińsl<ich chórowych godzin 
brew!.arza, a modłach i śpiewaeh żarliwyeh, 
a wzniosłych inwokacjach kaznodzi0jów. 

My jednak szliśmy, w miejsca okrutnie 
dziś puste, wiedzeni czy to ślepym przywią
zaniem, czy nadzieją nikłą znalezienia śla
du jakiegoś, echa cnoćby tamtej irowy gwar
nej rozch~ianyeh konarów, pokoleń sypkich 
listowi. .>osł uchaJmy, gdzieś błądzą - w 
załcxnach 1rurów i zakamarkach gzymsów -
opowieści :lwiadkclw wiernych. Tych także 
którym mowę odjęto. Zasłuchaliśmy się. 
Pora wracać. 

'ALBIN SZYMUlA 
p .s. 
Uczestników ostatniego spaceru na Bratkowice 
przepraszam za przykrn błędy w druku. Tytuł 
spaceru m~ał być "czy odeszło wszystko ••• ?" 
Brama Pryr.iasowska Jest pamiątką ulicy 
Kapitulne I· Dzisiejsze Bratkowice od .Górek 
dzieli asi 'al towa p u s t a ć jezdni. Zaś ' 
Marcin J1•zierski kaflarnię przekazał sy
nowi w drodze sukcesji. 

rys.M. SoKół 

ks- ;:JAN DURKA 
)0 lipc a zmarł w Orwinowie i - zgodnie z własną wol ij '· t am zos tał pochowany ka. Jan 

Durka. 
Poct1odził z low I cza. Tuta.} urocllił się w 19l3r., tu taj ul.; 01\c zył Gim'1aLjum im .ks . Jó

zefo Poniatowsklego. Po studiach w warszawskim scmi nar.i un1 otrzyma ł 1< l930r . św ii;ccnia 
kapłar1skie z r~I< abpa Stanisława Galla w kated"W ~ to~i:cznej i rozpocz ął prac~ dusz 
pas tersl<~ Jako wikary w paraf! i Chrystusa KrrHa na ł' r <!dz~ . 

W czasie okupacji znalazł się w szeregach kaµclanclw Armii Kr ajowe j; powierzono mu 
rejon Targówek I i Faorycz1~y Obwodu V'. - Warszawa Pr aga. . 

24 si1.:rpn1a l944r. Nierrcy aresztowali oo I wyw1et l i do ooozu pr ze Jśc1 owcgo w Pruszl<o
wie /Oulag 121/, a następ11ic do obozu koncentrac~ .)neao w Mauthausen l ouo~u pracy pod 
Wiedniem. Tam lS kwietnia l 945r. doczekał wy2wlllem a . 

Powrócił do kra .)u i pracy duszpasterskiej. Skrormy i c ie rp l h1y ofiar.nie pracował ja
ko kapłan na różnych placówkach. Ostatnio od lat Oył proboszczem parafii w Brwi nowie. 

kllf.SL'W JAli WYSIO<l 
•r---
1 
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l<.r·oni lz.a 
p0Jicyj11a 

• J września Komenda Rejonowa Pollcj i w 
touiczu została pouiadomiona przez tS. o do
konanym na niej w dniu 2.09.90r. w lesie 
przy ul. Zagrodowej gllfałcie. Sprawcami byli 
SM, ws, l"I' z Sierznik, gnina Chąśno. Zostali 
oni aresztowani przez Prokuraturę Rejonowę 
w lowiczu. 

• 6 września Komisariat PolicJi w Nieboro
wie został powiadomiony przez R., która zło
żyła wniosek o ściganie Włod~imierza L. z 
Mysłakowa. w dniu 4 września w Arkaelii miał 
się on dopuścić wooec niej czynu nierząone 
go. Prokurator zastosował wooec sprawcy do
zór policji. 

• w nocy z l na 2· wrze5nia o godz. 0,20 w 
miejscowości Niedźwiada Andrzej K. z Warsza
wy kierując taksclwkq potrącił rowerzystę 
Tadeusza J. z Małszyc. Poszkodowany przebywa 
w szpi talu w Łowiczu. 

e 10 wrze~nia o godz. 10,15 "' miejscowości 
Wygoda gn.Łowicz kierująca samochodem Fiat· 
126 p ElZbieta M. z Bot.:iecka uderzyła w przy 
dro:tne drzewo. Przewieziono ją do szpitala 
w lowiczu. 

•15 września o godz. 15,33 na przejetdzie 
kolejowym przy ul.Klickiego zdą2ający z lo„ 
dzi pociąg uderzył w jadącego od strony mia 
sta Fiata 126 P. Pasażer obok kier owcy 
zginął na rniejscu, dwóch przebywa w szpitalu 

• 7 września w Zielkowicach kieruj <'jcy saT 
mochodem Kamaz Mirosław P. z Łowicza wpadł 
w poślizg i najechał na kierującego rowerem 
Eugeniusza w. z Boorownik. Rowerzysta został 
przewieziony do szpitala w Łowiczu. 

• Podobnie dużo szczęścia miał 10- letni 
Sławomir W., który k ierując irotorowerem 
podczas wyprzedzania na łuku drogi wjechał 
pod nadjeZdzaj;icy z przeciwnego kierunku 
sairoch6d Fiat 126 p prowadzony przez Arldrze 
ja w. z Arkadii. Motorowerzys ta przeoy1<a 
w s zpitalu w Lewiczu. Wypadek rnia ł mi e j sce 
tego samego 7 września, w tych samych Ziel 
kowicach. 

f W nocy z 8 na 9 września w Łowiczu przy 
ul. Niciarnianej zostało dokonane włamanie 
do hali produkcyjne) PPZ "Annmarii" .bliezna
ni sprawcy po wyn•aniu kraty i okna skradli 
z hali produkcyjnej odzież na ogólną sumę 
30 milionów zł. 

f 6 września o godz. 2, 20 funkcjonariusze 
policJi uJawnili włamanie do pawilonu "Ju
bilat" w low1czu. Nieznany sprawca po wy
biciu !lzyoy wystawowej skradł biżuterię. 
Straty w toku ustalanla. 

• 9 września o godz . 17,20 zastałe doko-
1ane włamanj.e do sk tegu nr 7 Pt'ZY ulicy 
5tani.sławsKiego. Przy yły na mieJsce pa-
trol policyjny zatrzymał sprawcę, Jakuba 
7. z Łowicza. Straty wynoszą 714.000 zt. 

• 7 września zostało dokonane włamanie qo 
komórki Anny w. w lowiczu, skąd NN sprawcy 
zaorali rower m-ki KARLIK wartości 760.000ii 

e W nocy z 4 na 5 września zostało dokona
ne wł:81!18nie do skllłOU rirmm.e~o SPW "lowi
czaro<a" w Łowiczu, przy ul. Mostowej skąa 
sprawca po wyoiciu szyo w oknie skradł 6 
butelek napoJów orzetwia)ących wartosci 
4 7. OOO zt. Suma s trat w wyniku miszczeni;a 
okna: 1.047 .OOO Ił. 

O l wrzesnia w sklepie przy ulicy Zduńskiej 
w lowic:zu nieznany sprawca skradł portmone'ł 
tkę z zawartością ok. 500 .000 zł. na szkodę 
Amy W. 



Pan Jerzy Gawroński 

Dyrektor 
O<ldz iału Powszecmego 
Banku GoSPodarczBgo 

ll~J.E„W. 

Hawiq:tując do zamieszczone) w nunerze 7 
•Nowego Low1czanina" z dnia 17 s1erpnio br. 
informacji podpisanej przez Pana Dyrektora 
oraz t'flklll!!IY działalności Oddziału Powsze
chnego Barl<u Go!llJ()darczego w Lewiczu stwier
dzamy, te w zdobywaniu klientów Bank Wasz 
posługuje · się nieprawdziwymi informacjami 
o Bar1<u GosPOdarki 2ywno!lcio...ej. 
Taka praktyka stoi w spneczno!lci z art. J 
IJstawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. 

Niezgodna z rzeczyw19tollc1ą jest wyli
czona przez Pana stopa oprocentowania lokat 
) 11!iBsięcV1Ych w BG2 w I półroczu l990r., 
gdyt w styc;zniu or. Bank nasz rachunków lo„ 

kat J ntlesięcznyctl dla osób fizycznych nie 
prowadził. 

Jak wnioskujemy z listu Pani J. Rybus 
/nr 6 "Nowego towlczanlna"/, Klientkę 
Watizl!go Banku nie interesowała historia 

' oProcentowania lokat w I półroczu br., a 
aktualna warunki o:szczędzania, od lipca br. 
dotycząca krótkich Okresów. 
Wła~nio oprocentowanie lokat J i 6 miesię
cznych od lipca br. jest korzystniejsza 
w BG2 nu w l'BG, co zrosztą wynika z przed
!itawiOfl!lgo przez Pana zestawienia. Nie nxJżna 
zatem utrzymywać, te prawdą jest stwiardze
nle o "najkorzystniejszym oprocentowaniu 
lokat w l<raju" oferowanym właśnie przez 
O/PBG w Łowiczu. Przecież w kraju działa 

k1-onika 
policyj11a 

O J wrze!lnia między godziną 16, 30, a 10, oo 
" Lewiczu Pr7.Y ul. Podrzecznej nieznani 
sprawcy weszlido mieszkania Piotra J. paprze 
lotwouenie drzwi kluczem pozostawionym w ko 
rytarzu prtez poszkodowanego. Zebrali pie
n1Qdz'l ~ kwoc le 2 .400.000 zł. oraz 2 złote 
l:ańcus2k1. Suma 9trat 2.eon.Doo li. 

• 6 wrze!lnio o godz. 1,40 policjanci za
trzymali na gorącym uczynku kradzieży 70 kg 

~rchwl z plantacji Zespołu Szkół Rolni
czych w Łowiczu Mariana S. z Łowicza. 

• 9 lub~O sierpnia nieznany sprawca powol 
lujqc się n11 znajomych wyłudził od Barbary 
T. z Łowicza kwotę 2.000.0DO zl. Policję 
zawiadomiono dopiero po miesiącu • • • • • 

• J wr:ze!lnlo KRP Łowicz wszczęła dOCho· 
dzenie przeciwko Pawłowi 8. z Łowicza za
trudnlonerru w GS "SCh" Nieborów, podejrza
neoo o to, ze 2.07.89r. dO Jl.05.l990r. nie 
dopełnił obowiązków nadzoru nad mieniem spo 
łecznym przez co doprowadził do istotnego 
niedoboru w kwocie 7 .470.651 zl. 

• 10 września do Komisariatu Policji w 
Niet:Jorowia zgłosił się Henryk P. z Pole9io, 
który powiadomił, że 9 wrze!lnia w Bełcilo· 
wie został Pobity przez Kuyszto!a G. z 
Bełchowa, który zabrał fil.I obrąc:zl<ę i zega· 
rek wartości 250. OOO li. 

O W sekcji dzielnic 'wych Komendy Rejonowej 
Policji w Łowiczu znajduje się rower marki 
TURIN!i 2 koloru POlll<lrańczowl!{)O, który 21. 07 
1990r. został odebrany spra11ey krodziezy. 
Osobę poszkO<lowanq prosimy o zgłoszenie 91'1 
po odbiór roweru. 

ł Włamanie - w nocy z 19 na 20.00.1990r. 
w low1czu Przy ul. Poorzeczncj dokonal'ló wla 
raania dO Szkoły Podstawowej nr 5.NN sprawcy 

PO przecięciu krat !!kradli :cukier L 2 w i odra. 
a:rl<lari<i i noza ogólnej wartości L00.000 zt. 

...__, _____ POOl<Cl-1IS.\f!l~B.Q?.LAW ~ZA.!!.~ 

blisko 1700 banków komercyjnych, w tym 
1662 tJanki spółdT.ielcze. Skoro Wasz Bank 
info['!!lJje c2ytelników "Nowego Lowtczani11a", 
że tJteruje nnjkorzystniejsze warunki w kraju, 
ufamy, że dysprmuje dokładnymi Informa-
cjami dotyczącymi wszystl<lcn tych bani< ów . 

Niezależnle od powyższego dz iękujemy za 
podanie do publlczne.l wiadomo~cl , że ooro
centowanie lokat 3 i 6 miesięcinych or: 
lloca br. jest korzystniejsze w OG2 w Ło

wiczu. 
Z poważanien1 

mgr WilOLD DUOAREW!CZ 
/Dyrektor Oddziału 

Wojewódzk logo 
Banku Gospodarki 
Zywno~cio..ej/ 

Pan Witold ~icz 
()yrelctor 
Oddziału ~loj0'>.'6dzkiego 
Banl<u Gospodarki Zywnościow 
w Skierniewic1ch 

Ustosunkol>\Jjijc-s1'ftciii 'Pan·a-iiisma z dn ia 
2J.OO . stwierdzam, że zawarte w tym piśmie 
uwagi nie wnoszą nic do spra"'y i nie zmie
niają faktu, 12: ogólnie oprocentowanie lo· 
kat terminowych w naszym Banku jest korzy 
stniejsze niż w BG2. 
. Przyjrując Pana zastrzeżenia 1 pomija· 
JijC styczeń l 990r. łączne oprocentowanie 
lokat J miesięcznych od lutBgo do czer
wca br. wynosi w OGŻ 20,4 \, a 11 PBG 
34,5 \. Nic się zatem rnerytor:ycznie nic 
zmienia w stosunku do tego, 1;0 przedsta
wiłem w odpol'J l edz i na list p. J.Rybus. Pr~ 
gnę wyjaśnić , że podając o::rocentowanie 
lokat terminowych stosowane przez Bank Go
spodarki Żywnościowej oparłem się na otrn 
manej z Waszego Banl<u pisermej informaCJi. 
Jezeli więc posłużyłem się nieprawdziwą 
informacj;;i, to była to informacja uzyska-

na od Was, a za tem błędne .)esi Pana stwie
dzenie, że po1iadłcm w kolizję z art. J 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej koN<uren
c.)i z dnia 2 nierpnia 1926 rol<u. Jedno
cześnie up rzc.imic k01n.Jn1kuję, 2c na te
mat oprocentuwania lokat u nas i w innycn 
bankuch nxJgę rozmawiać tyli<o z przoo~i ta

wicielami tych banków . 
Na koniec wyrażam zadowolenie, że Pan 

Dyrektor docenił, il pomagam Panu roi<la
nu11ać działalność Pana Banku, ale powinier 
Ptm z tego 1<yciQgnąć właściwy wn109ok, ter 
mianowicie, że wbrew suge!ltiom Pano Pisma 
świadczy to o na3zcj uczciwości wobec l<on· 
kurcncYJnych banków. Oy łbym rad grJytJy sto

/l~2g~w~':"'ycł1 barlków do nos był tak samo 

. z r.>o:.atl!n.l 6'11: 

agr Jerzy r~<t 
/Uyrektor OdcJ:i:iału 

POW!!ZOO Vlll'QO IJ.lank.u 
Ciosoo<lart:ZOQO U ŁOldiczu/ 

:====:=====~~===================== 
/dokończenie z 

"N .Ł." 8/90 I tOWICK!f TOWARl'YfJTWil 

W:
1n<i instytucjij upowszechni ani a po
tępu rolniczego przy om okazała się 
tacja doświadczalna w Borku t-ty5łako

wskim pod Łowiczem założona w 191 lr. Siedzi
bą stacji była stara karczma /odpowiednio 
przystosowana i odrestaurowana/, a na 15 mor 
gaeh zi"'1li wydzierżowionycti od ks •. 1 . Radzi
wiłła prowadzone były doświadczenia z ró2n -
mi odmianami zt:Jóż i okopowych•" uprawą me
chaniczną toli oraz stosowaniom jakościowym 
1 ilościowym nawozów sztucznych.Kierowr11k 
stacji - Eugeniusz Oetkens .)ei!dzi ł ponadto 
do rolników i prowadził doświadczenia na ieh 
polach, wynll<i zaś tycil prac ogłaszalltl były 
w dziale wiadomości rolniczych "Łowiczanina" 
i w rocznik~„h CTR. 

Dziełem OkręgD>fflgo Towsrzystwa Rolnicwgo 
jego prezesa W.Grabskiego było utworzeni~ 

z chwilą wybuchu I wojny świat0"'6j Pow i a to
wego Komi te tu Dbywotelskie(JO. Obok niesie
nia pomocy najbardziej potrzebującym ofia
roni wojny i ich rodzinom zajął się on reje
stracją szkód wojennych poprzez powołanie · 

powiato.tefl<omisji szocunkowo-roinej i 9 
komi9ji gninnych /zarojcstrowono w powie-

la blisko tysiąc zniszczonyc11 gcmpodarstw./ 
Zajęcie Łowicza przez Nien-ców doprowa

dziło C:.1 zawieszenia prac Towa1·zystwa . wzno 
wienie jego działalności na!ltąpiło dopioro 
w lipcu 19l 7r. Na z)cldzic roinlkó" w sal i 
Striwor~ liotl.otnlków D1rześcijań!ll<ic11 

(iloTciszono zorganizowania kursu roJ1\1'l:Zogo 
oroz powołanie l<omrnji bue!Owlanoj udllelo· 
jącej porad bucJowlanycn, opracowujQCej pla
ny i kosztorysy budynków gosoodarsk1ch_JJ 

"lrrmizt<nnlowyeh ria wsi, zokłaóaJijco.) ln"Fta
liac.ie eil!ktt·vcznq Itr>. Prezesem OTR został 
wybrany, l<icru.)QCy ooorzeo-1io prnc<1 kół ek 
ralmczycn, z1em1anin 1 włości ciel walewic 

- Stanisław Grooiński. Na mar(1lnes1e doda .)· 
my, 1P. Władysław Grab ~kl - wooec za 1ec1a 
się dZ1ałalnośc1ą pa(1~ twowq - tJVI od l 9 l 9r. 
honorowym pro1asem lowlCl<lepo OIH . 
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ROLNJCZE 
Już w niepodległej Polsce uruchamia To

warzy~two 5-miesieczną szkołę roln1cz;i w 

Arkad11, a subsydia SoJmil<u Łow1ckieoo 
unvJżliwiajil zat rudnienie dodatkowych in
struktorów r olnych wo wsiacn. Niestety 
kryz ys Ol'l)anizacy.)ny w Centralnym ro .... a
rzystwie Rolniczym, który prowadził do po
wstania Centralnego Zwi~zxu Kółek Rolniczyeh 
nie omlnill Łowicza . Ol:Jol< OTR zawiązuje się 
druga rirganizocja gospooarczo- Okręgowy Zwj 
zek Kółek lloln1czych w Łowiczu. w l9i9r. pŁ 
wstał także Oddział Związku Ziemian w Ło„ie 
czu skuoiaJący posiadaczy z~cmsk1ch średniej 
i dul:e.J własności. 

Doo1ero w i929r. na zlecenie wł ndz cen
tralnycti doszło da połqczcma OTR l OZKR „ 
Łowiczu w JBdni;J organizację pod nazwą Okręg 
gowe Towarzys two Organizacji 1 Kółek Rolni
czych. ltl drodze artJi trożu władz wojewódz
kich powstał olarzQd w składzie: prezos -To· 
masz Wróbel, wiceprozes • Stanisław GL"Obi
ński, członł<owie -...W.JanowSl<i, M.Piestrze
niew1cz, F . Karczewski, w .Przegaliński i F. 
Guzek oraz 20-osot:>owa rada. Siedzibą tak 

tJtworzoneuo Towarzystwa był początkowo lo
kol przy ul. Długiej 2, następnie za ~ Dom 
..1:-u~v w Lowicz:ir Z criwllq połączenia or· 
garnzacJa Skupiła 40 kółel< rolniczych i 
k1lko kół go!lpodyń wiej!ll<id1, a " 10 lat 
pófo1e.1 Uczyło jut 102 kółka, 45 kół go
SP<JClYń na wsi. IM.)QC w 91'6.) SledZiDl e 7 
seKr:J l specjalnych . 

Ostotn1e liczby ilus trowały nl u ty lko 
skalę przeooroteń na W!ll }l)Wlel<leJ, .)oka 
s ię dokonała w Cl~Q\I }0 lat, ale Swiad
czyły też o chęci l ootrzetiie dZiałon1a 
lOkalnego g11111Qrząelu o~arc:zogo, 

IWliJ< lj!)JJ)'l/11( 

( 

( ( I 



,.NADAL 

S2UKAJA„C WŁASCICIELA 
Dziś chcemy poajQć temat prywatyzacji 

przeó:iiębiorstw państ-vch. PohOdzenie głę· 
bok1ej przebudowy stosunków ekononi1cznych 
w naszej gospodarce uzaletni.one jast przede 
wszystldm od skute::znej reformy stosunków 
wb1snościowycn. Ona bowiem mote uchronić od 
nooniernej polityzacji gospodarki, stanowić 
ekuteczno narzędzie wzrostu efektywności go 
!IPQdorowania oraz zahamować dalszy rozkład 
~tywacji e1<onon1icznych w gospodarce. 
Prywatyzacja Jest nieztn:dnym warunkiem 't1-
d0wy rynku kap i talowego, bez któreflO sam 
rynek nie mote właściwie tunkcJonować. 

PrzedSiętaorstwa państwowe są od początku 
ułormym Poóniotem gospodarczym i nie mają~ 
„ła!!c1ciela po prostu nie nadają się dO re
peracji. TEj Jc'Blekiej fonny nie da się te:t 
- jak pokazuje przyldad Jugosławii-uroto-
111ać przez wprowadzenie dem0kratyczn11j llMła
dki s11110rządoweJ. 

Konieczna jest więc wyjście z torrruły 
nonapolu włosnośc1owego państwa i rozpro
szenie własności tok, by jednostkowi wla
llciciele mieli nie tyl~o wynikające stąd 
UPrawnieni11 do podejmowania osobiście klu
czowych decyzji, osiągając korzyści ale i 
ponosząc ryzyko kap i talowe. Innymi słowy1 
by płacili znn~szeniem wartości własnego 

NUMERY 
KIERUNKO E 

Zgodnie z zapowiedzią podJjemy wy
bór ważniejszych telefonicznych nu
merów kierunkowych z Lowicza, urucho- · 
mianych przed kilkoma tygodniami. Peł
nym wykazem dysponują panie w centrali 
międzymiastowej /nr 900/. 

Bełchatów B8-Ą58 Będzin 88-32 
· Biała 
Podlaska 88-801 
Bielawy 88-405 

, ierutowice8B- 75 
·- onie 66-22 
uOCZki 8A-197 

Białystok 88-85 
Bielsko 
Biała 66-30 
Blachownia88-331 
Bochnia 60-197 
Brzeg 
Oo lny 

Brzeziny 86-404 Bukowina 
86-71 

Tatrzańska68-165 
Bydgoszcz BB-52 Bytom 68-32 
Chełm 68-22882 Chełrrno 68-56 
Chojnice 66-52531 Chorzów 88-32 
Ciechanów 68-22623 Cieplice 

Częstochowa88-331 
Zdrój 88-75 
Uąbrowa 
Górnicza 68-32 

Dębica 86- 146 Działdowa 86-22876 
Dzierloniów 66-74 Elbl~g 60-22650 
ELk 88-65083 Gdańsk 68-58 
Gdynia 86-58 Giżycko 86-6966 

NAJLEPSZE W ŁOWICZU * 
~L fD)V~~ 
O. SZACHOGŁUCHOWICZ 
Ul. 3-GO MAJA 12 
( D. ŚWIERCZEWSKIEGO ) 

taUJIJtku za Dłęone oecvzJe produl<Cyjne i 1n
W99tycyjne i by rynkowa wartość mejqtku 
przeósiętJior!ltwa !!Zła w górę przy realiza
cji decyzji etektywnycn. 

Jest wiele dróg prywatyzacji. Jedna z 
nich ma.te być sDdłka z kapi tał8f11 zagrani
cznym: Na tej aroctze mo:tna w krótkim cza
s1e nauczyć się zasad aobrego, tcapi talistyM 
CZl'l8RO 909Podarowania w przcdslębiors twie 
kapitalistycznym bowiem zasaaa jest prosta• 
trzeba produkować auto. dobrze i przy opty
malnych kosztach, a wszystko co się wypro
dukuje korzystnie sprzedać. Po pro!! tu za
miast liczyć ko5zty, nale:ty liczyć się z ko 
sztami. 

W ka.tdym z przedsiębiorstw w ten spasótJ 
prywatyzowanych okazu Je się szybko, U 
wszystkiego jest za duto 1 i buOyrj(dw , 1 ma 
szyn i ludzi. Początkowo jest tet wielu 
Chętnych na . kierownicze stanowiska, ale 
gdy okazuje się, :te wią.te się to z ryzykiem 
gdy Jednego i drugiego i trzeciego wkrótce 
su: zwalnia bo nie dawał sobie rady - pra
cownicy zaczynala.. rozumieć co to znaczy 
odPowiedzialno~: Odpowiedzialno!!ć jedno
osobowa - bowiem ka.l:dy, od dyrektora począ
wszy, a na s~eregowym pracowniku skończywszy 
odpowiadać w1men jednoosobowo za powierzoną 
nv pracę. Kto nie poaoła - traci stanowisko. 
Nie znaczy to, :te od razu wyrzuca s1ę go na 
bruk. Szuka się innego miejsca, w którym 
mógłby się sprawdzić. Oo czasu oczywiście 
Zasaaa ta dotyczy wszystkich pracowników, 
ale szczególnie istotna jest dla luazi z 
naJwyl:szego szczebla zarządzania. Je2eli 
np. po roku firma me uzyska określonych 
wyników w pierwszej kolejności musi odej~ć 
dyrektor. 

Efekty takiego postępowania przychodzą 
jednak szybko: znika poczucie mem:Jcy, para• 

==-
Gliwice 68-32 Gniezno 88-61 
Gorzów Wlkp.86-93 Grudziądz 88-5251 
Iława 88-8981 Inowrocław66-525)6 

Jastarnia88-58742221 Jastrzębia G.BB-58 
Jeienia G. BB-75 Kalisz 80-62 
Karpacz BB-75 Kielce BB-41 
Kłobuck 86-3317 Kłodawa 88-636 
Koło 68-636 Kułobrzeg 80-9473 
Końskie 88-4112 Koszalin 86-94 
Kralców 88-12 Krosno 88-22896 
Kutno 86-218 Legnica 88-22876 
Lidzbark 

Warm. 88-8983 Lublin 88-81 
Lubliniec 88-335 Lańcut 88-17 

.lapy 88-85 Lask 88-435 
lomża 86-85051 Mielec 88-196 
Mielno SB-94 Mikołajki 88-8986 
Mińsk Maz. 86-226209 Mrągowo 88-8984 
Nowy Sącz BB-18 Nowy Targ 88-187 
Olesno 36-337 Oleśnica 88-71 
Olsztyn 00-89 . Oława 88-711 
Opole 80-77 Ostrołęka8622888 

Ostróda 88-8962 Ostrów W. 88-641 
Ostrzeszów 88-64• Pilawa 88-22821 
Piła 68-67 Piotrków 

Płock 
Poznań 
Puck 
Rabko 
Radomsko 

O!l-24 
86-61 
88-58 
08-107 
88-457 

1 rybun. 86-44 
Podclębice 1!6-431 
Przemyśl 1:18-10 
Pultusk 88-238 
Radr:rn 88-110 

/c.oJ.n./ 

D. . . . "N. // li 
'2 <. s' eJ s 2.!J nurne ,,- . 1-. · . 

·est m"eco droiszy ·od po -
pr:zednrch. Fhwodem P""wu~ki 
jest '412rosł cen w dr"/<P.rni 
· ( ro6oci4·na " SO fa,) 

7 

llzujące tycn, którzy zarz11dZaJą przlló!lu:
biorstwem państwowy111; prowadZona jeat norma 
lna gra ekonom1czn1, zwiększa się efekty
wność proaukcJL 
Czy w przeosiębiorstwie pań!ltwowvm ktoś 
zawracał soo1e głowę tym, jakie są racnin
ki za elektryczność, ile ko9ztuJe azier:tawa 
buOynków, ile magazynowanie zapasów? Ginie 
to wszystko w szerOko POJIT'OWanej kategor11 
ogólnych kosztów. 

w przeasięb10rstwie państ-vm paprze
dnio tyło su: luksu5()W(). Rynek produclll'lta 
to była nasza socjalistyczna specjalność. 
Teraz zaś okazało się, te trudniej jest 
sprzel1ać nil wyprodukować. Kap1 taliści, któ 
rzy tę prawdę zna Ją od oawna, pracuJą ina
czej. Aby i w naszej gospaoarce na9t;ipiły 
istotne zmiany musi być wykreowany koA<rlt· 
tny wła!lciciel, który ryzykuJąC swoim ma
jątkiem bęazie zaintet"e~owany tym, aby 
przedsiębiorstwo funkcjonowało prawidłowo, 

przynosząc zysk. Dlatego tal< watną rolę. 
dla przyszłości gosooaarki rynkowej w 
Polsce odgrywa proces prywatyzacji. 

l«l.X:IEOi Bt.A2E.:X:Z'fl( 
AOAH SK.IMCZHY 

• 

zaprosze111.a 

• ZarzQd Oddziału Ziemi lowicl<iej NSZZ 
"Solidarność" zaprasza wszystkie Komisje 
Zakładowe na IV ' Zellranie Delegatów Oddziału 
które odbędzie się 26.09.1990r. o godzinie 
16 ,OO w sali konfel'encyjne.) przy ul.Stani
sławsk iego 20. W programie : 
- wybór przewodniczącego Opoziału, 
- uzupełnienie skhdu Zarządu, 
- dotychczasowe i bieząct: zadania Związku. 
Przypomi namy Komisjom Zakładowym o konie
czno~ci pisemnego zgłoszenia wyoranych 
delegatów najpótniej no dnia zebrania. 

Za Zarząd 
Vice Przewodniczący 
Władysław Ryniak 

• Ośrodek Campingowy PTTK w Nieborowie 
zaprasza w piątek, 21 września do spędzenia 
weelendu piątkowa-sobotnio-niedzi elnego. Na 
program imprezy pod nazwą "Z roozinQ w Nie
t:mrowie" składa się m. in.: turniej rodzinny 
dyskoteka, gry, zabawy i inne atrakcje. Or
ganizatorzy oczekują przyjazdu uczestników 
w piątek do godz. 19,00. Gwarantują zal<wa
terowanie w dl'.llri<ach c:ampingowych i wylywie
nie PO umiarkowanych cenach. Inne świadczone 
usługi są bezpłatne. (P.t..i.) 

• Młodzie? z całej orchidiecezj1 warszaw
skiej, a więc i z Ziemi Lowicldej zapraszamy 
na dzień modlitw do Niepokalanowa w niedzie 
lę 23 1irześnia. Początek o godz. 10,00 za
kończenie ok. l~-tej. 

• P Ukarze "Pelikana" rozegrają swój najbli 
.l:szy mecl: w niedzielę, 2} września o godz . 
11,15. Przeciwnikiem będzie LKS Jankowy. 

• IX Lowicl<i Bieg Jesieni rowoczme się w 
niedzielę, 14 pa1dziernika o QllClZ, 11,00 
Uczestnicy tej ogólnokrajm•ej l1~rezy prze
biegną ulicom! miasta trasc 25 km. Start i 
meta na stadionie, ul. Lódzka ) . Szczegóły 
1 program imp['eZ towarzyszących już w na
stępnym numerze I 

• Kino "Bzura" zaprasza na filmy: 
21-25.IX. Parszywe dranie, komedia USA 
od 15 lat, godz. 17,00 i 19,00 

26-26.IX. Przeminęło z wiat['arn, dramat USA 
od 12 lat, goaz, 17 ,OO. 

29.JX.-0}.X. Pitll<ielny obóz, dl'amat OSA, 
od 15 lat, goaz, 17 ,OO i 19 ,OO. 



lAAYlJ MIASTA UJllClA 

oqła:ua 
PRZCIARG 

Nna najen następujących lol<al l ulytko
wych POlolonych na terenie miasta: 

- Rynek Ko~cluszkl 15 /o POW,102,S m/ 
z pdeznaczenlem na cukiernię kaucja 
10 mln Ił. Cena wywoławcza na czynsz 
miesięczny·: 20.000 lł/m' 

- Blelawska 5 /pow. 50,20 ml z przezna
czeniem na sklep papierniczy-księgar
nia. Kaucja 7 mln Ił. Cena wywoławcza 
na czynsz miesięczny 20.000 izl/m 1 

- Rynek Klllńskle~ /o pow, 46 m'/ 
z przeznaczeniem na 'lłerbapol". Ka
ucja 6 111ln Ił. Cena vywoławcza na 
czynsz mles\ęczny 15 tys.11,/m' 

- Stanisławskiego 1 /o ~. 2' m' i z . 
przeznaczeniem na sklep cukierniczy. 
Kaucja 5 mln li. Cena wywoławcza na 
czynsz miesięczny )0 tys.li.fm' 

Przetarg odbędzie się 4 patdzlernlka 
1990r. o godz. 10 ,00 w sall konferen
cyjnej Urzęw Miasta w lowlczu, Rynek 
Kościuszki l. Warunkiem przystqptenia 

do przetargu jest wołata wadium do kasy 
na konto Urzę~ Miejskiego w PBGO/lowlcz 
nr 347424-71-189-81 w wysol<oścl 10 \ 
1,_caucjl, najpdlnlej w dniu przetargu do 

. godz. 9,00. 
Zarzod zastrzega soble prawo odstępte
nia od przetargu lub jego unlewatnle
nla bez podania przyczyn, 

sport 
• Pang-pon;iiści tel w Ul lidze I 

Orulyna seniorów tenl3a stołowego IO< 
lowlcz po zajęciu II miejsca w turnleJu ba
ruowym w Zgierzu awansowała do Il I 11111. 
GratuluJemyl Przy okazji infor1TUjemy, te 
sekcja tenisa stołowego IO< lowicz przyj
a..ije zapisy osób urodzonych w roku 1961 i 
młodszych w kaldy poniedziałek I środę o 
godz. 17 w MieJskam Donu Kultury. 

• Piłkarze "Pelikana" grają ze zmiennym 
szczęściem. we wtorek, li września pokonali 
w lowlczu Lechię lornaszów ):2 /orallf<1 z. 
Czerbnlak, G.Majellrzak I W.Walczak/, Oy w 
ostatnią niedzielę ulec wysoko w Bełchato
wie tamtejszemu GKS 116 /Or&m<a M.F lla!Dl
skl/. 
• W zorganl zowanym 4 września przez lKKF 
"Kal11tok" na korcie "Syntexu" otwartym tur
nieju tenisa ziemnego zwyclę2yli 1 

- w kategorii seniorów: S.Oańczak /li miej
sce K.Cłlojnackl, III miejsce W.Pietrzak/. 
Najoardz1eJ zacięty mecz stoczv l I w pół 
finale Oańczak z P1etrzak1em . 

- w kategor Il cJo lat I ó : trenu .J<ICy pod '< 1 c 

runk iem OJCa Marc;1n Oańczak . li m1e1sc r: 
UHI lukasz GarJ.:ner, a Il I Artur Jcs10n 
l(Nik,ł. 

- h • 

Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi 
Oddział w Łowiczu 

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

JESTEŚMY BANKIEM SAMODZIELNYM, SAMOFINANSUJĄCYM 
I UNIWERSALNYM, MAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI Z PElNYM WACHLARZEM USlUG BANKOWYCH 
BEZ RÓŻNICOWANIA KLIENTÓW ZE WZGLĘDU NA FORMĘ WlASNOSCI. 

» KREDYTUJEMY WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE 
» PRZYJMUJEMY LOKATY TERMINOWE: 

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

» OTWIERAMY I PROWADZIMY RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH 
I WALUTACH OBCYCH • RACHUNKI BIEŻĄCE DLA OSÓB 
FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ. 

" UDZIELAMY PORĘCZEN I GWARANCJI 
„ PRZYJMUJEMY WEKSLE DO DYSKONTA 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OCZEKUJEMY 
CODZIENNIE W GODZINACH eoo - 1000 W DNI TARGOWE eoo - 1700 

BRON GAZOWA 
PNEUMATYCZNĄ I KUSZE .•• 
*ul.Zduńska 32, w każd środę w 

ZATRUDNIĘ SZWACZKI 
korzystne warooki 

mały 9 k81Eralny zakład, 

nowx:zesne 111aszyny 
ŁOrllCZ TEL. 25-52 

URZAO GMINY 
w Łowiczu ul. Długa 12 

zatrldli 
w niepełnym ~1)'flliarze 

czasu pracy 

Radcę Pra~ 

.~~;::n~:a~: im~;_;_~~-j 

SKLEP 
FOTO-OPTYKA 

lowicz, Dąbrowskiego 24 tel.579) 

zaprasza 

poniedz.-piątel< 9-17"" sobota 9-lJ" \6 
oferujemy: 

tykuły fotograficzne 1 węd<arskie 

nstr:unenty 1114Zyczne 1 zegary 

realizujesl!y recepty na okulary. 
8POWl11Jm)' wty wybdr opr!Neł< 

Gara! - kuiJię lub wynajmę 
_!:~~~~z. t~!· 26-23 
Dzia łkę budowl&n<J 1300 m' 1111 Łowiczu 
snrzcdam tel. 64-46 

M- J 1 am 1~ r11ę na M-6 luo D.JZe kwaterunkowe. 
lei . 11 rzec znosc1owy ~6-57 

-śilr zedam· owczarki niemieckie 
po rodzicach rodowodowych 
Lewicz, tel.grzecznościowy1 6462 

Al RAKCYJNĘ. STACJONARNE ZESTAWY STEREOFONICZNE, RADIOMAGNETOFONY 
PRZENOSNE I SAMOCHODOWE, ODTWARZACZE COMPAKTOWE, TELEWIZORY 
KOLOROWE FIRM : „DIORA", ZRK IM .KASPRZAKA, „ELEMIS" I INNYCH 

OFERUJE SKLEP NR 1. PHU „PROXIMA~KIERNIEWICE,R_~~~~- ~: . 

ZAPEWNIAMY SERWIS GWAHANCYJNY I POZA GWARANCJĄ ~::::::::::::::::~ 
C t: N Y U f. Z K O N K U R E N C Y J N E ! • •:•:•:•:•:•:·:·:·\ 
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