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O Syntetyczna prognoza inżynierska na lata 1981-85

·

O Utworzenie Zjt;dnoczenia Produkcyjno-Hemontowego Energetyki

DZIENl\TllC z
POPULIRIY

tu e1111ergety!lcl i energid ato mowej,
z,j.edJnoczen.ia
produk„y1jin.o-remon·
towego emergetY"kJ z ~i e<l:zibą· we
WrocłaWli'll. W z1jednoc:lleni.u
ty m
zg.rnpowa1ll0 kilka
zaikładów
l
pr z.eds iębiorst w,
które
za jmud ą

Rządu
Głównej

rozpatrzyło w obecności odonków
Pre12ydium Rady
NOT „Syntetyczuą prognozę inży
nierską na lała 1981-1985", przedstawioną
przez Naczelną
Organiucję Techniczną. Piognoza zawiera wnioski z dyskusji
przed VIII Zjazdem PZPR w polskim śrooowisku technicz·

25 bm. Presydium

' ny„m. Została ona przygotowana przez s11er~kle ·grono speejalistów i dz.fałaezy z komitetów 11a.ukowv-technicznych NOT
i stowarzyszeń nauk·owo-tech.Dicznych. ·
·
niooki dotyczą &pra!W rozwojru toohinikd i po&tęipu tech,·
nic:zonego w latach osi·e<mdz<iesiątych w
powiązruni111
7. na,jipiln.iejszy.lllli problema;mi &połecZtno~pod·a.rcżymi
kraJ.u
I
tworzetn.iem ma.terialiny>ch W&l'u·n·
ków wykonan ~a zadań , }akde wynikają
z Wytycznych na VIII
Zjarzd.
W prezeaitowa.11Q1m maiteirial·e za~
wa·rto rówiruieł pro,pozyc.je · środo·
wisk
iinżyn•ie.rsik ic n
dotyc.zą.c e ·
aspektów
orga1ni11ll.cyJno-techm~cz.
nych z,wiią~a111ych z reailizacją za.
dań polityki tecrun icz,nej krajl\J w
następnym pięc iolec i n .
'
Pre11yddum Rząd1t1 uz111.ało za celowe, a.by w oparci u o· „Syn.tezę"
kontyn'llować praee; p!"Z€de wszy·
!lt.ki.m w kieru111ku usfalenia . h).e.
rarchiii i kole.jnośc 1 r<>związywa
nia proble mów, a także sposobów
rea.lizac j4 wyrn i1ka i ąc yeb stąd zadań
i tą d't'ogą maksymatm.ie
wspomagać
proces
pod·nosz enia
efekitywin.ości goopod arki
Prezydirum Rząd•u zaleciło resortom spożytkowmie za.w ariy,c·h w

dz ka ·m l od zi e -ż W
iła .erpem VID Zjazd PZPR

Ł. ó

.

.
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W§r6d w ielu 1.rtlcjatyw łódzkiej kl&>sy rolwłnfo'leJ, prllgnąceJ ·rse·
po.witaó rozpoczęcie obrad VIII Zjazdu PZPR
ten- sposób swoje popa.rcie dl.a programu, pa.rtii
progr amu d alszego rozwoju społeczno-gospoda rczego Polski. na
uwa.gę zasługu,ją Inicjatywy:
zgłonOlłle
przes ł6dzką . mlodzieł,
członków ZSMP.
·
·
łelną, ofia.rną pracą
I zaman i festować w
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OCENA SYTCJACJI

MIĘDZYNARODO,VEJ

~onferencja prasowa

K. Waldheim a
211 . bm. sekretarz. generalny ONZ
Kurt Waldheim który powrócll do
Nowegp Jorltu z podrót:v do Indii
Pakistanu l Bahra.lnu. przedstawił
na konferenc.ti prasowe j swóf ounkt
widzenia na sytuacje mledzynarodową . S twierdził on te w ciągu ostatnich t ygodni s:vtuacja ta uległa oo·
gorsz Pniu ale bynajmniej • nle wygląda
tak tragicznie, jak próbuje
ją
przedstawić
prasa amervkańska
Kurt Waldheim Poc;lkreślil . te zgod·
nie z zasada mi Kartv NZ. organizacja ta oow!nna Odl'!ry wać kluczowa

Ogól!n·a wartoś~ zgroszo:nych do
ttió chw<ili zobowi·ązań dla oozczeni·a VIII Zjazdu PZPR i jednocześn i e Il Zj.a.7.d'U ZSM.P, przekra~· 5 mln zł, z czego blisko 4 mtn
zł, ~ produlu:ja rynkowa, a więc
deklaracja wyprodukowania clodatkowó . najbardziej potrzebnych
towarów. Blisko 0,5 mln zł; to
ta.kie dodatkowa of-erta eksporto·
wa· łódzkiej młodzieży.
·
Wi.ele z tyoh zol>owiązań zootiało jlllŻ zTearlizowaaiych, i•Ilme 7Jllajd·uj.ą się w brllllroi~ wykonywania.
jedlzcze i.n1n.e - są w da'1szym cią
gu z.głas'Zaine. M~i pracowinicy
bkaJni lód7JkJe-j Fabryki Dywanów
,,Dyw11an" zobowiązali
54ę
np.
wyiprodiukować dodatkowo dywany o wartości 0,5 mlu zł w ciągu
tzw. dY'fekiOOrski.ej niedzieli. W
ZPP „Lenta" dloda,tkowa produkcja pr:z.ez,na.czona na eksport ,do
ZSRR wyniesie ponad 100 'tys. zł.
Z kol.ei w ZPJ ,,Pif!·JOWS'Za" mł~
diz.I pracow·niicy J)OIStan<>W'ili objąć
ZSMP-owskim patrona.tern całość
prooukcjl eksP?rtoweJ do ZSRR.

w zachowaniu pakoju I bezpiemiędZynarodowego
oraz
rozwijaniu zrozumienta l współpra
cy między narodami..
Sekretarz ioteneralnY ONZ zapawiedział ,
te nadal będzie prowadzll
misję dobrych usług na rzecz WY·
pracowania całościowego porozuml.enla mlędzy Iranem a USA. PorozuTaik.że
,,n.le&m.elę
dY'fek!Jolrsk-ą",
mienie to ma obe1mować z jednej
strony utworzenie tńlędzvnarodowe1 a.le 10 lutego, zaipowiedezile1i człon
komisji dla rozwatenta postulatów kowie orga.nJizacjd młod~ieżowej w
Fabryce
Zarówek
trańsklch. a z drugiej uwolnienie pabia•n k kdej
„Połam" .
zakła dników amerykańskich .
Natomiast rr.jłocfaież z
ZPB rm. P. Dziedy6skl1i1a w ł.o·
dzi, oddała hOlio.rowo l i lit.rów
ność
krwi - naijeenn.iejszego z leków
opubllkowa11eao w Nowym
Jorku raportu ONZ, Uezba lud11óścl neez sakładu tysll\C •odzin. Ponaszeco 11:lobu w DOłowle ublel(łelli0,1 d'Obne ZOboWiąz.anie reali'Z•U•je mło
roku ostągneła 4.336 mln, w analo- dzież ,,Blsteny", gd<'llioe w czyin.ie
Na zaproszenie władz s:yoryjskieh , glilznym oknsie U78 r. - wynosiła społecmvm demont„watte są staw · nied z.iele prz v bvł do Damaszku ł.258 „mln.
(Dalszy ciąg na stl' 2)
z of iĆj a.Lną orz vi a<'ielską
wizvtą
m inistE>r
sp ra w
zal'[ra.nicznvcb
ZSRR An<ir iej G romvko Powit ał
go s w visk.i · · wice pre m ier i mi1nls ter spraw
zal'[ra;nicznvch. Abel
sł
el.;liahm Ch add a m
W wypowie- 1
dzi złożonej na lotnisku damasceń- ł
s kiom Andriej Grom v"m stwierdził •
m .in. że przyb y wa do przyjacielJ.\<Iini.sterstwo Spraw Zagraniicz- trzne sprawy Afganisłanu i rząd
s kiei · Svrin w celu przeprowadze- n}'l::h
Afganistańskiej
RepubU.ki Republiki s1tłasza w ~iązku 1
nia konsulta<'ii
oolitvcznv('h. do Demodtra.tvcz.neJ opublikowało 26 tym protest. Oświadczenie podkre·
k tórych .-ządy obu krajów przy. bm.
oświadczende.
w
kt6rym ś~a, Żl' ieślii na te.i
konferencji
wi ązu ia duża wa.gę . Przedmiotem stwó·erdza , te tzw.
„rozpatrywa· DO<iolete zosta.ną decyzje wymdewvmiany pogląd6w będ7li e bieżąca uie problemu afgańd:iego" na se- rzone przeciwko i111tere6<>m nal'odu
syt.ua.c ia
między.narodowa
o.raz sji konfPrencjl islamskiej rozpo- afgański~o Afganistan
uzina je
problPmy • Blislkiego i środikowego czvnają.cej się 27 bm, w lslama• za bezpra•wne i · zagraża.lące sollWschodu.
badzie jest Ingerencją w wewnę- da•rnośoi islamskdej.
rolę

czeństwa

A •G rom.yk Lud
o Wedł~
•
r i1

p ro.Ie
·

,. • '
swiata

Afganista np
I

I
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c1liwi" ona tnterwencję militarną. · Dokt·ryna Ca.rte·ra z.akłada ro:z.budowę
b;i.z
wojskowych na BJi.sk.im Wschodziie, przywr<kenJe powszechnej służby wojs'kowej,
zwiększenie
wydatków
na zbrojenia,
montowainie nowych sojuszy m. im- w
pootaci .,bliskowscho<diniego NATO"
jadt
również so]u&ze \voj>Skowe z Cbiinami
i
Jnnym1 państwami Srodikowego Wsc·bodu • .
Wnioskoi mogą · być tylko tailde - CaT-.
ter wrócił do tradyeyjnej formuły llnperialistycznej
1akłada.jąeej narzucenie
swojej woli słabszym. Nie wolno zm>ie~
nJać n.ie, co lllllm się podoba, co je&t
zgodine z naszymi !11teresami.
Każda
Zlllliatna, społeczna czy pol ityczina, musi
mieć nasz.ii. amerykańską aproba·tę. W
przeciwnym razie lllŻyjemy · siły. Jakże
.tnęły z g6rą 3 lata od momentu,
daleko odszedł p~zydent Ca;rter od tegd y kandydujący na prezydenta
g<>, co głooił jako kandydat, kiiedy to
Jimmy Carter składał swym wyULP,O'W'iadał wycofanie woj~ USA z Koborcom uroczyste przyrzeczenia
rei Południowej , demilitarymcję Oc~u
jeśli . mnie wybierzecie nigdy
Indyjskiego I wreG'Zcie redUJkeję budrżetu
nie
musicie się martwió o swoich synów i · Wojskowego.
mężów, nie pozwolę, by przelewali krew
Wygłaszając „J:;sotrz~ie" przemówienie
na obcej ziemi1 nie wyślę ich do łro•
prezydent zdawał sobie s·prawę , że zm.ajpikalnyćb dżungli, ani uigdzie indz.i ej.
dz.i.e ono aprobatę w części s.połeczeń
Będę bronił i•n teresów przeciętnego Ames.t wa. amerykańskiego, t<l'też do gwałt.ow
ryka nina, nie pozwole marnować pienię
nycb afa,k6w na ZSRR dOda~ też a.kcen·
dz y podatnika na zwięksianłe . 1brojeń.
ty ~eudopokojowe, mówił o potrzebie
Są te> słowa .Ji.m my Cartera daJs,zych wysiłlk6w w d·ZJi,e dzinie ogr111I1;ka.ndydata na prez ydenta. Co mówi dsiś I robi
czenrla zibrojeń · strategicz·ny<> h, wspom~1nał
prezydent USA? ' Pełne · odblele
tego
o SALT I i SALT U, ail e n.a prótno by
znajdziemy w srodowym przemówieniu
szUJkać w „o.ręd:z:iu o &taini.e państwa"
Carte·r a. w tak zwanym „oręd'l:iu o stasłów , z kt6rycih wy:n itkałoby, jaik ' prenie państwa".
,
zydent USA wyobra.ża so.bie, P<>. tych
Wyni.ka z tego co powtledzia.ł nJedlwu.zimnowojennych za.-powied·ziach,
koin·łY
zna czin ie, że z dawnego Ca.rtera n.ie ponuaieję dia.Jog.u
rozbroje-n1'lwego.
zootało prak.tycz.nie nic. D:dś jest to zdecyTrzeba !)OW·i.edrzi.eć jasno - Carter robi
dowal!ly , jas btząib" , tw6rca
„c\oktryny
wszystko by odwr6cl6 uwagę społeczeńCa rtera", któTa id-zile dale.i ni.Z „doktt<y- . stwa od podstawowych problemów wew- na Nixona" z okresu woj ny w Wi.e<tnanętrzny· ch , takich
fak Inflacja I bezrom ie 1 do ~nia pM1yiponti111a doktrybocie. Zdaje sobie sprawę, że gdyby do·
nę w vkon<:ypowan.ą przez
prezydenta
szło do spokojnej debaty na te tematy,
T r u maina, k·tór.a. dala począite.k zimine·j
to jego pozycja w walce o drugą ka•
woj.n.ie.
deneję byłaby niezwykle słaba. ma.t ego
Cart er stw ierdza wręcz - reja.n Zato.
W'b!,śn ie 1 roz.pęit uij e h isterię 'l:imnowojeinki Perskiej jest strefą wpływów USA i
ną, ~twal'Zll aitmo.sferę zagrożeinia , co mu
każd a zmiana w tyin rejonie będzie aus.ię przy po.mocy prasy I tel e-w ,Lzja udatomatycznie traktowana Jako za.grozęniie
je. To eo mówi ! robi majd•u je alkceplnteres6w łlllerykańskich I „usprawtet a.cję sporej ezęści społecz.eństwa,
e:le
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proginozdie propozycji pMiy budowie
pia.n ów rozwojo\V)"Ch n.a laita '98185. Posh nowiono, że Komiis.j.a Pia·
nowa.n ia przy Ra.dz.ie Min is trów

I

Z'Wi
.

kazywał inwazję Kambodży,
sję grozba wojny, ir:apowlada
cję społ,eezeństwa.

Zwiększa

militaryza-

Dodatkowe głosy spneciwu po'Cl;rod'll ·j ~
próby wywarcia naciskru na Ame1rykań
siki Komit et Oli.mpi jsk i, by tein zboj kotował igrzyska w Moskwie Robert Kane, przewod111 iez.ąc y tego kom :<tetu , przemawia.j ąc w tcomi,s jli Spraw
Zagra1111cmych Iziby Reprezentantów powi edz.lał,
że USA zna,la.zły 11ię w i2olac H wyisuwa}ąc Ideę bojkotu. N·ie PoPie<ra jej teiż
większo-ś~ spot<towców
amerykańsk ich,
dodał J.ta.n e.
N i~ trzeba ndom!ast d'lliwi~ slę,
te
Idea bojkotu
znal.a.zła poo:ytywny
oddźwięk, za.rów.no u konserwatyistów brytyjsikich, }ak i w~r6d c•h adec ji iacbodmioniiemteokiej. Jed111l i d·rudzy chcą n.ie tylko
t>rzj"PO<łoba~ się ad.m iinistrac ji ameryk a ń
skiej, a.Ie taikże nie pomilllą żadrn ej ok az•}i„ by zademonstrowa~ i;w6j wrogi stoS'Ulllek do ZSRR.

tedy w Jednym s londy6skfoh SI\•
c16w rozpoczął się proces tnech
c1etektyw6w .. Scotlllllld
Yardu,
oska.rźo.11yeh 11 szaotaz nikt
nie
przypuncul, li. będzie ło coś więcej o.ił..

.i dys ~i'V'bUcją

c.zę

dzeń energ et}"Oz ny ~ll
gospod a r ką
remontową
w
eleikt rowniach i
elektroc i eipł<>wni ach, a
taikże rekocstrukc j ą i mod ar.nJzac Ją ' tych

obiektów. W ten .sposób stwor.z one został:v, wairun.ld orgaini12:acyjine;
wyko~zysta przedfo.żon e ma t eir i ał:v któ re po~i1ooy umożl iwi c . wyda~
rlzJ.ała1no ści w
w pracach nad pl81!1amł perspekty. ne us pra•w n•i.en.ie
tych wa żmycb d.zioo z,i,n ach, d ecywicmymi.
,
Prezyd-i1t1m Rządl\l powz ięło decy~ dUJją,cych o &prawne j pracy całego
systemu energ~znego.
zję o Ultworzenil\J, w .ramach resor-

Rada Państwa powołała
Państwową Komisję Wyborczą
Ucblwałą

z 17 stycZllllia br. R.ada

Pań.sitwa po'W()tala Państwową K<>mi·się Wyborczą . W &kła-i komis'i•i

Berutowlcz, p.ierwszy
d•u Na•iwyiszego;

Przewodtn.lcz~y:

my, że były eone log.i~ą · konpoHtvki wobec rodziinv·
i n.a.jmłooszycb obywatełi naszego
pa.ńs t'Wa powiedz iał H. Ja.błoń· ,
skd. - Ogólny kierunek te j poli·
ty k i określała od p1erwszycb chw·il
bUid'()lwy nowego . usk o.i'u, zasada
spra w<iedl i wośc i spqłeczn e j i służ.
by dobru człow i eka
. Na zakończ-eonie ob ~ad, składaij ąc
serdecme
słowa
pódzię'kowain i.a
W'SZystki m, którzy pr:i:yezyrn•i·li si ę
do jak najpełndej·szego wy.pe~nie
ni.a lronkretiną treści ą basta obcbOO.ów· Między:na.rodowego Roku
Dz.i.ooka „Ludzkość powi111ina dac!
dzieciom ws.zys!Jko. co ma nai}le'Pciąg

Są

Sekretarz:
Kryi;tyn
Dąbrowa,
kierownik Wydzi.ał.i Organizacyjnego KC PZPR;
Ponadto Rada Państ·wa -powołała
49 wojeiw6dzkich . ltomisJi wvboir·
czych, które za.rejeSltru•ją dlla każ
dego 'te swych okręgów wyoorczych listę kandyda·t 6w na rad·
nycb, zgłoszoną prze~ ·Wo j.ewódz..
k.i Komitet FJN. Kom"·s ie te ustalą .te.z wyn1-ki wvbor6w do_ dainej
rady narodowe j.
Do powołan i a okręgowy.eh ·kom!·
sJi wyborczych dl & wyborów do
Sejmu właściwe są prezydia rad
narodowych s~pni a wojev.•ódzikiego.

DZIER
KIESIE

sekw encj ą

(Dalszy

pirezes

Za.stępcy pr;z~wodi~iczącego: Bro··.
'
nisław Owsianik sekreta·rz NK
W!Qc1zimieni ZSL, Edward Zgłobicki - se<kreta.rz CK SD;

wchodzą:

ARODOWEG

Obchody
l'tłiętłzyna.rodowego
Dziooka spotkał.y się w
kra.ju z pełną społeczna
aprobatą
PM1yczyuiły się one
do rozwoju . -zaint.eresowań róż
norodnymi problemami związa·
nymi z sytuacją dziecka w
Polsce i w świecie,
25 bm. odbyło się w Warszawie
u.roczy&te
pos ~ed2e.ni e
Polskiego
Komitclu Obch<ld.ów Międzyn&ro
dow~o Roku Dziecka które pr<>'
wadził przew<>d.nicz.ą.cy Rady Pań
stwa, przewodme"Lący komiite>tu Henryk Jabłoński.
Podsumowudąc dorobek Polski w
dzia.ła.ni·ach
ązain vch z Między
narodowym
Roki em
Dzi.ooka,
stwierdzi~ przed•e w~~ti~iim musiRo~u ·
całym

pro<lu·kcją

zamiennych oraz wyko.n aw~
stwem remontów ma.s:zyin i lllr zą

PODSUMOWANIE

znajd11rje też c<>raz szeirsze grono krytyków I to wśród przedstawicieli obydwu
wieikieh part1d pomy>cmych.
Gu<b ernat.or KaJLforni~: Edmuind Brown
(ta.kże kandydat na prezytlenta) pow·i.ediział ostaitnio, że to oo robi Ca·r ter, jest
rlą przysługą dla mł<ld.ych Ameryka.nów
i dla całego kra-jiu. Nawet Ron.ald Reaga,n, ko~rwa.tywny repubUkailli•n, kTytyik'l.llje prezydenta za jego decyzję na.Jo.
żeni.a embarga zborowego zaś „orędzrre o
sta.nie państwa" por6wnał do pokerowej
ża.g.rywld, z k·tórej n ic dobrego niie może WJ"Tlikną~. Cbara.kterysty=e reakc.ie
'PNYllOS'Z:ą sond.a:l:e t"Obioine wśród „ludzi
ir; uifa:y"_ M. im. w Chicago re-porter telewizyjny z ABC l'Ozmawiał
z 'przypad'kowymi przechodniam,i. oto co. mów łą: To wszystko powJduje frustrację, przypomina moment, gdy Nixon na-
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Ohrady Polskiego Komitetu Obchodów MRD
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str.
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afera kryminalna. Wkr6tce jednak nk "-·
zało się. ze jednym z bohaterów lłrocesu
staje się człowiek noszący jedno ze sła.w- ,
9nicjszycb nazwisk w Anglii.
Detektywi zezinali bowiem co następu·
Je - sza.ntaż<>W81lla przez a :ch
Soraya
Khashoggd (na zdj~~u po J)t'aw.ej) ma ro-

W 28 . lłn·iu roku słońce wzegodz. 7.24, zajd zie zaś o

szło 11

16.14.

fft'lie1'itW

c'b,..ł,od1q

RM!olJli(I', Walery

Dfiumy sy„optyk
w dni~ dzisiejszym dla łAldzl
pnPwiduJr . naslępująC'a pn1r11dę :
zachmurzenie duże z rQzpogodzeniaml.
Okresami
opady
śniegu. Temp. mln. -12, maks.
-8 st. C. Wiatr· umiarkowany
B kierunków
.północno-2achod
nich.
· Ciśnienie o godz. 19 wynosi·
Io 992,6 hPa '(744,5 mm).

Wołrtieiste

rocznice

1905
W Królestwie Pol·
, skim rozpocząl się strajk ukol·
ny.
' 1820 - Odkrych• Antarktydy
przez rosyjską ekspedycję mor·
ską
pod
kierownictwem F.
Belllnsqa.uzena i M Lazarlewa.
1960 - Utworzettie międzyna
rodowej. ~.~ejli tel<'wizyjneJ
.,Interw1zj1 .

Taka sobie myiłL.
ma.ns z jednym z polityków brytyjsK1cn
i... trzyma go w ga•rści. Sora-ya przyznała się do istn.ienia owego .,Mi&ter X ",
aile nie chciała u.jawnić nazw iśka. Prasa londyńska zaczęła s-nuć przypuszczenia na temat ·ow.ego „Mister X"; ale ten
uj awn i ł s ię sam , Okazało s i ę. że to .n<k t
inny tylko 39-let.nl Win.stoo
Churchill
(na zdjęciu, po leiw ej jeg„ żona)
W1!l uk
. sły111nego poJi.tyka, premiera w okrei;ie
II wo j•ny świa:torwej.
Początkowo rozległy się głosy d<l'lllag.a.jące się, by Chull'c'hm zrezygno-wał
z
ma.nda·t u j)()Sła do Czby Gmin. ale ko-

led~y wz ięli go w obronę, ośw iadcza-iąc

- g.dyby jako kryteri,um zasi.a.dania w
Izbie Gm.tn była wiel"n<iśc'
małżeńska
trzeba by ciągle przeprowadzać wybory
uzuipemi ające. P·r emier W . Bryt-a,nJi pani
Thatcher post.a.now i Ła jedna.k nie daw ać
mu tek1 m inistra (czego pr c.ed procesem
oorekiwa:no) i na raz.ie Winston
nie
zrobi bły.skotliwej kariery polity>cmej.
Anglicy twierdzą jednak, ze także iego
sławny dZ iadelt spęd1ził wiele lait w samotnośc i, ods1i.n ięty od władzy, ale za~
wsze wracał na w1ielką 1Jrenę potiityomą.
HENRYK

\Y ALENDA

Skromność jest tei rodZilJem
• dumy , ale · prżynaimnlej tak
nie razi.

.

Ntecb pan przy.Idzie Jutro.
gdy ocenimy, Ile to będzie ko- '
sztowaj\f Dzłsia.I nie chcę psuf
panu bumoru,M

buciki
riiżOWH
i
SZV08
lelazna
i
pracownikam
z
Spotkanie
Zenona Nowaka
handlu 1ewnetrznego

Jubileusz

'15 roc znlcę uirod1Zd111 obcrhoozdł 27
bm. w;y1biilin y dr;: ialacz robotn icz.y,
KC PZPR - ZenGl!l No·
czlon.ek
1
wak.
Z ted oka.7lj>i jiu.biła.ot otrzymał list
cd t sekiretaT:za KC PZPR, Edwarda Gierka, z serdecllllymi l)Ozdrow:Lenia•m.i i ~ra.tu1laicda.m i.

26 bm. z o'.ł:azjd zbl!iriającego się KomliltetJU d/& Ry:nku WeWlilętrzne
Dnaa Pracow.nl.ka Haoolu, ezłonek go przy Radllie Ministrów Tadeu•
Btwra Pol!tyC'Zilego KC PZPR, w!i· szem Pyk-. członkiem Sekreta.r.iaWydt:ialu
ceprez.e.s Radv M i.nistirbw •- Mle· t.u KC, kierownt!CtiEm
Handlu i
P.rzemysbu Lekkiego,
ezysław .Ja.g lelskl wspólmae z
przewodn!czącym ST>()riycia KC PZPR Zdzisławem
ceprem i.erem,
Kurowskim, sp0t•ka.li s:ię z 11rupą
przedsta1w•icieli bliisko md·bionoweJ
tego d7.iiału
rzeszy pra«J!Wlni•ków
•
J?OSlp()dar.ki.
Uczestnicy sf)<lft:tania i:>e>i•n.formoW•airu!likac.h
o aJ~tualnych
wa•li
oraz pir·zedsię.
pracy w b llllld.lu
b o~ięciach z.mierzaiją.cych do wz1
gacenda ofertv nm1k owej oraiz ba.rd"Ziiej eifeiktywinego za,goopOd.arowan•i a ,posiadanych ·tl)Wairów.

wa.

na terenie

Ur· oczvstości
obozu wDświecimiułrzezince

b.

35 lat temu 27 styczll!ia 1945 r.
ŻOł.nJerze
wy-zwolono Oświęc im.
bramy n·a.J·
radz.ieccy otworzyli
obozu
hitlerowSkiego
większego
zagazowa.no,
w :ttórym
zagłady
spa.łono w k.rem3.~orla.ch. roZ!S'tr:ielano. zadr~zO'llo i zaJ:(łodz01110 czke·
rY m ilion y osbb - Polaków i obywa.te.Li ok. 30 uaj6w.

uroczysio.ści

się

odibyły

Birlkeinau

1 związa1ne

z roc:llllka wyzwolenfa.
W czaRie wńelklej mamiifestacjJ
pod Mi~Yl!larodowym POmnli:dem
u•
Ofiar Faszyzmu w Bl'!Zt?Ziince
do Na.r odów
pasła•nie
chiwalono
pr.zec:Jwko
protestujące
Sw.iata
P'Jlkoj0iwei
zakłócenia
thl'óbom
·w.spÓbpracy i WS'kneszam<ia u.pio.ra
l'limnei woj!lly, wzywające do łą
2i! bm. na teren.i·e byłego o'boz<u czeni,a sił przeciwko próbom nowej
konoentracy jn e•go KL AuSIC'hiw·it~ e.sikalacjf z.brojeń.

Przedstawiciele ruchów pokoiu
.zakońcZVli obrady w Warszawie

- MJLee.zysła.w
Zablera.jąc głos
Jagielski - w imiemiu I sekr€'ta·
rza KC PZPR - Edwarda Gł.erka,
Pioira .Jaroszewicza,
premiera Bhttra PoliLtyc:zmeJl!o i Prezydium
R2ądl\I, P'rze•kazał uC%elS!tlnJCt<>m sp0t.
po.średnidiwem
ka.nda. a za kh
pr.arownikom handlu
wist.yetki:m
serdeczine podz,i~()W·aiilla i wyrazy
wzmainia za owocną pracę oraz in.\cja.tyiwy sbuliące berz,poś.re.dnio poprawń.P sytuacJI ry.n·k owej. M6wca
prostwierd21ił, że imtensyfłkada
dulkcj.i rY•ni'.!()W'ej jej lepsza Jakość
0oraz wyżis.za e!eiktY'Wllo5ć gospoda·
r()Wania są obeciD.i•e głÓIW1nyml kierunlkami dznafań. od których uzale!Ż'n.i(lllla ie..rt systema.t yc.ma PoPTa·
w.a za0opatrzemia.

• • •

Przedstawiciele 40-tysiętz.nej rzeszy zatrudnionych w naszym wojewbdztw·le ha.ndlowców spo.!lkall
W dniach 24-.25 bm. odbyło siię I stawicie.Li ruchów paikoju kraJów się w ub. niedzielę· na uroczystej
,
w Wa.rsza:w.1f> tradycyjl!le dorocz,; socia·liiistycz,nych. I
akademii w Tea.trze Muzycznym.
ne społka'l'lle konsultaicY.il!le przedW s.potkandu ucrestl!'lkzył przerlo
należą
łódZ<Cy
Ra·ndlowcy
wod111iczący Swlato,w e .1 Rady Po- czołówiki krajowej. Wśród najlepkoju Romesh Chandra.
szych w Polsce placówek roajduKOLEDZE
wyi-azm je się SD:H „Central". Załoga
Ucze;;tnky spot:<ania
zaniepokojenie zaooti-ze111iem sytua- WPHW za udzia.ł w cz'l7'llach społecznych z oka'Zjf 35-ledl otrzyma..wywołai!lej
cji m ie<hvnarodowej
Imperializmu ła jeden z trzech r6wnorzęd'1lych
polityką
a•l?resywną
znajd.u iąca sw6J wyraz w i!Tltensy- prop~ów przyz.nanych przez miwyrazy serdecznego wsp6łczucla
hamdlu wewnętr1lnego I
z powodu zgonu
fikadi 7-brojeń, stwall.'Za.n!u nowvcfi nistra
k t6w oraz usług. PeraO!nel lódzikie110 oddziału
źródeł napięć i konni<
O.J CA
pr6bach inl?el!'encji w we'WnetrZIIle DT „Centntm" we wsp6łzawod·nlc
II
zdobył
tw·ie og6Iioopolsklm
spra•w.v innych r:i.ańsitw.
skladaJa:
ruchów p0rko.iu miejsce.
Pnoost.aw:ciele
złożyli
soc.ia.listycmych
krajów
społecznych
czy.nów
Wart.oś~
· ZARZĄD I RADA SP0ŁDZIEL
decyzji rządu handlowców naszego województwa
prof:l!5t przecirwko
NI, POP PZpR, RADA ZAbry'tyj.ff{iego, za.k.azu.Jąicej Romt?s- w ubiegłym roku wy.niosła 6,7
KŁADOWA 'oraz. KOLEŻANKI
howi Cha1ndrze wjazdu do Wiel· mln zł.
I KOLEDZY ze SPOŁDZIELNI
kJej Bry·tamii w dniu 24 styc:mfa
Na alkademH kiLkadzies!ąt wyPRACY USŁUG MOTORYZA1980 r. na konfereru:Je brytyjskich różniających się w pracy zawodoCYJNYCH w ŁODZI
sił OOlkoiu.
wej i społe(:'tnej - osób otrzymało
Pracownik
Zasłużony
odma:kę
HaindLu i Usług.
PODZIĘKOWANIE
(Kas)

I

RYSZARDOWI HUMCE

W zwl11zku ze

śmlerelą

mego Meta

S.

ł

P.

EDMUNDA BARTKOWIAKA
PROF, DR HAB. MED.
•

I

-

s głębi serca t>ł'Yn11ce . podziękowanie ks. praiatowt Holdrowiczowl I ks. Maciejewskiemu za odprawlenłe uroczystośct tałobnych, doc. dr bab. med. Orlowskiemu I dr Pietraszunowl za
troskliwą opiekę lekarską, doc. dr. hab. med. Zwierzchowskiemu
I lekarzom Kliniki OrtopedycznPj A!M za serdeczną pomoc oraz
Przyjaciołom I wszystkim, którzy wziell udział w Pogrzebie
składam

ŻONA

W dniu
zmarł

lat

stycznia 1"80. rAku
2ł
pneźywazy
tragicznie.

łł

S.

ł

W dniu 24 stycznia 1980 roku
nasza najukO•
odeszła od nas
chailsza Mamusia, Babcia I Sio·
str a

P.

S. ł P.

'

EDWARD

IRENA PITLICZEK

MASŁOWSKI
Pogrzeb odbedzie ~lłl w dniu
28 stycznia br. o go~ 15 z ka·
plicy cmrniarza ~w. Winrent ego
na Dolatb . o czym zawiadamia.l a

dnia
s1ę
Odb<:dzle
Pogrzeb
28 stycznia 1980 roku o 11:odz. 15,3łl
z kaplicy cmentarza św. Anny
na Zitrzewle. Pozosta.la w nlelltu•
!onym blm

';!roznacz,..ni:

CORKA. SYN, SYNOWA. ZtEC.
W!iUCZKT i POZOSTAŁA R0DZINA
1

RODZTCEJ DZlECJ. WNUKI,
BRAT ł BRATOWA

Wyrazy all)boklego współczucia
DYREKTOROWI
MGR

KOLEŻANCE

KRYSTYN:f,E
DROŻDŻYŃSKIEJ
wyrazy s.e rdecznego
z powodu śmierci

ZVGMUNTOWI
SUME;RZE

współczucia

z powodu zgonu
TESCtOWE.J

BRATA

składają:

skladaja;

DYREKCJA. POP PZPR, RA-.
DA ZAKŁADOWA oraz PRA·
COWNICY ze ZJEDNOCZENIA

ZARZĄD,

RADA $P0LDZJELZAKŁADOWA oraz
KOl.EDZY
i
KOLEŻANKI
PRACY
SPÓŁDZIELNI
7:e
„SPOJNIA" w ŁODZI
NI, RADA

Wyrazy i:l<:bokiego
DR

PRZEMYSŁU

Wyrazy serdecznego

wsp6łczucla

KOLEŻANCE

ANN1f E StO·BODZIAN
pOwodu i!mierel
MATKI
składa ja:
!&

MATKI
sklądaJa:

ORDYNATOR oraz KOLEDZY
z ODDZIAŁU POŁOŻNICZE
GO SZPl'l'ALA WOJEWODZKn;GO· W ZGIERZU

KOLEŻANKI

.ze

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostat!ilm Potegnanlu naszej
Teściowej
Mamy.
ukochanej
i Babci ·
ł

KOLEDZY
I
PODSTAWOWEJ
NR 19 w ŁODZI

SZKOŁY

DrocleJ

Kołetance

KRYST:YNIE
IZVDO·RCZVK

P.

WŁADYSŁAWY

wyrazy 1tł4'boklero
z powodu śmleret

KRZEMIŃSKIEJ
a' domu NADARZYN°SKIEJ
gorąco

wsp6łczu·

eta

śmierci

S„

ODZIEŻOWEGO

. I BHZ „TEXTJUMPEX•CONFEXIM"

KRZYSZTOFOWI
WYSOCKIEMU
z powodu

z DZIECMI

w1p6fczucla

MA.TB.I

dziekuJa:

składa

CORKA z MĘŻEM.' SYNOWIE
z ŻONAMI l WNUKI

RADA PEDAGOGICZ1'fA III

LO

Robert ·Mugabe ·
powrócił do Rodeztr
z• Sa.lisbuTy,
Według doniesiiei'I
w niedzielę wwróc:ił do Rodezji
okresie pobyta na
po 5-let.nim
emi.graci' orzyiwódca Afrvkańsk i e
l?O Na.rodowego Związ.ku Zi·m babwe (ZANU) i jeden z przvwódców Frontu Patrlotvcz.nego Robert
rwoMugabe. InJiesiąt.ki tysięcy
lenni•k6w zgotowały lillU o\\laeyjne
now.ita:nde.
Mu,itabe J>rZylbył z Mozambiku,
dotychczas, by
gdzie przebvwał
WZ.iąć udział w wyborach parta.
menta.rnych w Rodezji. W rwiaz·
ku z jego powrotem wloadze pod.!eły dalet{o p()Su,nlete środiki be1:pieczeństwa.

PODSUMOWANIE
(Dokończenle ze str. l)
siego'', ąellllI'yk Jaibłoim-ki wyrazdł
przekon·a nie, że dośwdadK:'Zen.ia, jakde ca\łe polskde społeczeństwo z.do·
było w vib. rollru, będą owocować
w przyszłoścd. Z bog&tyich dośw·iadwyn.iika potrzeba d·alszego
ozeń
kon.tynJt.Iowainia prac w ra•macb
Frontu Jed1no6ci Na1rod•u. Obchody
Dziecllta
Mlęd.zymai-odowego Roku
a•~
zakoń~z~n~
~·tały
•·c to WIS z Y·
~ ~ •v•
'
.
~~
stko, co w naszym l:liz·i.ałaoiu byiło ·
wairtościowe, ·~~fa ie pogłębia·ne i
roTWija.ne.
Tego dillia Henryk Ja.błoński do·
konał w Warmawskim Pałacu
Mlodz.ieży otwarcia 'wystawy . pra-0
dzie<ilf:CYch, jakie napłynęl'y na
ogłoszony z okazji Międzynarod9wego Roku Dziecka kon.k urs pn.
„Swiat przynłoścl - świat nczęśliwy".

(Doko'iWzenie ze stT. 1) , ·
re maszyny na o4d-i:ta.le pp:ew:ijał
oddalltO ła.kze 5 litrów
nł onz
krwi.
OdipowdedziJlt na konkretne pob~by r:fl!l•k u będ•zde zoibowi~a,n.Le
młodych pracOIW'ndc ZPB ,,Alba" dodatkowa produkcja 57 tys. metrów bieżących tkanin. Mł00'1'iE!Ż z
ZPJ „Orta!" postanowi-la zamknąć
s,wó j ~Y«l z.j.aiz<ioW)' wartością do·
da•tkow~j produkcji wYUOsząeą 1,5
mln zł. W FOS ,,Polmo" w Łodzd,
lllJlodzi·eż poot.ainow~ zmniejszyć o
200 łys. zł st.raty pe>noszone z ty.
yt.ułu braków jakościowych. Pn1

n

(9489)

. t.reeba.

w

tym ml.ejlSOO

n fo.rmowaU oni cdo.npoułlllych rozmowach l1
ków ruchu oporu tego regionu o sy•tuacJi w
obozie.
Gru.p a ta, bardzo scementowll!1la I politycznde
zaangażowana, zaczęła układać pla.n gromadnej
nie
ucieczkt Jednakie z różnych powodów
zrealizowano go, Natomi.a st dnia 20 maja 1943
roku praeujl\CY w teren·ie Ka,zhrtierz Jarzę.
bows.ki zdołał u•mkrnąć z d•w oma towanysza,mi
.JózeJem B.otterem i Sła.nislawem Chybiń·
skim.
Szef oddziału politycznego untersturmfuehrer
SS Maksymilla.n Grabner szalał 'Ze złości. Gru·
pę mierników uwlę&lono w słynnym 11 bloku
śmlerei, gdzie t>o · mLKil\CU trzynastu z nich
rozstrzelano. Pozostali lud11iU się nad'Z!eją, ie
mote wyjdą cało. Były to jednak nadz,ieje :dudne.

świat były pełne łez.~
A gdzie roz,począl się

dramat właścicieli tych
d•robiazgów? Pod oliwkami dalekiej Grecji, ezy
na przedmieścj.ach Łodzi? W slonem.n ych Wlnszech, llll.y na skwerku warszawskim? A mo,i.e
w chmu'1'nym getcie łó9kim, · może w kawiarni IJ.uditpesateńskiej, moie w lasach Zamoj·
szm:yzny? Tego już nikł nigdy nie ustali. Wiadomo jelłnak Jaki Jen flnr.I tego drama-tu.
Oto przy rampie ke>lejowej w Brzezince za·
za.pełniony
trzyimuje się pociąg towarowy,
zmaUretowainymi, wystrauonymi ludźmi. OtaczaJą go uzbrojeni po zęby SS-mani. Po wyrzuceniu ne>wo przybyłych z wagonów, rorz.p o.
czyna się selekcja. ,,Szezęśllws,i" pozostaną przy
życiu I pójdą , pracować. PTZewa.żająca reszta
Z'Osta·
(a cza.sem cały transport!) skierowana
je do komór gazowych. Wszystkie rzeczy przy•
wiezione p.rzez nich pozosta,ją na rampie, skąd
zaswozi się je do „Ka.nady". Tu sortuje się je
I wszystko co cenniejsze wysyłane b~dzie w
głąb Rzeszy. A łlą to przedmlo.ty niezwykle
atra.k cyjne. Komendant oboz.u R. Ho-ess tak pio
sze w swoich pamiętnikach: ,,Jeśli chodzi
przedmioty wa,rtościowe, były to przewa.żnle
rzeczy nadzwycza,j cenne, zwlaszcza gdy przychodziły transporty Żydów z Zaehodu: s:i:lacheł
ne kamieinle o milionowej wartości, bezceinne
zeg.a rki złote I platyn·owe wysackane brylantami, pierścienie, ke>lczyki l naszyjniki nadzwyczaJ cenne ze wz·ględu na lllWą osobliwość".

•

,

19 l~pca. kiedy koma.uda wróciły z pracy,
opoda,l placu a.pelowego ułożoną na
dwóch slupach żelazną sz:Y111ę, z której zwisało
12 sznu.iów. Po apelu wieeżornym padł roz,kaz,
a.żeby więźniowie p1>2ostali na miejscu. Nie·
bawem wśród śmłertełnej ciszy wyprowad.zono z 11 bloku dwunastu s•kazańców, usta.w·l o·
no. Ich na taboretach i za.łoiO'llo Im na szyje
'
pętle.
Komendant ob<!zu Rudolf Hoess zaczął czy.
tać wyrok. I nagle w tej chwili jeden ze
ska.zańców, młodziutki .Janu1SZ Skrzetuski-Pogonowski, n.ie czekając na koniec werdyktu,
na zna.k protestu sam kopnlęeiem nóg odtrącH
tabore-t i z.a.wisnął w powietrzu.„
Na ten widok, bojąc się da!S11ych manifestacji, SS-ma.ni również nie ez~ając na koniec ogl(!szenfa wyroku, doskoczyli do pMOsta·
łych skazańców i wykopaU spod nich tabo·
'
rety.
Dwunastu polskich mierników zglnęło z honorem. A oto ich nazwiska; Jan.usz Skrzetuski·Pogonowski, Zbigniew Foltański, .Józef Ga.n ·
ca.rz, Mieczysław Kulikowski, Czesław Marcisz,
Bogusław Orth, Tadeusz Rapacz, Leon Reh:er,
Stanisław Sławiński, .JóEdinu.n d SJk'Orski,
zef Wojtyga, Jerzy Woźniak.
Po latacli sz.yna., na. której · zawiśli, zost.a.b.
odszuka.Da i umieszczona w miejse·u wid,ocznym,
o,p odal da.wnej kuchni e>bozowej„.
Od tamtych czasów minęło wiele lat. · Po 4 mildonach ludzi, którzy · tu zginęli, pozostał tylk·o cleń popfolów. · Zaczyna się teł z wolna zacierać pamięć o tym, • co się działo w po·
sępnym ~be>zie nad Solą. Ale dziś, w 35 ro·
cznicę oswobodzenia Oświęoimia, wart~ ją zno·
wu odświeżyć. ażeby uczcić pamięć tych, którzy łam zg.lnęli, a I dlatego, że wspomnienia
e okrucieństwach wojny każą nam lep.lej doceniać błilgosławleństwo pokoju,
Pokoju, o który Walezym,- ażebyśmy :i;yłl i
• nam przyniesie
pracowali bez obawy o to.
dzień jutrzejszy. I ieby małe dzieci mogly biegaj) wesoło w różowych bucikach po •zielonych
'
parkach.
MIECZYSŁAW JAGOSZEWSKJ
njrzały

DzU w Muzeum Oświęcimskim wśród pamią
tek po dawno już spo1pielałych męczennikach
nie ma złotych ca.cek i błyssczących brylao·
tów. Są za' t.o: sploty włosów kobiecych, protezy, st&Sy butów, ubrania, wallizkd„ okula·r y
itd, - a każdy z tych drobiazgów ma swoją
hL~orię, jaik zresztą każdy tu'~jszy blok, ka.zda. iz·b a, każda nieledwie cegła. Ma ją rówwmontowana prze4
nież długa, łelazna szyna
dawną kucooią obozową • .
Żelazo nie umie a.ni mówić, ani pla,kać. Wyi ·powle4zmy parę słów o
ręczmy je więc
d'Ziejaeh tej szyny,
Był poeząte·k ozerwca roku 1944. Nls•k o snuOświęcimiem i Bne:zinką.
ły się dymy nad
łi1kwidowanie wę
T.rwała ,,akcja Hoessa" gierskich Żydów. Co dzień unicestwiano wów·
czas po kilkanaście tysięcy ludzi.
Na ,,Bauhofie'', gdzie pracowałem, było Cl·
szej niż zwykle. Wiedz·iałem, że wkrótce wyślą
do
więźniów
mnie z wielkim traD&lportem
Buehe.nwaldu. I o tym też rcn;mawłałem wtedy
z moim ' przyjacielem Tadeuszem Lewandow~
skim. Kiedy przechod-i:illśmy obok długiej szy·
ny, leżącej wśród sterty drutów, te.n szepnął:
- To Jest właśnie ta szyna... Ta z dramatu
nuzych mierników„.
Ci mlemlcy, czyli .komando „Vo,rmesserów",
w
uprzywilejowanych
na.leźeli do ba.rdr.i:iej
oświęcimskim obozie. PracowaM oni po:za diru·
Wlięe
tak
eskorią),
sitną
tamJ (naturaln.ie pod
mieli JDOŻDOŚĆ nawfązyw~ia koutalHó'lf z oko•
lfll'Lnyshl „cywilami". Poezątkow-0 ,ehooziło im
Z czasem jednak kono z1lobyole chleba.
takty te stały się ściślejsze, lepiej zorgaWIJloWllille, Dzięki też temu miernlcy mieli motno~
przemycania. d.o obo.zu ta-k · potrzebnych tam
lekarstw, a także wieści o tym, co się dzieje
w świecie. Z kolei przy pomocy grypsów i w

MI o~d z i r o I n i e y Kołej:n1y wstrząs
w przedzjazdowej dyskusji podziem·n,yJedl!lym z elementów przygoto- lników. Z ka.i.dym rokiem roz1wi.iado VIII Ziaz.du PZPR jest ja s>ię np. goorpodaratwa Vn. Woj.·
Danielczyków
wszy;s.t.kie tas1czyka, H. i
obejmująca
szeroka
i wie.lu i1nnych;
środow,iska dys(rnsi a nad Wytycz~
Właśnie tacy rolnicy, rozu1niejący
nym, KC PZPR, nad kierunkami
przys;pi eszaj.ą
W ra· role 'łwej p.racy,
dalszego rozwoju PoLski.
pol;;.'.dego
rekOIIIStrukcH
Proces
iony
in
m
w
dysku.sil.
tej
mach
piąitek odbyło się sPotC<ainie mło- rolndct1Wa, w-pr()Wa<iza,j ą nowe te·
dych rolmi•ków wojewódz,t>wa miej- cbnologie, mechallliz.ację 1>rac rolskiego ł6dzk!ego, c2lłonków ZSMP, Illioezych.
przOOl/Jja:zdowa stała
DYL9kUS>ja
z delegatami na Zja1ui - .Józefem
D&blńskim. się przeglądem możt.i'Wości tikw-ią·
Miksa i· Wił'slawem
łbd'Z'ltiej młoJ)Otemcjatle
prorwadził cyc.h w
kt6re
W s:potf..tandu.
Ja·k o prz:Y'kŁad
M. d:z!-eey rolniczej.
przewodndczą.cy ZŁ ZSMP Czeany. uczestniczył talkże . wice- posłużyć może gospodars:tiwo Heprezydent Łodzi - L. Krowlra.n· leny Szczepanla,k, które w krMna
ukieru.nkowane
KŁ · kim - cza.sie
d&. kier. Wydiz. Ro1nictwa
PZPR - T. Plaska, sek,reit·a~z WK t>rodukcję mleka, osią~eło roc1'ny
M6.,.."10l!lo
J)OZlom 80 tys. lików.
ZSL - 'L. Kępa.
z,
'~
"
! fów wd-eJ.e o Pll"ODlemach r,w;i"za'Tl""'h
rOilnl<
Dysd<!usja · młodych
jeszcze
członkmv ZSMP. obracała się wo- nie zawsze doskonoałvm
służb ~rotnvcb
:rmiąza· wspt)łdziała11nem
~tbł zespołu piroblemów
produkcji i instvtu"ii zaopg-t.ruiac ych ro1nicnych z intensyfikacją
gospodarzami.
rolnej województwa. Mów iO'llO 0 two z młodymi
mO!i:liwoOOi·ach u·nowocześnieinia nie WSikazano na znaczenie pracv orw środo
młodzieżowej
gani2acti
tyl;ko waru1T1k6w orodiukd i roLnej,
(er)
samych w.i sku wiej:sC<im.
ale i warunków życia
rot.ników. Ro>zWliJa.jące się goopodarstw•a specjalistycZll.e t<> waiżny
nośnil:r oostE:'J)u na wsL Są wśr6d
nich I gospodarstwa ?Nodych rol·
wań

z.

w San Francisco
p0 raz
W niedzielę nad ranem.
drugi w ciągu ostatnich trzech dni
zarejestrowano w rejonie 'san Francisco wstrzas podziemny. Wydarzył
się on o 1(1.35 czasu warszawsk!ei;:o
i trwał 15 .sek.. p0wodująe kołysa
nie się budynków w centrum teJtO
miasta, Dotychczas brak informacji
o powa:!:nlejszych szkodach. Wiadomo jedynie :!:e przedmieścia San
Francisco pozbawione zostały eneri;:ll
elektrycznej w wyniku wstrząsu.
Miejscowi sejsmolodzy zakomunl·
trzęsienia
kowaU, że- epicentrum
znajdowało się około 60 km na południowy wschód od San Francisco
a Jego nasilenie wyniosło 5.6 stO·P·
nia w 9-stopniowe.1 skali Richtera
a więc -nleco wiece.1 niż wstrzasv
czwartkowe.

Kronika .wypadków

tódzka młodzież
wita czynem. VIII Zjazd PZPR

pomn~eć

I DZIENNIK. POPULARNY nr

ne lalelk miało dzleoko, które biegało w
tych różowych, wz·ruszająco malu~kieh bucikach? Dwa? Trcy? I' w .Ja.kim J~yk111 szczepieszczo.Uiwie ,,Mamo"!... A o czym
biotało
myślała pani, ozesząe po nz ostatni swoje woo·
sy tym przepięknym g.rzebleitiem? .Jakiego koloru były spoglą-dające przez te 01kulary oczy;
niebieskie, Jak turkusy, przepastnie ciemne
czy zielone. Nie wiadomo! Ale z falą peW!llO"
ścią wtedy, kiedy po raz &sta4ni pdrzyły w

Plątel<, 25, I.

O Godz, 12.30. Na ulicy Przybyszewskiego 225 kierujący .. żukiem"
w
LDA 213 H Tadeusz S, wpadł
na
oojazd
przewracając
poślizg,
W wypadku obrateń do:i;nall
b<?k.
Aleksandra
kierowca i pasa~erka
S.
0 Godz, 12,50, W Głownie na ulil!Y Łowickiej kierowca „żuka" Maz
rek W. SPOwodowal zderzenie
j1nd•yiwJd11:1a.loe zobow.ięan.ia dwóoeh „Kom.arem".
Motorowerzyste z urapraicowmilków FOS ,,Polmo" - Wł. zem głowy pr2ewleziono do sz'p!tala,
Guzika i R. Keirne.ra, któr:zy O Godz. 20.35. Kierowca „maluswoje
zgodniie . z ZB'!)Owdedlzią u.biegłorOC!l.ne zadan•ia wy!konali w cha" LDD 2'l'4Z Jacek P, na ulicv
12 ootrącll Zofie M. lat 4B
Łąkowej
.
150 proc.
która doznała wstrząśnienia mózgu
I jeszc1Ze jed·en przyklad - mlod'Z'ied: ZSMP z KMWŁ „PolmatexSobota, H, I.
Wifama", zobowiązała się zgłosić
Na ullcy !'ablan.!ekle1
n 12.25.
projekti)w
20
w Czynie zjazdowym
Kol. Obwortowel kierowca
przy
raejonaUzatorskleh.
Dariusz K_ ootracU Roma„Fiata"
Talk w•lęc ł'&Wka młodz.iei prag- .-'1~ P Pl~szv 7 urazem głowy prz.ell!ie W)'sił~iem prodUikcyj;nym, l.eip- bywa w szpitalu.
W Białej J!;m .
O Godz , 15,15.
sz,ą i goopoda.r;niej~zą pracą dać z
Olka:z.j-i VIII Zja-zdlu PZPR wyraz Z~lerz kierowca ..Syreny" FI ~95
L. sp0wodował zderzenie z
swed woU a1ktywn.ego ws.pół Mariusz
„Kamaz" Piotr K . oraz
w s<>ejail:istycmych samochodem
uozestmictwa
jego tona Eltb\eta doznali ogólnych
(er)
·prziemiGmach kiradu.
tys, zł.
potłuczeń. Straty p<»nad n

I

O Gódz. 17.05, Krzysztof K. jadac
1734
skradzionym .. Fiatem" LDD
na ulicy Pab!anlcklel przy 3 Ma1a
Uderzył · w słup oświetleniow:v Pa·
PGn16sl
~ater Sławomh G. lat 18
M~śmier~ - Pozostali pasażerówle:
20
rlola K , lat 20 i Paweł P. lat
ora7. kierujący z obreżenlaml ciała
Strasznitall.
do
nrzewiezlen i wstali
ty ponad 50 tys. zł.
·
Niedziela, 21. I.

O Godz. 12.05, Na ulicy Brzeziń
skiej kierowca .. Fiata" IS 8233 Staz
nisław N. snowodowal zderzenie
drugim „Fiatem" IW 2309. Pojazdv
20
uszkodzeniu na sume
uległy
tys, zł. ·
O Godz. 14.45. W Zgierzu na ullFlata
cy Plątkowsk!e1 kierowca
·126p" Zbigniew Ł . uderzył w ·stoJaobra~
wvnadku
W
.
cy autobu• MPK
żeń ~lowv doznała Gra:!;yna S. Straty 15 tys. zł.
O Swiadkowle upadku mę:!:czvznv
podczas wysiadania z t ram wa 1t.i lio godz.
nil 4/9 w dniu 25. l . 80
16,1 0 na ulicy· Klltńskle~o orzv al.
Mtci,.iew!cza PfQSZenl sa c'IO WRD MO
w *-odzi ul Wł Bytomskiej 60, tel.
(eh)
715-84.

.MÓWI MARIA PIOTROWSKA
DELEGATKA NA VIII ZJAZD PZPR
Dla klienta" Jest obojętne czy
ekspedientki
on z nim o>d czasu do czasu wynika z jej
charakteru, czy s jej przepracowania. Obojętne jest dla niego Tównieł czy brak podstawo· ·
wych artykułów w sklepie, to
skutek niedbałości kierownika.
słabości
tramportiu,
czy teł
nifimoiność dostania się do nich
w przeładowanym ponad miarę
magazynie. Nie jest to jednak
obojętne
dla
pracowników
handlu.
Jednf' bowiem przyczyny zakłóceń w pracy
opryskli·
wość, nie.sumienność
- mogl\
elimlnowar s•mi. drugie można
usunąó Jedynie przez wzmoże·
nie działań ludzi odpowiedzlal·
oych r;a tę dzied7linę gospodarki. Jak to jest , tym handlem?
Na ten temat
rozmawlamv 1
cJelegatką na VIlI Z.Jazd PZPR
- MARI.\ PIOTROWSKĄ, ekspedientka sklepu odiieżowego
,.Dorotka" przy ul. Piotrkowskiej 9. A oto jej uwagi na ten
te-mat:
•pryskllwośó
a spotyka się

I•

&nadosianie
1

Sytua<:Ja. jaka uk~ztałtowala nLa. Urozmaica to asortymen.t spól.
w . handlu zaigranicz.n.ym ki t pozwa.ta wy:torzystywać kanastwJerd-ził nasi: rozmówca na wstę- 1łY ryin kowe dla zwiekszenia obropie - test chyba tYP<>Wa dla ca- tów. przy · mi•nimalnym wzroście
lei naszej gospOO.a.rki. Realizacja kos:11tów.
programu moclernizacj! i rozbudo• i wre.;z~ie Po trzecie. wszystwy aparatu wytwór<:zego stwairza ~e spółki chcemy w prz r.szłośti
dogodną sytuację dła dalszego dy- Powiązać orga.n.izacyjnie
tak,
nami.rowamia naszych obrotów z aby finansowały się wzajemnae t
71rug.ranicą. Roz.wój ba.zy
wytw6r- aby centrala lllie musiała ain.gaeoczej w
latach s1edemdz.i.esiątych wać środ 0k6w w organizację i urustaiwia przed handlem zagr'a!Jlicz- cham i.anie ich działalriości.
nym nowe zadan•!.a. Zaliczyć do
- Czy Jednak 1twol"Zenie spół
nfoh trzeba m. im. organizowainie kom takich uprawnień nie sklerukainałów
zbytu
zaipew.niających je ich pracy na Inne
tory? A eo
dalszą ooprawę
efektywności wy- będziemy mleć 11 tego, my, obywa·
mi.amy. Tym tem.a·tem zajmujemy teleo? No I wreszcie kwestia ryzyka
się aiktualnie ! w najb1i1Żlszym eza· handlowego._
sie chcemy z,apreze.ntować ko.ro- Problem ryzyka SJ>rawdz.i<llś
pl~ksowy projekt orgamizacji r:\llll- my tuż w prak.ty-ce. Przy dobrym
ków naszej centra.l i. 'Pt'z,e,w1iid,zlany rO'Zez.naniiu rynku, na który:m spOł
do reailizacii w naiblJższych dtwóch ka pr!l<'uje. jest ono właśc.il'\Vie m.ilaitach. ·
nimalne. Po drugie zaś, w ten
- Ale czyt ta włamie działał- SJ)()SÓb handel zagran.tcz.py zae-iyna
noś6 nie ,fest podsta.wą fnnkeJono· na siebie zarabiać. Uzyskany z
wania. central handlu za.gra.nfoz- tych OiPeradi zysk moon.a zafatweneito?
stoiwać w dalszą .Promocję naszych
- Tak, .należy do podstaiworwych,
'
ale cbV'ba w osta:tini•m cza&e. w
moim odczuciu. nie należy do 'Pier·
wszoplanowych. W tej chwili centr!łlla zbvt wiele
czasu Poświęca
sprawom kTaJowym,, to znacz:r o.r1tanizowamiu
masy
towairowej,
traru;.portu. oi:>a'kowań i:tp. a więc
sorawom którymi za.jmować się
1»wimJlly tnstytucje zawodOIWo trud'lt.iące się tymi zagłdnienlami. Siłą
rzeczy musi nam braikowaf cz.asu
na pnygotowywa.nie. OJ>racow:vwanie I wdTażanie koncepcji organia:acj! S'iecl ~przedaiży.
- Jakie więc wldzl pan wYJłcłe
s tej sytuacji?
- Uważam, te jako centrala
działająca w ramach zjednoczenia.
a więc jednobranżowa, możemy
sobie z tym poradzić. Zresztą, podjęliśmv jut szereg działań w naszej branży. Właśnie dlatego powiedziałem na wstępie, że jesteś·
my w trakcie opracowywania programu sieci sprzedaży. Program
ten oprzemy na · już sprawdzo- WY'('oobów. Handel za.graniczny mon eh w prafdyczntm
dzlałańlu tft i 1J<>WW41Jł v zaa'abiać ne siebie.
Przectei będąc np. w Londynie.
formach organitacyjn:vch.
który nadal jest świa·towym cen- .Jakich mianowicie!
- Posiadamy obecnie dwie ap6ł- trum finansowym. wzeba wykorzystywać
moiżliiwości. ja.kle stwakl , zagraniczne zajmujące się eksportem ł importem towarów będą rza nasu obecno6ć w owym cencych w gestii eentrali. Są to więc trum.
Mówiąc o nowych formach dz,laspółki
bardto . wyspecjalizowane.
naszych sp6łek
chciałem
Kilkuletnie doświadczenia oceniane lania
sa bardzo pozytywnie i na nieb pod!'.treślić ta.kże ich więż i produchcemy oprzeć się w przyszłości centami Otói s!>6lkl mają podpisaUwzgledniając możliwoocl produk- ne bezpośrednio umowv z zakłada
cyjne i masę towarową jakli dy- mi. co umoeliwia samym produsponujemy na l!'ksport. Ot?raniczy- centom d()kła.dne roze:11na nle rvnku
my znacznie
ilość
kierunków j orzystosowande produktu do wvsprzedaży,
koncentrując
i;iły
i mag11ń od-biorcy. Wymaga to r6wśrodki. na których
wymiana im- niei specjalizacji zaikładów ieże.Ji
'l)Orl<>wo-eksportowa daje nam naj- chodzi o rvnki zagraniczne.
Ale tutaj chl'.'emy J>Ó.iść jeszcze
większe korzyści. W nasze.i sytuacji widzimy, że 8-9 spółeik bran- dalei I oroponowa~ bedziemy zakładom
zar.<uo ndewietkiej lfości
towycb jest w ,tanie obląć nasze
obrofv w stu procentach.
- Na razie nłe wynika z tego
nic nowego. Cały czas m6wimy o
-

sdę

Fot, A. Wach

Handel· - Ukoronowanie

produkcyjnego trudu
- Więksllośó zadrałnled na styku sprzedawca - klient wy.
ntka z nieoopowiednieh, ba.rdio dalekich o4l ldciału wa.run·ków
Mamy ti ·nas w Potsc. na}niższy
wskaźnil:!
po..
wierzchnii handlowej na 1000 mdeszkańc6.w 61P<>Ślr00
uajów
RWPG. Nowoczesne placówki (domy towarowe,
supeNamy,
hale targowe) zajmują załedrwle około 8 proo. tej powi en.chnd,
a jedną trzecią sklepy o powiertchni p0n.iżej 50 m klw. Jednocześnie na jed.nego t>racownika handlll.t J)<Nypada u nas na j.
spnedaży.

0

0

więcej mieszl'.tańc6w.

Ze statntycznych oblloze6 wynika, te ekspedientka

mote

poświęcić jednemu klientowi t-2 minuty. A wvnika to m.dn.

z niedorozwoju sieci ha.ndlowej. W mil!lionym dziesiędoleciu
o~roty ha•ndlu zwię1kszyły· sie t.r zy- i ))6łfkrotnie. a poiw.ierzchma sklepów - półtorlł.~Totinde. W Wli~kszośd sklepów je&t cias1110. nie;k.iedy bok oia~mo. ie źle s!11 w niob. .~ajoe i źle sit
ikupuje.
Często na półki. sklepów trafia towar nl8041powlednlo maga·sytt?wany i - jak wiemy i doświadczenia - nieodpowiednio
f nie zawsze "Y porę przewoiony. To równie± llOWoduje niezadowolenie ~h~nta. któ~e demon&truje on sprzedawcy tylko
dlatego. ż~ z ni~ właśme
styka się na. co dz.ień. Łańcuch
P~zyczyn 1. skutkow niedowładu handlu I ludzi w nłm u<:zest~czącyc~ J.est dh:tgi: Na jego końcu klient dost.rzega Jed'.V'nie,
z~ czas Jalu po.święcić mu& na żalkupy z 1°()1'.tu na . rok wydroża
się. Trud.no wymag~<: od n1ego by - rezygnując z wypoczynku, c.zy z 1·nnych pilnych nieraz zajęć - był z tego zadowolony 1 by to zadowolenie demonsta'ował w Skl!!1>ie.
Hal!-~el jest niedoinwestowany. Mimo to :fundusze - l)Onad
· ~ ~~li~rd?w. zł - prze:inaczone na bamdJow~
i1nwestycje w
b1ezące3 pięc-10.la~e zostaną wykorzystane j.edyaie w wysoko.ś
c1 .29 mld zł. ·N~e ma wykonawc6w. I to nie tylf.to nowych
?b1~kt{)w - bo Sil T>iln.!ejsz.e l)Otneby - lecz równiei WY'))<lSazerua potrzebnego do nowych I unowocześnia.nych l)].a<:ówet
ha.n.?low3_'Ch. ~yposaten~e obiekt6<W &ię,ga od jednej tr-iecdej
do JedineJ d.rl14(1ej obow!azujących norm.
Skute-k tak.i. ~e .J>r~cownicy ha.ndlu - w tym r6wnieit s·J>rzedl!-w~y - pr~flzeru są pracą :fizyczną.
Codzie'll!Ilie
musz•
d· zw1gać setr.o k<!lo.gramów towarów - z samochodów do mag.azynów. z magazvnmy ~l!'ę~nyich na półki sklepowe. Jeśli
~1ę zwa.żj',. te olbrzymia wiekszo.ść zatrudnionych to kobietv
Jasne b~dZJe, że przeciążone są one niekiedy
ur~ą tizyczna
pon~ $Iły Tr~eb'.l z ich st!'Ollly dutego samozaparcia, oPain<>wama l *,vrob1enia społecznego, by J>rzez 8 l(odzin pracy oikazywały kllento;n tyl".J:o uśmiech i nadzwvczajna u.pneimość.
- Ta sytuacJa. w handlu fest znana ludziom atoiaeym u
steru naszej gospodarki. W połowie 1978· r. Biuro Polltvczne
KC PZPR podjęło uchwale określaJl\lllł kierunki modern'Izaeji
I .usprawniani.a pracy handlu. Równiei w Wytycznych na VIII
ZJazd m&wi ś1ę o konie<:znoścl rozbudowy ł modernizacji ha•ndlu. Gdybym miała okazję zabrać i:-łoa w dyskusji. 11ostulowa„
łaby.m, by zada~Ia w tej dzleclzłbie były dokładnie sprecyzowane, a następnie - po Zjr~dzle - konsekwentnie realizowane. Han.del jest bo'!lem ukoronowaniem produkcvJne1to truda
i .Powlmen pracowal' tak. by owoce wspólneg-o wysiłku docierały szybko i w dobrym stanie do tych. którzy el>dzłennle ten
trud podejmują.
W wvpowiedrzł swojej celowoc PoMinęłam sprawy
lokalne
wyda.ie mi się bowiem. że są one do załatwienia na miejscu:
we wła~"vm zakresie. Mam tu na myśli m.din. tak.ie sprawy
ja:{ ułatwiarue kobi~om pra<:ujacym w ha·ndlu - a w mo.iei
branży odzieżowej ie..~t Ich aż 87 proc. - godzenia obowiązk6w
zawodowych i domowych. godziwego WYPOCZV'nku i rozrywki.
Rozwiązania wymaga równ•i et Problem zatrudnia.nia w handlu
w okresach wzmożonego ruchu ludzi w niepełnym wymiarze
godz.in Nadgod.z.iny bowiem tej sprawy
nie rozwiązują I są
półśrodkiem.

Pracuje w naszym okręgu w handlu t usługach około 45 tyll.
osób. Podobnie Jak ·w skali krajowej, 70 proc. zatrudnionych
to kobiety. Ta specyfika zatrudnlt:nla tym bardzi,ej wymaga
działań. które uczynią pracę w handlu łatwiejszą, i tym samym
przyczynl!ł się do sprawąieJszeJ obsługi klientów.
Notował.: Wit.

W WytyeznY'Qh KC na VIII
Zjarz:d PZPR czytamy: ,.Dosko·
aalony będzie system ochrony
idrowia społeczeństwa. W tym
eelu między Innymi należy •a·
pewnić efektywne wykorzysta.
nie
środków
inwestycyjnych
przeznaczonych
na budowni·
cłwo szpitalne, w tym'
takie
środków Narodowego Fund11szn
Ochrony Zdrowia Powinno to
pozwoll6 na oddanif' do utytku
w nastęJllDym pięt'loleclu około
%5--30 ty& łóżek aipitalnych, co
umotllw1 dalszą poprawę wa·
runków lecsenla. pn:ede wszy.
stktm w oddziałach
połoznl.
ozyeb I dziecięcych Wzrośnie
. liczba osiedlowych i wiejskich
przychodni I ośrodków,
będą
mo4lemlzowane lstnlejl\l)e oblek
·ty służby zdrowia. Roiwijana
będzie sie6 aptek oraz uleq.ie
dalnej poprawie nopatrzeoie
w teki",

W dyskusji, jakq całe społecze~stwo pr0wadzl przed VIII Zjazdem PZPR nad kierunkami .dalszego
rozwoju, problemem, któremu . poświęcamy najwięcej uwagi jest efektywność naszego działania. Mówiąc
o tym, zastanawiamy się także nad efektywnością działania handlu zagranicznego, który je~t jednym
z podstawowych, nofoików postępu. O konkretach rozmawiamy dziś z dyrektorem Centrali Importowo-Eksportowej Przemysłu Skórzanego „Skórimpex" w lodzi - Ireneuszem Mintusem.

0

spółkal'h.-

- Bowiem nie powoływanie sp6lek stanowi novum, ale ich praca
i efekty. Wyjaśnijmy sobie po
kolei:
• p0 plerwsre, nasze d:wJe aktualne spółki. a także t.e, które zamieruimy Powołać. działa.ją i d'Ziałać
bedą
na rachunek własny.
Spół:u zaś d-ziałająca
na własny
ra<:hune& i oosiadają.ca własne fi·
na.nse ma mOli:liwość dokonywainia
operacji finansowvch według starego powietlzPnia .,pienied'z roQi pieniądz'
F()IJ'ma spółki na
bazie
age11cyjnej yv- zasadzie takich możliwośc' nie posiada:
• po d,r ugie angażuj~y nasze
sp6łki
w sprzedaż towar6w t.ej
samej branży, aJe innego pocbodze-

32 punkt Wytycznych a uwag11 przeczy.
tato wielu mieszkańców wsi
o . czym
Uhne wnioski l postula-ty zgło
szone na
wie.1sklch zebraniach organizacji partyjnych. · kół ZSL l sesjach rad narodowych W ostatnich latach w dzle<lzmie
oćhrony zdrowia
dokonał się
na
w&l
ogromny postęp. Krok.iem milowym była
decyzja wład% o objęciu bezołatną opieką zdrowotną wszystkich
rolników i lch
rodzin . Od •l stycznia 1972 roku z dobrodziejstwa ustawy korzysta cala ludność rolnicza - pbnad 8 mllton6w osób.
Bezpłatna stała się nle tylko wizyta w
ośrodku zdrowia, lecz takte leczenie ambulatoryjne .oraz badania domowe i specjalistye'l:ne. Rolnicy mogą teraz bezplatn!e leczyć się w szpltalach1 prewentoriach.
sanatoriach I innych placowkach. Rolnik
korzysta bezpłatnie z doraźnej pomocy stacji pogotowła ratunkowego a ta lekarstwa
- tak samo, jak inni ubezpieczeni - ptacl
30 proc., albo w przypadku choroby przewlekłej - . ;O proc. Bezpłatnie otrzymuje
równlet przedmioty ortopedyczne,
pasy,
gorsety, wózki tnwalidzlde, okulary, apa·
raty słuchowe, protezy dentystyczne. Sło·
wem, rolnik żaczął korzysta~ z tych WS'ZYstklch uprawnień, z których dotychczas
korzystali pracownic)' zakładów uspoleczświadczą

akcji w .naszych mp6l:kach. Zakłady
stały.by się w
sposób kh współ
właśc.icielami, a tym samvm. pracując
<!<la siebie, systematyczn:ie
popraw'ałyoy
obsługi: rynku Pod·
noszą<' efek.tywn<liŚĆ sprzedaży . Partycypacja w zys:tach wzwoliłaby
jednocześnie
zakładom na dysoonowanie o"ueślonymi kwotami de-

tem

do.brą l wyikwaldlikowaną kadirę. ale posiadamy takż.e ~iele
komplei'.uów. które po-

te pool.adamy

Wil!l•niśmy w naszym wł!lSlllym i<hteresie iaik najpredzeJ przeł.a.mać.
Wyd.a ie mi się. że wielok.r otnie
udowodnu liśmy. że moż.na pracować

lepiej .
Czasem tałuję, te w · naszej. a
wizowvrni. lttóre mogłyby P.rzezna- zresztą · n;e tylko nasz.ej pracy, r<>z•
cza.ć na uszlachebnia·nie swego pro- liczamv się z efektów.
a nie ze
duktu . Nie Pozostałoby to róW'!lież stopnia wykoirzystainia szams i mobez wpływu na produkcie d~a po- żHwości. Ta~ta ocena w cLueej mietrzeb rynku wew•nętrznego.
rze wyzwol•iłaby inieiatywe i śmia
- Zamierzenia te wymagaJa jed-' ło5ć działania.
nak rzeoczywiścle dość zasadnlC'llycb
- Stawia pan spra.wę otwa.rcle.
zmian systemowych w drz:lała.tnoścl Jeżeli spojrzeć na efektywność na.
handlu zagranicznego.
szego handu zagranicmego, okazu- Oczywiście. Pewien jednak je- je się . .że sporo Jes:roze · można iirost~m. ~ taikie zmiany nas·taipią. bo bit\.
my ma.my lwi przyl:dady irulywl- Z pewnością I wyd<a·le md się,
dualnych
a·k ceptacji
nlektórvch ie jest to jedyrny rozsadny SPOSób
form działalnoś<'Ji n!IS'ZVCh spółek. pa.trzem! a na własne obotwiazik·i .
WatnP Jest byśmy mieli praktvcz- Jak Z<t'esztą pain widzi, cały <:Za&
ne moeHwości dz.iałania ! by pie- m6w.ie o tvm. eo po.win.na z.ro.bić
niądze nie
uciekały
nam sprzed nasza centrala. a nie co J>OWLnie<n
nosa Po prostu. by na tx>dstawie zrobić ktoo Inny. Chcemy przede
wszvs!".tim rzetetn!e wvkooać obowiąz,ki iaik'eo n·a nas ciążą, wyszukiwał rez.P.rwy. kt6re w naistoonvm
dziesię<'io!ec!.u
Poprawiać
bedą
efektvwnośf naszego eksnortu.
- Ale umykamy si~ tutaj w

~

.~

?"
~

n

::r

ramach eksportu, a przecież musi
on być związany s łmuortem.
-: Oczywliście, W 11aszel bra.n ty
importujemy
l?r<lll su.row<:6w
ł
sprawa związania się ze źr6dłami
surowcowvmi Jest ied.ną z naifs.t otnieiszvch. T:vm ba~dzieJ. Iż zdajemy. sobie SP't'awę, że w nastepny<:h
latach wcaJe nJe bed:zi.e łatwiej o
te surO<Wce.
·
- Więo !!O w tej sytuacJi?
- W ~rudJn4u wykupiliśmy częś~
akcji w jednej z 2arbarń za -l(ranicą. Daje nam to
gwarancje dostaw surowca w korzystniejszych
relacjach fl.nansowych. Te formy
ch<:emy rozszerzać na in.na rynki
su~owcowe, a jednocześnie
rozwinąć współpracę s.p6łe.k o chMakto.
rze Importowym ·z eks;x>rtowymi.
- Wydaje nam alę te przedsta,.
wiony przez pana progrjlm powt•
nien stac się Jednym s istoinych
elementów w dyskusji nad najbllł
.•Ził przyszłością naszych poesyna6
gospodarozyoh. Istotniejszym tym
bardzif'J, ie poparty Jui został szeregletJJ konkretnych
rezultatów,
Praw.dą Jest bezsporną, te przemiany zachodzą.ee w świecie stawiaJą nas przed konleeznośela coraz
elastyczniejszego
dostosowywania
się do stale imienlających się waruVków. Wiemy tei. dobrze, łe
przeoplsy organizujące nasze iycie
gospodarcze nie q, ja.k dotl\d naJ.

dotychczasowych doświadczeń miazto do nu Za\lfani~. A oeenfaJąc_
d.ot:rchczaso.we doświiadctenia., ńlbgę z całą pewnością stwierdlz.ić. te
jest to zasadnicza rezerwa w naszel pracy, da.ją.oa mo.żHiWość co
najmniej &:ilkuprocentowej Pol>rawy
efektywności n11J&Zego haindiu i co
ważniejsze - bez pot rwby i•nWestowan:ia ogromnych śroclltów dewizowy.ch i twol'zenia dodaitik01Wej masy towa.rowej.
- Propozycje te stanowią swego
rodzaju rewolucję...
- Rewolucja. to chyba słowo
z.byt mocne. Jest to pfo prostu d~
stosowanie naszych form pracy do moonlPjszlł stroną. życzymy więc
aktu.alny<:h wairlllllJtów na rv·n- 1szybkiej realizacji tych ambit.nych
ka<:h zagran-lcznyeh. Nie'.d6re fo.r~ zamien.eń i dziękujemy za rozmomy handlu Jti.ż się przeżyły. trzeba wę.
je wiec z.a.stą·pić nowymi ł właśnie
Rozmawiał:
to będ'Zliemy oro.nonować. Uważam,
LESZEK RUDNICKI

I

Jak szybko zhudouraC autobus
W Instytucie Technicznym · Cranfleld w Wielkiej
Brytanll
opracowano nowa , metodę wytwarzania
nadwozi małych autobusów.
Nowy sposób umotll·
wla ,lkróceple czasu budowy karoserii o ok , 80 proc,
oraa zmniejszenie clętaru pojazdu o 20 pro<:. Nadwo·
zie wykonuje się przy utyciu materiałów kompozy~
towycb - · tworzyw sztucznych wzmacnianych sta·
tą. Koncepcja. której autorem Jest tntynler G. Wardill, sprowadza ale· do stosunkowo proste11:0 rozwią
zania:
WYtwarza się dwa rodzaje zunlflkow21ny1;h
elementów - Jeden to dach. a drugi - 11łaszczyzn)f
boczne pojazdu.
Te dwa podzespoły Jut w czasie
procesu wytwarzanJa aa praktycznie całkowicie· wY·

nionych. Dokona.no kolejnego kroku
na
drodze zrównania poziomu tycia mJ,eszkań
ców miast l wsi.
,
Aby decyzja nle pozostała na pa.pierze,
trzeba było zwiększyć ilość wiejskich pia·
cówek zdrowia l zapewnlC im kadrę. W
ciągu ostaflnlch T lat wybudowano na wsl
ponad 600 ośrodków zdrowia w reozultacle mieszkańcy wsi mog11 korzystać tera-z z 3200 taklch ośrodków l ponad 500
punktów lekarskich. We wsiach pracuje
ponad 1500 Izb porod-owych l punktów połotnlczych, przeszło
1000 poradni . •pecja·
• Jlstycznych dla kobiet l dzieci, ponad 3000
aptek i punktów aptecznych. Nad zdorP·
wiem mieszkańców wsi czuwa około ta
tys. liikarzy l pielęgniarek. Uczba lekarzy wzrosła dzięki zastosow811l!U przed kll·
ku laty specjalnych preferencji dla tych,
którzy chc11 pracować w wiPJsklch placówkach zdrowia.
Warto przypomnieć, te w 111'70 rok,u na
jeden ośrodek zdTowla przypadało 8,3 tys .
mieszkańców wsi, w ubiegłvm roku jut
tylko 3500. Proces zblltanla słutby zdrowia do rolników trwa. Wśród Istniejących
wiejskich ośr0dk6w zdrowi.a - t,ł tys, stan~łą
placów1.d gminne uprawnione do
rótnorakich świadczeń lecznt-czych, zorga•
nizowane na wzór płacówek miejskich, dys-

keóczone. Wewnętrzne płaszczyzny nadwozia powsta·
Ją przez wykorzystanie techniki formowania natryskowego, Gotowe elementy laczy się w prosty I szybki sposób z podwoziem - rama. silnikiem. kolami
I odpowiednimi lnstalacJamL
Nowa metoda konstruowania nadwozi upraszcza w
znacznym stopniu tch montat. Dzięki temu mote być
wykorzystana w montowniach pojazdów. w krajach
rozwijających się itdzle brakuje odpowiednio wykwa·
llfikowanycb kadr. Do monta:!;u nadwozi z i:otowych
podzespołów wystarczy krótkie przeszkolenie.
Prototypowe nadwozia Wardllla aa obecnie w eta·
dłum prób.

poauj11ce specjall.atyanym\ gabinetami
I
poradniami l zatrudniające lelt.auy specjalistów.
Llczby W'llkKują na duty postęp, ale w
dziedzinie opieki nad zdrowiem miffzkań
ców wsi jest jes<Zcze wiele m.a.nkamentów.
Decyzja o objęciu mieszkańców wsi bezpłatną
opieką
lekarslr.11
IPOW<>dowała
ogromny wzr~t za.potrzebowania na usłu
g! lekarskie, a takte na lekarstwa. W rhektórych 110pltalach. zwłaszcza w zlmle,' jest
. bardzo ciasno bowiem wielu
roLnlków,
korzystając z przerwy
w pracach polowych, właśnie w tym czasle pragnie podreperować zdrowie. Częstsze wizyty u le·
karza . to takte częstsze odwif'<łzanle aptek.
Trapiące
mieszkańców
miast kłop0ty a
nabyciem wielu leków dotkliwie odczuwa- ·
Jl! tak:te mieszkańcy wsi. Przybyło ośrod·
ków zdrowia ale z niejedne1 włoski do
lekarza jest jeszcze bard:i.o daleko . Mieszkańcy wsi mogą korzysta~ I N·na.toriów- l
prewentoriów. a w praktyce motllwo4cl leczenia . się w tych placówkach 'llą ogunlczone, 1 otrzymanie skterowama wymaga
czHu I wielu starali.
Swiadoml tych nledostaków, mleukańcy
· Wsi zgłosm licznA! propozycje do fragmentu Wytycznych KC, w którym ·m6wl się o
rozbudowie baa;7 szpitaJ.neJ, W7irościa Ucz-

by wiejskich ośrOdków zdrowia, zwlększe·
niu slecl aptek, poprawie za-Opatrzenia w

lekl.

Wiele dyskusji wyWołała na wsi z'1!yicnaltzowana w dokumencie
KC:
PZPR
podnoszenia poziomu I kultury opieki zdrowotnej. zarówno w ośrodku
zdrowia, jak I szplt&lu rolnik chce być
traktowany tak samo. lak
katdy tnny
pacjent, Jest głęboko przekOnany, te bez•
pla.tna opieka lekuska Jest jego prawem,
na które zasłu:tył tobie wieloletnlą, clęt·
ką l uczciwą pracą.
Zatem udzielenie mu
pomocy nte mote być przez personel słut
by zdrowia traktowane lak~ akt łaskl.
Niestety, ta.k le przypadki zd>arzają się jeszcze nazl7yt często. Niejednokrotnie włej
sklego pacjenta lekctwaty dę próbuje slę
go pozbyć odsyła od Annasza do Kajfasza. Te sprawY w rótnyi:h aspektach podejmuje się w dyskusji przedzjazdowej na
wsl, podkreślając potrzebę
ellmtnowanla
przypadków
nierzetelnego
obsluglwanla
pacjenta. Ponadto nlA! zaszkodziłoby, gdyby chory, odbierając receptę usłyszał ciepłe słowo, które przeclet nic nie JcOS'Ztuje, a ma tak wielkl wpływ na samopo- •
czucie. Ta uwaga . odnosi lllę zresztą nie
tylko do 1tosunk6w n.a wst.
J. K.
konieczność
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1·r omny drewnlan1 dom w podmosklewskim osfedlu Bolszewo, 1dzle mieszka rodzina ·Nikitinów, od lat budzi zainteresowanie pedagogów l rodziców w Związku Radzieckim. Do Nikltinów ' przychodzi mnóstwo listów. Nikitinaml interesuje się prasa, radio, telewizja i film·. Na temat ich
rodzmy dyskutują uczeni l specjaliści. A przyczyną
wszystkiego są met.ody wychowawcze, opracowa.:i.e przez
Leną i Borysa Nikltin6w (ona bibliotekarka, on intynler) stosowane już prawie 20 lat wobec ich siedmiorga dzieci.
,
'
- „Wszystko u nich nie tak, jak u normalnych ludzi" · - mówią 1ąsiedzi. Latem inne dzieciaki chodzą w
bucikach i z zakrytą od słońca głową, ich dzieci chodzą na bosaka ł z gołą gł?Wl\. Zimą wszystkim dzieciom spod czapek, chustek l s:r:alików wystają tylko
nosy, a dzieci Nikiti.nów zimna się nie boją. W domu
w są koła, materacą, liny, drabinki gimnastyczne i
umocowane _pod sufitem gniazdo zrobione ze &tarej kanapy, do którego wspinają się dzieciaki.
. Zajęcia dzieci Nikitinów także różnią się od czynności
ty,powych dla ich rówieśników. Czteroletnia Masza mote na przykład zagłębić się w grubą ksiąikę, a pięcio
letni Waniusza z zapałem śledzi tablicę Mendelejewa.
Antosza skończył szkołę matematycznll mając 13,5 lat.
Wszystkie d-zieci młodsze sia od swoich klasowych kollt16w o 2-3 lata.
~
,.Po co to Wsey"Stko? Zablel'&jll dzieciom dzieciństwo"
- mówiĄ oponenci. NikiUnowle odpowiadają:
.
· - Pnewe-rtowaliśmy historię pedagogiki. W XVIII
wieku czytać l pisać ·uczono w 14-15 .r oku życia, potem
zaczynano córaz wcześniej i wcześniej, w początkach
XX wieku dzieci rozpoczynały szkołę w wieku · 8 lat,
nasi pierwszoklasiści mają siedem lat, w 56 kraj:i-ch
sześć, w niektórych krajach I lat. DyskutU)e się
czy nie zaczynać nauki od ł lat.
Cala sprawa z' wczesnym podejmowaniem nau.ki zaczęła się u Nlkitinów przypadkowo. Ktoś ze znaJOmych
podarował półtorarocznemu Afoszce klocki z literami.
.-Litery to dl~ nie«o j~ze za wc2eśatie" - ~yślelł
wówczas rodzice. I jak1ez było kh zdziwienie, kiedy .po
3 miesiącach Alosza znał 1 jut ponad 10 liter. MaJąC
Z,5 roku znal cały .alfabet, a 3 miesiące· p6inlej przeczytał pierwsze słowo. Dla AloSJ;y była to sytuacja normalna, dla jego rodziców - '. odkrycie.
· Rozpoczynając próby wczesnego uczei;ila dzieci pisanla
! czytania Nikitlnowie jednocze~.nle podjęli próby .szYl?kiego rozwoju fizycznego dzleer. - Były to czy&to intuicyjne sprawdziany pod kątem na cO dziecko stać. Próbowali ostrożnie - podczas gier i zabaw. Żadnego nacisku, żadnej obowiązkowej lekcji. Nie powstrzymywali
gdy dziecko samo chciało coś robić Udawało się coś cieszyli się, nie udawało si~ - 01naczało, ie stopień
trudności jest zcbyt du.ży. Stopniowo gromadzili doświad
czenie, wobec następnych dzieci stawali się coraz odważniejsi. Kolekcjonowali zestawy potytecznych zabawek, przyrządów sportowych, sami wymyślali kształcące
1ry i zabawy.
· Młodsze dzleci Nlkltinów od urodzenia staczały nie
tylko lalki i misie, ·ale również klocki z literami 1 cyframi, alfabet na ścianie, litery powyginane .z przewoct6w I kabli i powrdnane z linolę_um. tablica s.zkolna
i kreda, zeszyty, książki. ołówki i papier. Llt~rr i ~y, f11y stały się częścią tego, co składało się na_ żye1e. N1ezau'111lażalnie dla siebie l rodziców dzieci przyswajały
czterdzieści znaków, Bawiąc się literami budowały' z
n!S!h pociągi - słowa: m a m a, t a t a, m 1 e ko. Drugi syń - Anton zaczął czytać w wieku 3 lat i 3 m!esięcy, między 3 i 4 rokiem życia zaczęły czytać również
d.Ziewez;>n)ct; ' · 1 •
,
• , 1
• , .
.
Doświadczenie • jednak . przychodziło niełatwo. często
Nikitinowie musieli powtarzać: "Gdybyśmy wiedzieli o
tyro wcześniej„." 'Ieh dzieci nie najlepiej na przykład
pływają. W pobliżu nie było bowiem rzeki, base? też
był ."za daleko na wyprawy z malucłtaml. Teraż wiedzą,_
że wszystkie now6rodki mają doskonałe predyspozycje
do pływania, że moi.na je już w ciągu pierwszego mie·
siąca życia naucl'.Y'ć dobrze utrzymywać
się na
J>tl~ierzchni wody, że do tego celu wystarczy po pl'C'Stu
wanna.
Jedno osiągnęli bezspornie i o4 początku. Nie musieli
martwić się o zdrowie swoich dzieci. Ich dzieci są wysportowane, szczupłe, zwinne, mają zdrowe serca, i;t\
silne fizycznie - potrafią podnie~ ciężar 2-3 razy
cieższy od wagi swego ciała. Łatwo przychodzi im nauka, w szkole wyprzedzają swoich rówieśników o 2--4
lata.
Akademik N. M. Amosow mówi: „Główną zaletą łch
Intelektu jest nie „nagromadzenie" lecz „bystrość". Są
n!'e tyle „erudytami" co „zdolnymi do rozwiązywan i a
problemów''. Są bardzo samodzielni, lecz o wysokim
poziomie umiejętności współżycia w społeczeństwie„ .".
Zdanie innego specjalisty brzmi: „Charakteryzuje lch
ciekawość wszystkiego, kipiąca energia I radość życia.
Nawet okres wieku dojrzewania mija u nich bez szczególnych komplikacji i bez zwykłych konfliktów z dorosłymi".

·A tata 'Nlkitin m6wi po prostu: „- Dzieci - jak do- lubią. gdy się je chwali. W dobrej, zgodnej rodzinie normalne dziecko stara się zasłużyć na pochwałę.
I zasłużone pochwały były bardzo pomocne w naszej
metodzie wychówawczej. Pamiętamy także _, starym
hinduskim przysłowiu: „mądrzy r.odzice pozwalają dzieciom niekiedy sparzyć palce".
J
rośli

Najstarszy syn Alosza ma 21 lat, najmłodsza Luba 9.
Eksperyment wychowawczy Nikitin6w nie jest ukończo
ny. Alosza, j uż żonaty, zamierza metody rbdzic6w t1doskonalić, wychowuj ąc własne dzieci. A Lena i Borys
Nikitinowie prz y!lotowują książkę, która zawierać bedzie
szczegółowe wspomnienia z ich tycia rodzinnego. Maj ą
nadzieję, że jej lektura pomoże wielu ·młodym
rodzicom w rozwi ~ zvwaniu trudności wychowawczych :t
własnymi dzi e ćmi.
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le ma łaklec• k~11,. na ludl sfem•kleJ, ebo6br na~orałnego, w ~t6rym nie
problem 1ieroł. 15 lał łeD1111 wydawało Ilię w Polsce: niech łyl.ko dorosn, dzieci, którym wojna za.brała rodziców, a zjawisko 1ieroctw• st&nie się
. problemem spo.rac17C'&llym, marcine80Wym. Nieprawda.· Po labeh pojawiły się
bowiem łzw. sieroty ęołeC7llle, dzieci opu1zcsone przes rodziców lub pozbawione Ich
moCll wynków 51\dowych, Podsła'.wowl\ formlł op.lek( nad nimi SI\ clvmy dsiecka. Ale
dom dz.look.a ło nie dom rodzinny. WyehowMtkoWie SI\ w nich odżywieni, ubra<11'i, za·
d·banl, brak im ł,.-Ike Jednego: rodzinnego ciepła., macierzyńskich ucwll. Bywa to tak
ważne, że dzieel przechod.1iłl oarmlnnie oharoł14 aleroej\, czyli rozległy ałres psychicz·
ny, awes amotmoścl.

N

istniałby

-Wdedzill o tym psychologO'WM ł ~ho
waiM:y, toteż od lat t>rze&zło 20 torWiitl~·l'ł
aię i ii<Mle formy opiek;i nald di~ćrmi: ·r odzi·
ny .zastępie.ze i rodzi•nn.e do11ly d3<ieck.a. Oczywi1śe.ie te!kie adopcja. kitóra istnd.ala za!Wllt6.
Aldopcja.
j~st
sprawą
osobist4~
ma•łieństw, k.tóre podejmują •i4 wychow~
człowiek.a, nie korzystaiją.c przy tym z żad.
nych przyw~·lejów. Są to na ogół malień
stwa dobrze sytu<l.waine. Bywa, te stwa~za
jią j·e dnemu d~e<cik-u raj. Ale adopcja · oie
t"02'Wliąziu.je sipołec-z.nego probłemu sieroctwa.
Są rodziiny, kltóre chęilin:ie wzięłyby 111a wychowanie kdillkoro d~i~i i ło illiekoniiecztlie
małych

(ado.ptmde

się

nai~·~ej

naijlMłod-

de n.ie mogą llClbie na to pozwoli6
bez iPomocy fio.alflSOWetJ ze 11tron•7 pań&t.wa..
WłU.:Lwde 'eszcu do ni<edawn.a była to
pomoc 1ymbollczma.. Do rotru 1972 w rod%1.111·l e zut;ępczed ponwc ntateil'ł·ama 111a j.edmo
d'Ziooko wyinosiła 434 zł rocZ!tie. W rokn1
197'1 . nastąipila pierwsza Zilńiam.a ;zaadillicz.a.
N.a jedno ~ieeiko pr2yuiano r~ni·e zai&tęp
czej 750 Ził miiesięcz:n.i·e. P.rzy czym za rod-zinę z3.15tępczą U1Znawano ty·Jko talką. ikt6ra
n.ie ma wobec d.ziecka oboir.ią.Z4t6iw ali'lllai·
taJcydinych. Jeśli z:aś dziec;.! wych9wyiwaai
dz,ia.dk01W1ie ws~llka iinlna pomoc: maiteriaina, porza nrp. reilltą po zmairłych l!'odzicach,
ni.e wcb.O<iziła ]uż w g:rę. O!>eooie, tzn. od
1976 iolku, rodz.il!lie .zastępczej, a więc takiiej,
kitOra Ult.rzym'll.je maksimum troje dZi«i;
a ,,.r<>dziice" nie otrzy•mu.ją od państwa wynagrodzenda za pracę ~owai~ przyzna:no powamiejszą pomoc materialną. Przede wszy<stkim · pómoc tę otrzY'ntU1je zSÓIWl!lo
rodziala zob.ow!iązaill& do ałimłliltacjd (dziadlkorw.ie, :rodzeństwo), jaik t~ i nie zob<Ywią
zama. Pomoc ~ lud~ opieik<u.jących się
dziećmi, a zwląza111Y"Ch z nimi blliskiani w.i~
za.m.i krwi-, uzależniona je5t od dochodów
na członlka rodziny. Jeśli doohód ni-e przek<l'acza 1800 złotych na ka.ride dt.iecko, rodzima otrzymu,je 1700 złotych mie~ięczn:ie-.
Jeśli dochód na j:Złonka rodziny jest 'WY'Ż1\Zyi:ih)

a.1 od 1800 %łotydb.. to .o łę IWiw~
zmmi•ia si~ suma prze'Znaezam.a przez ps..ń

.na

d·z.!eclto ~nie moiże jednalk wymosić
nit 500 el<rtych miooięcznie), Natoml&6t rodz:lna nie zobow1ąz8Jlla do ałłmem
tacil! otnymu•je 1'700 złotych miesięculle na
kai<de dziecko rue-zail~ie od dochodów.
atwo

mndęJ

IMo.żna powiedz!~, :t.e 1700 złotych
na
m i esięczne utrzymaini e d-zi.ecka to niewielle.
Alle cdy 1.IWBILyć, :i;e je r.t to kwota prawiie

Nowy- do m.
serce
na'jin1liższej
uposa.żeWiu., które
wi-elk, nadito, że

-równa.

pen.sJ! w Polsce, a wdęc
otrzy.murje dorosły czło
.rodzi-n a z.a.stępcz.a, kitóra
bierze ·na wychiowain.ie d~ieclto kaile-'k:ie, wymaga:jąice stałeij opiek.i, otrz.y.mu,je na
nie
miesięczn.ie 3400 złotych, tr.ze)>a przy<ZUJ.ać, że
ta c:Lział.ailność &a<:tailina, będąca
zdobyczą
. .os~ch lat, przestała m.ieć cina.rakteir sym·
boliczny. Najlepiej zreszi>ą świadczy o tym
laiki, że rodiziin zastępczych jest coraz wdę
cej. W ·I'Oik'll 1978 prze<bywalo w nich 1.5 tysięcy dizieci, w roiku 1979 jl~ 18 t~. diZl.eci.
IRochl!any dom dz.ieeka korZY\S'Ła ze wzg~ę
d&w zroz,umiałych z większe.j pomocy materia11naj ze s~r01I1y państwa.. Ze względów
z.roZ1Umiałyich, ponJewai jest t.o for ma naj.
bl.i.żs.za państrwow-ej
opiece. nad sąmot111y
mi d:z1eóm1. Z tym tyLko, że w ychowanków
w talki·m rodzd1ninY'm domu dziecka może
byl: naiwyżej drieslędoro, a nade wszy-

~

jest to jedna-k dom.
Sp6łdz!elaoś~ ,
m.ieszikan.iowf. tet zaaogaiŻOWała się 'w tę
spraiWę przydziclaóąc od kilJku lll!t
miiesz,ka•n ie rodziJnom stwor:ronym w too spo- .
sób. Zgodni e
z normami m.ies7Jka;niowy m!
pow.!erzchin-iia rorlzi•ninego , dOllllll n.ie powdmna być mnie.jisza 11Liż 120 m kw Ma;tl\ta opieklllj ąc a s:.ę rodzilninym domem otrzymuje od
pań.stwa peoDA>ję w ~ości pensdi naiuc;.:rcie!a; wkoły pocisita.wowej (jest to oczY!W'lśoie
za,leme taikże Od jej wy<kształcenńa i kWal<ifilkacJi pedagogicznych). Do pen&H doch~
dzą dodait>ki, a miianowicie: 450 zł za triudl!lJą prac~ 450 zł tzw, dodalteik iU!lllkcy jtny
oraz 200 zł za spra:wowarue ~z.w. - ci.ąigłaj
pieczy. ~z.ysta ona ta1kże i pań.stwowe-j
!>ta<w~ na wyiywJe-n.ie, · o 25 proc. n.iU;zeó
8Jlliiżeli ta., .z kitó.r.e-j korzysta.j ą jej du.eci.
Dla kau."'deigo diziecka pańsitiwo p.rze'Zl!lacza
m.ianow iicie 870 zł rniesięc z.nie
na wy-ż y
w lan.ie, za.ś 3750 rocZlllie na odrzież. StaWlka
przeznaczona na odz.i.etl: jest zdobyczą oota.t nkh kid1~u l<llt, pr:zy c.zym wzirosl:a od 1974
rok'll o pooi.a!d 1.000 złotych.

Lum.ie, kttó.rz.y zaJmurją .się wszelGti.im4 forma.mi adopcji podej~l\J\ią cięUlką i. .rui-ezwiy•k le odpowiedrzialllną pracę. Właściwie ni• .ma
pie.n4ęd~y. kul.rY'mi mOŻlll.a. by ią b~ wynagrodzić. Tak ;Faik za pracę matam, ia je.j
t.riud i wyisił· e 1k n.Le moiiJna nigdy zaipła~ć.
Nie darmo też, w o~ucl<U społecz1nym opi~
n nad cudiZym dzieckiem na1lełi:y do zia,jęc
bard:zjej ofiaii,nych niż bohaterslki czym. (dowodzą tego ba.dama soojologiczme przeiprowad'W!le u~ U n.i.wersyitecie Wa•rszawskfan na
tęma.t: co 'Uiislugtliie na na jwyższą aikce-ptac ję społEczną ). Koobiclę, k tóra ·prowadzi w
Wa<rsui.w i·e rodz.in.ny dom diz<iecka wychowiu.j.ąic dziesięc io-ro cudiZyich i dwoj.e włais
nyich dzi.eci, za.pytia.lam: <:ZY ' pa.ni te wszystkie d<?;i.ooi kocha? - Ja n ie je.s~em sentymen.ta.lma - odiparła - miłość pr~ycho
dzi z czasem., może nie z.a.ws ze. Ja pt> prosbu chcę tym dZii-a:i<Yin pomóc.

Wame ,liesit więc, że ludzie,
cz,UIW.ają tę rzadką po'br·zebę, by

którzy odpomóc Ln-

nyim nie srezędząc sie-bie, o~ym<uó ą
od
pafu;twa pomoc, która nawet jeśl1i n.i.e· j.es.t
jeszc:r.e w pellni dó$taiteczma, „tała się l)r6 bą
aiutentyczn-ego rozwią.za111ia prohlemu,
Są
dzę, że to co uczymiono dfa
samotnych
diZieci w o6ta:bnich la1tach }est Jedną z najwa:ilnie~15'1:ych i chyba · najmnl.eij
zmain,ych
os.i.ąg.n.ięć po1łiitY'ki społeczne.j.
A. J.
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Różnie określano szkołę, żeby za- , le. ytskazuje na to mizerne zain-1 prawdziwe. &wiem dobrze

a~en.tować

jej

współczesność

I

teresowa.n.ie rodziców przeznaczonymi dla nich imprezami. Okazu·
je się, że tylko trzecia ich częsć
bierzf' udział w tego typu poczyChociaż nazwy się zmieniają, za• na.Iliach szkoły.
sada po:r.ostaje ta sama. Chodzi
At.-· •
w1
.
mianowicie 1:> rozszerzenitt funkcji
~raZ< cz...,.,ieJ .szkoQ< ot er~ą
opiekuńczych szkoły.
więc sw~ podwo~ dla młod~iezy
Nie ulega bowiem wątpliwośct, po lekcJach. Szlkói środowiskoże współczesna rodzi.na wymaga wyoh jest obecnie w kraju kilikawsparcia szkoly i innych instytucji set, w tym kilkadziesiąt z.nakospołe<:zno-wychowawczych.
Wskazują na to nie tylko eiflserwacje 1•
nauczycieli, ale i badania prowa-

nowoc:aesność. Była aktywna, twbrcza. wychowująca. Teraz nar.YW1a
się ją środowiskową lub otwartą.
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skiego I Pracownię Wychowa111La w
'Srodowisku Instytutu Badań nad
Młodzieżą. Wynika z lllich, że w
ponad 40 proc. rodzin dzieci po
powrocie ze szkoły poz,ostają- od
trzech do pięciu godzin bez żadneJ
opieki ze strony najbliższych dooosłych osób. Rodziców nie i.n.teresują r6wnieź zadania domowe ich
dzi eci, Tymczasem, jak wyn°i ka z
badań - około 7,5 proc. uczniów
stale pokzebuje pomocy w nauce
a 73 pr(>c. wymaga jej sporadycznie. Dotyczy to zwłaszcza najmlodszych - siedmio-, ośmio- i dz.!e-
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fakt, że jednak przeciętnej szkole
.środowiskowej daleko do , sukcesów kilkudziesięciu
najlepszych

w

l)lacówe.k
.kr-aju. ·Z ..opis.YW;a.ro'C}4;
wcz:eśntej t>adań wynika, ie pr o- .
gram)' pracy kół zainteresowań i
:respołów nie odpowiadają zainteresawaniom młodzieży, że rozwijają się tylko koła przedmiotoy;e,
mające za zadanie
„douczać", 'że
działalność kół ooenia się raczej na
podstawie kryteriów formalnych .
(np. na podstawie liczebności lui:>

I

mi>tyćh. Szkopuł w tym. że trud-1 czych zadań s?Jkoły buidzd podzi,w
no w przypadku tych znakom.i- i szacunek z kilku powodów. Po
tych szkół określić jakjj wspólny pierwsze widać w tych kllkudziemodel
sięciu placówkach zerwanie z trak·
towaniem szkoły jako instytucji,
Dyrektorzy najlepiej ocenianych sterowanej centralnie. w szkołach
szkół otwartych za swoich sojusz- OltwM"tych stawia się też na saników uważaj ą zakłady pracy, morząd ucmio~ki.
ZHP,
Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci,
&amorządy mieszkańców,
A więc recepta na dobrą szkołę
Ochot:nJl.czą Straż Poż.arną oraz fakt. środowiskową polega na skupieniu
ie więks:z.ość · nauczycieli mieszka wokół siebie aktyWi!lyCh ludzi, zona terenie osiedla.
rientowa.nycb w potrzebach uczwięciolatków,
- Mieliśmy szczęście do ludzi- nlów i w możliwościach wsp6łpraNie-pokoi również brak zaintereoto &twierdzenie wszystkich cy różnyth instytucji funkcjonująsowania pcistępaml di:iecl w szko- dyrektorów. I jest to twierdzende cyic,h w rejon-ie szkoły.
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O t.ym, jalt trudno WYJ>ełnić te
cjonująca szkoła środowiskowa o- wszytkie warunki _może świ adczyć

piera się na kontaktach nieformalnych, osobistych przyjaźniach
nauczyci€li, rodzicach
uczniów,
wzajemnych
$.orzyśdach, , j~)}te
"''spółpraca ze sZkołą prżynosl rqżny.ro lństytucjóln. A także otwatciu szkoły nie tylko dla najmłodszych, ale i dla ludzi, którzy ma·
ją ochotę na pracę z młodzieżą.
Tak·i e podejście do wychowaw-

obf~~~~~~~~ta~~1~j

s y tuacji.
w założeni u b yć
miejscem wszechstron.nego r ozwoju dzi-e cka, zamienia .się w pr zechowatniię. Trudno boWiem mó wić
o tnożliwoklach rozwoju
jak ie jkolwiek aktywności, nauce zespołowego decydowania i zespołowego
w y konywania !)9djętych decyzji. I
o zbliż eniu szkoły do rodziny.
We wszytkich .dobr ych sz~ołach
środowlS'kowych młodzież j est autentycznym współgospodarz~m. s ama decyduje 0 tym. jakie koła l
zespoły wprowadzić. Sama przygotowuje
imprezy.
Instruktorów
traktuje się jak doradców i ~rzvjaciół. A do przyjaciół chodzi ~ię
chętnie.
_ B. ż.
szkoła,

mająca
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Anna I Andrzej poznali się jeszcze w czasie studiów na: Wydziale Prawa I Adminl;stracji Uniwersytetu Wa rszawSk!ego, Andrze.1 był w trakcie
p1sa-nia pracy magisterskiej, kiedy oboje zdecydowali się na zawarcie
m alieństwa. Po obronie magisterium. on rozpoczął prace w Poiskrej Izbie
Handlu zagranicznego, a następnie objął stanowisko asystenta ·sGPiS.
Natomiast Anna po skończeniu studiów rozpoczęła aplikację sądowa.
W 197S ro.ku oboje zaJęU się pisaniem doktoratu i zajęciami dydaktycznymi, do których zawsze się razem przygotowywali.
Po jawienie slę dziecka wiele zmiehUo w tyciu rodziny Wiśniewskich
A_ndrzej mimo flracy 1 wielu zajęć społecznych bardzo pofllagał źo.'
nie_ W d?mu.
W ich nied użym · kawalerskim mieszk·a niu.
zaczęło
byc powoli ciasno. Sytuacja znacznie się pogors-.tyla . gdy w rok oóźnie!
pr zybył Wiśniewskim drugi syn, Niedawno marzenia o większym mie~
szka niu s pełniły ·się . P rzeprowadzili się do spółdzielczego M-3. D zięki temu, Anna mogła wrócić na uczelnię i zająć się swoim doktoratem. Ich
plany n.a p r zyszłość - And rzej myśli o hab.ilitacji, a Anna o chwili,
gdy obroni swoją pracę doktorską, A tale: w .ogóle. to chyba marzą o
wspólnym wypoczynku.
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z .• doc. dr hab.

Flilomfowie deflnhl;ią
szczęścle jako pełine l
trwałe zadowolenie · z życia.
Obserwuje Silę na.wet lkłonnoići do kojarzenia
eywilizaejl dostatk11 dóbr materialnych 1 okresem
· ezczęsliweśoi. Współczesn.e społeczeństwa, znajdu• ·
Ące się na etapie rozwin-iętei kol\SUmpcji, byłyby
satem Jl8 progu raju?
'- TMldno o wi,ększe nie1~rozumden°ie. żeby by~
azcrzęśld·Wym, niezbędny jest kontakt
z drugim
cziławie1clem, a nie :r rzeczami. Gdy mówimy o
szozęściu, sprawy mateirialne odigrywają drugorzęd
ną rolę. Cloohaird7Ji, któryioh widzi się , w Pa.r yeu,
robią ~ażenie zupełnie szczęśliwych, wya.wolili
się bowiem z bez-myślihego pędu za rzeczami.
- Musi pa.ni Jednak przyznać, że nie jest to
model :łycła, który mógłby zdobyć większą popu·
larnoići, Wo·b eo tego, ozy mołna. byó nczęśllwym,
ł DZl.ENN'llK POPULARNY

Mafią Szyszkowską)

uoro jest się mimo wszystko llka21anym n.a """''
- Moina. '.1'rzeiba tyliko troohę pohamować ~
do Ich zdobywa.ma.
- Czy nie sądzi pani. te ta.kl - m6wilłO ksY·
klem 111POrtowym walkower - ze stro111 ltonw•
mentów mógłby p!'IZynleśll ujemne komekweneje
na.tury gospodarezejf
- Nde sądzę. Nie ldltde bowiMt o to, :teby w
ogóle nie kupować pr<zedmiotów, looz by ich zdobywanie me pr~łaniało lminyoh wartości.
Bo
wówczas życie .lud.zkie ·7llnie.nia się w koszma<rny
bieg za rzeczami, groteskowe pasmo oszczędzania.
- Czy jednak rzeczy-wiście przeznaczeniem czło
wfcka jest by(l aczęśliwym? W praoaoh filozofów
nalazęśoiej mówi sili o prac7, jako o sensie bytowania człowieka n• Ziemi, o eierplemu, t.ruclzl•
.łsłnile!lla, • llZCZę§clu chyba najl!Zaddej,

• Szczęści• Jest ńa.Jilstotirueiszą pot,rizebą czlo-

Wysta.rc.zy zastanawić sdę nad tym, że istniejemy
i czerpać i tego faiktu poc0Uoie szczęścia. Istniejemy prucieii: tytko ru. Jeśli &pojlfzeć na własne
życie przez pryrzma<t śmierci, to zupemde wy'Sltarciza,_'by poc1JUĆ się S1Zo0Zęśldwym tylko dlatego, że
j~ się istniej.e. Niestety, !'IZadlm o tym myśldrny; Kaildeńw i nas wydaje Silę, że · będzJ.e żyć _
wiecmrue..
- · Czy Die awała pant,' łe ta.kl pogllł4 zakrawa
11Jf- na ironię; być ~ęśliwym tylko dlatego.
ie w ogó.le mię i.tniieJe. Pl'ZJ' ~ym to lstn.ienłe
odczuwa Ilię po-eehnie Ja.ko uciążliwe, Istnienie ,
b;yloby więc nezęśelem w · nłenozęśoid
Jedinak w tyu b1:nieinil\l b:rwrają finltieinsyiwtn4e
1

nr Il (9419)

szczęśliwe room.enty,
Moglibf.śmy włęc
u.zyskać
st:ain bard,z!iej „wyrów·nanego' sz.ozęścia
u.świiadamiając sobie w cllw.Ha.ch cieł'pień, nłe
sTJC1Z;ęść czy· niepowodzeń tę radość wy,ikającą z
samego fm.li:tu, że istm4ejemy. Jesteśmy szczęśliwi,
po;nieważ istnieje-my. Oczy>Wdście istnienie n.ie jes·t
celem samym w sobie. Istniejemy d1a ill'llych, dła .
spolecaeństwa. Istnienie to realiza<:ja
bwórcrrej,

radosne,

wd~; tyMto my - · w XX ~eku zoozę<li-śmY
w&tyd'Ztić się emocji, przestaliśmy okazywać nasze
praig.nieinie sZ1C1Zęścia. Nie ulega jednaik wątpldwo•
ścl. że ŻY'Jąc, powU.imfśmy =ć i os.iąg·ać SiZCIZęście.

aikt)"Wlnej postawy wobec żY'cia. ,
·
- ózy jedna.k uśwfadomicnie sobie szczęścia ·
wyl1Lika·jącego z fa.ktu istnienie może ludziom wystarczyć?
.
- Nie OiZ'Ilacza to minimaMmu, którym mO/Ź(!la
by się Z>adO!Wafać, '$le świadomość ia może być
raitit1inkiem w cłlwdlach niepowodzeń,
załama ń, .
k.i-edy zwalają S<ię na ozłowi-ek.a nd eszczękla.
- Dziękuję u ro~&owę.
Rozm~wfał:

lERZY PAWLAS

n. re··

-~- Powoł11ie Wojewódzkiej i okręgowyoh
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17 stycmia 1980 r. powołał.a
Woj-ódziką Komisję WY'borcizą dła wyborów do Rady NM·odowe·j Mia&te Łod'Zi w składzie:
przewod.n.i~7 - radeusi Lenczewski - prezes Sądu Wo-jewMzkiego w Łodzi.; prrewoon~zący . Kom~aj·i Badania Z·' brodm.i Hitle.rowskich;
zastępca przewodl!liczącego - Karol Dejna - prai::ownii:t na'\l~f:~ .fowr::~~"t:): J~~::~g~~lskied; członek Zarzlld'u LQdz-

Zbigniew Szlagowski - zastępca
kierown:1ka
Organizacyjillego Komiteillu Łód'Z'kiego Polsikieij ZjedinOCZlOIDej Partii Robotniczej;
cU<>n.kowie - Urnula BajkO'W11k& - oipera.t°'1' masa:ym w Pabiainickiej Fabryce Żarówek „Polaim"; członelk Rady Oddziialowej Zwi.ą7k6w Za.W«łowyeh, Elżbleła Boborowska - sekretan U>d-zkiej Rady Federacji Socjałistycznych Zwią'l!Jltów MłotWieiy Polsk·ie<j, Jan Budziński - wiceiprzewodniczący Łódzkiej
Rady Związików 21atwodowych, członek Sekre~aria.W LQdzkie-

sekreta1rz -

Wy<działtu

=

§

5 !~w!it°:'.~~~!; J.r~~e:~~g~a~~f!~m~1tL, J~~~::;;ła;
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:

Kaczyński - oficea- Ludowego Wo}ska Polsikiego, Czeslaw Kowalczyk -:- wicepr~ Wojewó<l:zikiego Zarządu Związku Bojowni•ków o Wolność i Demokradę w Lodzi, członek Prezydi.urn Komis}i Badania Zbrodni Hitlerowskich, Rysza.rd Kruczkowgki - ekonomista, czfonek PrezydLum Lódzk.iego Komitetu
Fronitiu Jedności Narodu, człooe4< Zarządu Głów.nego Pols kiego
Towarzystwa Ekonomicz.nego, Stanisław Michalak - adwokat,
członek Komisji Pojednawczej Łód7Jki~o Komlte<t'll FrOl!l·tu J-ed1l()Śei N airod'U, cz.hmek Za<r-z,ąd'U
Wojewódl'lkiego
Zrz.esze111ia
Prawni'ków Polskil:'h, Barbara Mllcarzewlcz - cerowaczka w
Zakładach PrzemY5hf Wełinlamego „F.resco" w Zgiel'2lU, Marian
Pruski - ekonomi&ta.

E
E

Prezydilum Rady NaTOdowe-J Miasta Łod'Z.i uebiwałą z dni.a
22 stycznia 1980 r. powołało Okręgowe Komisje Wyibore.ze dla

§
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Zgierz, gminy: Andrespol, Głowillo, Nowoool1na, Ozorkó·w, Parzęczew. Zgie-rn, mia.sh> i g.minę: Sit>ryolWw.
Sklad komisji:

§ w!i:7~:lcJ~:Y l J~!z::a;~fe~~Y~. ~~:k ~:!:;:
§ di:=i:,::Y p~~a:~:::a-~!~aw Dusiński - e~onomi0

=
=
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członek Woj.ewódJzki€t(o Komiite<t>u Zjednoczonego
stronn1ictwa Ludowego;
sekretarz - .Jerzy Marczewski - wxeprwwodlnicz.ący Z~u·zą.
du Lódek:Jego Związku Socjałiist~ej Młod'Zieiy Polskiej, prezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krz.ewieniia Kuli'llry

•ta.

§

5
=
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F~ycz.nej;

ezłonkowie - Michał BaJałi: - oficer Ludowego Wojska Pol!>kiego, członek Komitetu D:r.ie.l11icowego Polsk ie·j Zjednoczonej
Partid Robotuiczej Lódź - Bał-u.ty, Irena Drążkiewicz - zdwajaczka w Widzewskich Z&kł.ada.ch Przemysłu Baweł-nia.nego 1m
1 Ma.ja, sekreta•l'Z podstawowej orgainizacji partyjnej, Tadeus•
Grzelak - kierownik Biura D:z.ielnieowej Ra.dy
NarodoweJ
Lódż - Polesie, działacz ORMO, Henryk Kuśmierek zastępoa dyrektura w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego ,,Delta", Ratlna Mlelcsarek prządka w Zekładach Przemysłu
Bawclnd.a.nego im. Armii Ludowej, ławnik Sądu Wojewód.7..kiego, Irena Pluła - skręcaezka w Pr.zędzałni Czesankowej im.
Gward.i~ Ludowej, członek Zakla.dowego Oddziału Samoobrooy,
.Józef Stróżewski - głb'Wl!l.y mechainik w Zaikła.dach Wyrobów
Galanteryjnych, dzi.ałacz ZBoWiD, Antoni Vogel
- u.stępca
,dyre~ra Pl'Zedsiębiocstwa Sprzętu 1 Transpo.rt.u Wodno-MelioracyJ111ego w ltonsta-ntyinowle, członek Komitetu Osiedlowego
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Samon.ądu Miem;kańców

w

Kons~i!litY'llowie.

&omi..Ja Wyborc1a nr f2 obejm'U·je

dzłełnlce:

Uxlt

Górna. Łódź - Śródmieśc·i.e, Lódź - W idzew, miasta: K,onsta.ntymów Łócl2.ki, Pabianice, gminy: Brójce, Pahiainice, JW..e6w,
mlrusto i gmiina: AleiksaJl.dir6w Ł6d7iki.
Skład komisji:
:::
przewudnLczący Janusz ·Zieliński - preze6 Sądu Re-jcmowego w Łodzi, seikireta-rz Zarząd'U Wojewód'Zkiego Zrzesz.en;a
Prawników Polskich;
'S zastępca przewod111lczącego - Stanisław Zimoch - sędzia
c Sądiu Wojewód.zk.iego w Łod"Zi, człomek Zarządu WojewódzAdego
ZrzesZE<Di.a Pt"aWni3tów Polskich;
sekreta~ - Bogdan Glapiński - wiceprez.es d.s. h.a.ndlu Zan;ądlu Wojewódzkiej Spóldzielnd Spożywców „Społem", wice0
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Czesa.nkowo-Zgrzebne-j „Vigoprirn", cr.ł=ek Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR, Rysurd Gruszka - oficer Ludowego Woj.ska Polsiki~o, Józef Janecki - rolinik, członek EgzekuotyWy Komite.tu Gm.innego ·PZPR w Pabianieach, Krysty.
na Jerzykowslta - brakarz w Zakładach Przemysłu Bawełnia.nego im. S. Ku.nick1ego ,,Maltex", członek Kon.ferencji Sa'morządu Robot.niczego, Jan Jonas wic.ę<przewodniczący Zarząd'll Łódzkiego ZSMP, radny URN Mdź ~ Sródmleście, w:i-ceprE!'Zes ŁKS, Juliusz Lewicki - zastępca dyre.kto.ra w Wi~
dzewsk.ich Zakładaeh Ma.szy-n Włókienniczych „Wif.ama", ziastępc.a przewod!Ilic:zącego Dzielnicowego Komitetu Frontu Jedności Narocfo Łódź - Widzew, Stanisław Skomlał - nauczyciel, zastępca c:złon:ka WK ZSL, Jannn Statkiewicz kierc>wniok Wydziału Spraw Społeczno-AdmionistracyJnych w Urzędzie Dzielnicowym Lódź - W1idzew, · d:Liałacz Społecznego Komiotetu Pr:z.edwalkołlolowego.
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S Pociąg

specjalny
:=
=
=: do Budapesztu
§=
2
:

„Orbis" orga111izuje pociąg specjalny do Budapesztu na warunkach przedsezonowych, a więc po
tańszej cenie.
W programie jest
Siadaj R i'rowlncjusz. WLlt. 1979
:
zwiedza.nie
Węgier
oraz s. 173. zł 25.S_ wycieczka do stolicy
Sienkiewicz
H. Krzytacy, MON
prob
ierni.
win
w
U:er
_
Turyści nocować
będą w
hotelu 1979, tom. I!U. zł 100.:: „Sza.bad-sag" połoi:onym
Korkozowlcz K, - Ostatni zwyc!ezw cen::: trum Budapesztu. Pociąg odjedzie ca. Część li Wilcze tropy, MON 1979
s. 370 zł 30.18 marca, poWTóci 23 marca
br.
W stęp do metodologii ekonom!t, Oss.
do Łodzi.
(k)
1979, s. 274 zł 50._
::;
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W 35 rocuiieę <"'wobodzm:a
Obozu KoncenU'acyjnego Oświę
cim-Br:oozi.inka, w
którym
t.g.nęło dziesiątki tysięcy łod~an, odbędzie się dziś 28 styCtlnia o 1()(\:r:,
19 w sali Państwowej Filha.rmonil
(ul. Narutowicza 20)
urOC'ZYsty
koncert, z wartościowym arty~tv
cznym l)rogramem, którego \vyko·
nawcaml będą soliści Tutru Wielkiego, aiktorzy Teatiru Nowego I
znani muzycy. Organizatorami tej
uroczy&tośc i są: Zw • ązek Bojowinik6W o Wolność i Demokrację, ~to-
warzyszenie Wyższej Użyteczności,
Zarząd Wojewódzki w Łodzi, Klub

~

+

+
+

b Więźnilrw Obozów
cy}nych
Srodowi&ko
Brzezinka.

KoncentraOśw : f;" i m·

M.

„Chimera"
,
·znow - czynna
Po dlutszeJ przerwie Klub „Chi·
mera" przy ul. WólczaliskteJ 31/33
wznowił swoJa dzlalalnoś~.
o czym
Informuje nas Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi. sprawuJace 011lełl;ę nad tym sympatycznym lokalem.
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Plany

społecznej

=
Na ostatnim posiedzeniu
rezy.
Wojewódzkiego
_ dium
Komitetu

kontroli

:

0

=
=
=
=

Po-1 Centralnym
ltomstru.kcyjnym

w

Ośrodku

ł:.<>d'Zll

i w
Badawczo-

Rozwojowym „Elektromontażu" w
Warszawie. Ponadto serię 1nformacyjną wy'konano w„Elektromontażu" w Katowicach.
W Rzeszowie
w kilku blokach mieszkalnych

I

urządzenia

Biuro
czne

już

zain~talowano.

Konstrukcyjno-TechnolOiti·
Urządze6
Elekttycznych
„Elektromontaż"
weszło
już
w
kontakt z Łód~kim Komblnatt>TD
Budowlanym „Zachód" i , „Mia~to
projektem". Zastosowani~ no~ci
wy.magać
będzie
minimalnych
zmian w prehbrykaotach 1'1Udowla".1.YCh.
„Zach~"
zaintere~wany
Jest tą nowością. Urządzema te
są mniej pracochłonne a.nltell stare szatki, taitsze, bard;ziej estetycźne i co ta.ld:e jest wdne eliminują
uzalefoienle
montatu
budynków od robót elektrye~nych.
(p)

ruje i koordynuje działalność róż
nych ogniw kontroli
społecznej.
Chodzi przede wszystkim o to. że
by dzięki syst~matycznym kont~u
lom można było skutecznie usuwać te czy inne niedomagania w
różnych dziedzinach
tycia. l tak
np - jak stwierdzono w c-zas!e
obrad Prezydium WKKS wiele jeszcze do zrobienia pozostaje
w placówkaeh handlowych. gastronomicznych
i
usługowych,
l(dzie na ten rok ŁRZZ przewidziała około 6 tys. kontroli . Równ i eż w spółdzielezości mieszkaniowej podda się m. in. dokładnej
analhie
t. e~or0"?: 11„
p~z„d1 i ałv
mieszkań oraz
stopień
wykorzy.
stania zaplecza technlc-znego w
istnleiącvch zakładach
Wojewódzkie! SpóMzi1>lnl Mi1>szkaniowej Z
kolei WZSR przewiduje w tym
roku anal!ze prac v placówek obsługuj4cych

ludność

rol-niczą.

część
społecznych,

Jest to 't)'"lko

kontr~i

przykła.d6"v
które będą

przeprowadzane w tym roku
w
województwie mi1>1sk'm
(j .kr.)

Łodzi
i
łódzkim.

Dyżur człM~a

ł

ł.ódt · Południe

391-10
18'"

21s.sa
747-U
13

WKKS

Jak w każdy wtorek, jutro w
godz. 13-17 w Urzędzie Mia:;ta
(ul Piotrkowska 104, pok. 104B)
interesantów przyjmować będzie
<lZłonek Wojewódzkiego
Komitetu
Kontroli Społecz.nej.

„

„Kraina wlecznel
rum. b.o. RodZ. 14.
„Cenny dep0zyt" fr. od lat 12
godz. 16. 19
SWtT - „Piętaszek l Robinson"
aną;. od lat 12 JtOdz. 11. lł. Wl•czó;r premier: .. Colargol i cudowna wallzka•• poi. b.o. 11odz.
l6, „Imperium namii:tnośct" jap.
od lat 18 godz. 20
SO.JUSZ - nleczynn~
TATRY - ..Asy przestworzy" ang.
od lat 15 godz. 11. 13.tS, l!a.lka:
„Myszka I mucha" godz. 1s.:&o •
„smarkacz na oolsku" szwedz.
b.o. godz. 18.30, DKF - godz.
19.45 - seanK zamkniet11

Z92·U
Z53 U

APTEKt

łG9-$2

87ł-lll

· 877 .RJ

Rejon Pabianice
S1 te
Rejon Zgierz
16·3i łł
Rejon nśwletleula nllc
Hl .n
Pogotowie gazowe
395·1~
Stra.t Potarna
l i ł66·11, 795 .~5
257-'1'7

Pogotowie MO
J
Pogotowie Ratunkow.,.f
Pomoc drogowa PZMot.

97

99

U·lll ·18, 798-%1
Centrala Informacyjna PKO 731·'2
TELEFON ZAUFANIA
337.37
czynny w aodz. t5-7 rano

*

• .

DYŻURY

SZPITALI

Szpital Im. Kopernika
polotnictwo l ginekologia z dzielnicy
Górna: . Poi
„K",
ul.
Odrzańska Clesxkowsltlego, Przybysz<!wsldeg-0 Lokatorska , Rzgowska; gm Rzgów oraz ginekologi•
z dzleLnlcy Polesie: P<>r. "K"
ul . Fornalskiej.
Instytut Pol.·Ola. (ul. Curie·
SklOOoW$ldej LS) połotnlcuvo
I ginekologia z dzielnicy Górna:
Por. „K". ul. Felińskiego i Tatrzańska.
dzielnica Sród~~cie:
Por. „K." ul. 10 Lutego oraz
ginekologia z d:rJ\t>lnlcy Polesie:
Por. „K" ul. Ollmplj•ka.
Instytut Pol.-Gln AM (Sterllnga 13) - polotnlctw„ I ginekologia z dzlelnlcy Sródmldcle. Por
„K." . ul. Kopch''"klego,
Rewolucji 1905 roku gm Brójce oraz
ginelrn!ogla z dzioel nicy Polesie:
„Por . ,K" al. 1 U:aja.
Szpital Im H. Wolf - połoł
nlctwo I glnekolngla z dzielnicy
Bałuty oraz głnekologla z dzlelnlcy Polesie
Por. „K". ul.
Gdańska I K116przal(a.
Szpital lm. .Jordana - poloinlctwo z dzielni~ Widzew I Polesie
Szpital Im. Sklodow&kleJ·Curle
w Zgierzu - polotnletwo - miasto I gmina Zgierz, Ozorków,
Aleksaondrów, m!ast'\ Konstantynów, gmina Pa'r:tflezew t Andrespol
Szpital Im. Marchlewsktesil w
Zgierzu - ginekologia - mia·
sto I gmina Zgierz
Ozorków
Aleksandrów. miasto Konstantynów, gmina Parzeczt'W l Andrespol oraz z dzlel,ky
Widzew
t 1 dzielnicy Pola•łe: Por. „K"
ul Srebrzyńska
Szpital Im. Biernackiego "' .Pa·
blanlcach - polo:tnlctwo I glne,
koto~a mtasto l 1mlna Pabt qnice.
Szflltal "' Głowni• - 11oloł·
nlctwo I głnekotoata - miasto
I ~mina Głowno Stryków oraz
gmina Nowosolna
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital Im Pasteurs IWlgu.ry 19},
Szpital tm. Ba•ll<'klP!ln !Kopclń·
slde~o Ul - eodzt„nnle dla przy.
chodni rejonowej nr 1
Szpital
lm. Sklodow<kle1-Cm le (Zgierz
Parzęczewi-ka
a5l dla przychodni rejonowveh nr nr I, 2,
3 S. Szpital Im . Marchlewskiego
(Zgierz, Dubois J'f' - 02orków,
AIPk~andrów
Pa 1,eczew. Górna
- Szpital Im. Jonschera (Milionowa 14). Polesie - Szpital Im.
Plrol(owa (Wólczańska \95l Sródmle~cle Szpital Im. Bleoń
sklee:o rKnlazlew!aa 1/5). Wlrtz,;ow
- Sznltal tm. Sonenbenta (P!enlnv 30).
Ctitrurgla urazowa - Szi>ltal Im.
RarilińRk•ego (DrewnowRka 7!1)
NeurO<'hlrurgla - Szpital Im.
Kooernlka l'PeblanlckR 112)
Larynl(ologia
S2pltal Im.
Plrncowa !Wólczańska 195).
Okullstvtta
Szpital
lrn.
.1on~cht>ra fMlllonowa 14)
Chl-rurgla I 1a·Mcologla dzlecleea - Instytut Pedl11t.rU (SPOr•
na 36/SO)
Chirurgia
•zczę1t0wo-twarzo.,va
- Szpital Im. Barlickiego (KOPclń~k leito 22).
Tok~ykologla 'klstytut Mt'<iYeyny Pracy (Teresy 8) ,
Wenerolog la
Przychodnia
Dermatologlczna (Zakatna 4ł).

WYSTAWY
SAJ,ON SZTUKJ W'IP0ł.CZES· NE.J (Piotrkowska 811) Wie·
sław Snladeckl
- malarstwo,
godz. 11-18
GAI.ERIA SZTUKJ (Wólczańska
31/33) - Joan Ponc - malar·
stwo z lat 1970-1977 - godz.
11-18

GALE:U.\ BAl.UCKA (<;tary Ry·
nek 2) - Marzena Kawalerowicz - malar..two . i:odz. Il 18

.

P~OPAOA~OY ~7.TU

KJ !Park Sienkiewicza) VI ().
Rólnonol•ka Wy•tnwa
Pnkon·
kur«'l'Wtt nraflltl. C!Odz 11-16
OALERTA G-3 (nom ą11ndlowy
.. Ju"entu~" - witryn" - wte·
~•aw ~nladeckl
- Malarstwo
rysunek

•

• •

ł.ODZKI

PARK KUt,TURT t WY·
POCZYNKU Ina Z1rowlu)
ZOO - czynne Od l(odz. I do
15.30 (kasa do godz. 15)
PALMIARNIA - czyn:1a w godz
10-15 (<>nrócz
niedziel l p0nledzialków).
KINA
B-\ŁTYK

„Rój" -

USA,
od
lat 12, stodz. IO 12.15. 14 30 . te•~
19:
i.ans
nocny: .Zem•ta
•óf.<YWej pantery" - ang. godz

21.15

.

IWANOWO - . 'Rój" U!IA od lat
12 i:odz. 10. 14.30 l'l'. 19.30; . .Kocha1 albo rzut:" poi. b.o. i:odz.
POLONIA - .. W§ctekly" ool. Od
lat 18 godz. 10, 12.15 Ił 30 lft .45.
19: Rean1 nocny - film pnedpremlernwy: .Goraczka sobot·
niej nocv" USA i:odz. 21:
PRZEOWJOSNIE
.. Co!arl(o)
I cudowna walizka" nol. b .o.
godz. ?'2 .15. 14. 15-30, .•Król c:vl!anów" USA Od lat 18 l(Odz.
10. 19.30, seans zamknietv
l(odz. l'I
Wf.OKNTARZ - „żółtodz!6b" radz. b.o.. godz. 9; „Król Cv·
:tanów" - USA Od lat 18 godz
10.15. 12.30.

15

17.15. 19.30

WOLNOSC .Straceńcv" USA
Od lat 18 11:o<Jz. 10. 12.is. 17.!5"
19.30. ,Colaritol i cudowna walizka" pot. b.o. l(Odz. 15.30
WISŁA .. lmi:>erlum namletnoścl" 1aP
od lat ta 11todz. to_
tł . 30.

17

ID 15

ZACHĘTA

- „crtargt>I I cudowna walizka" - poi. bo.. god%
to. 11,30. 13; „Ukochana tona" wł. od lat 18, gOd:!;.
IS 17.15
Film przedpremierowy: „Zemsta
r6towej
pantery"
ang.
godz. 19.30
ŁDK - ·nieczynne
STUDIO - „Na tropie sokoła" NRD b.o. lltOdZ. 19.30. ..Brawurowe norwanle" USA od lat 18
godz. 17.30. 19.30
STYLOWY - Tylko dla ltln stu·
dyjnych:
„Handlarz czterech
pór roku" RFN od lat 15 godz.

POlllOC

14. 18. 19

DKM - nieczynne.
KOLEJARZ - nieczynne
GDYNIA .. Osada gawronów"
czes. b.o. godz. 15. Po-.tegnanle
z
tytułem:
.,Mr. Majest.vk"
USA Od lat 15 godz. 10 12.15,
17.15, 19.30

MLODA GWARDIA „Oiclt . I
Jane" - USA". od lat IS, &odz
10, 14 ,16;
„Jak lwanusz!ta
szukał cudu"
radz. b.o. icodz.
12; Pokaz WFO „Biblia" cz.
I. II i' III godz. 18;
„Klincz''
- poi. O<! lat 15 godz. 19
MUZA - „Szkarłatny pirat" USA
od lat 15 11todz. t8. „szal" ang.
od lat 18 Gtodz. 19.
1 MA.JA ,.Bałamut" radz.
Od lat 12. aodz 14;
Lot n~d
kukulcz:ym gniazdem" - US}.
od lat 18 godz. 18 19
POKO.r „PodrM Sindbada do
Złotej Krainy"
ang, b.'>.
godz. 14; „Powrót r6toweJ pan•
tery" - ang. od lat 12, &odz
16, 19

ROMA . - „Podrói kota "' butach„ jap. b.o. godz. 12. ..Mło
dy Frankenstein" USA od lat 15
godz. 10. 13.30 15.30. 11.30. 19.30
STOKJ - „Kiedy dojrzewa Jagoda" jug. od lat 12 godz. 16.
„Lęk wysokości" USA od lat 15
godz. 19
OKA - „Mama" rum. b.o. godz.
lł. „strach na wróble" USA od
lat 15 godz. 8.30. u. 16
POLESIE .Przygody małpki
Nukl" radz. JtGldZ. 16,
„Dzień
weselny" USA od lat 15 godz.
19

POPULARN'E ENERGETYK

••

•

t.owlc'ka 29, Konstantynów - Sad 1wa 10, Ozorków - Armil Czerwonej 17. Pabiantce Armil <;:zerwonej 7.
Zgleorz - Dąbrowskiego 10, Aleksa.ndr6w - Kośclu•zkl 8.
Głowno

nieczynne
MUZEA

12.15.

Obrońców StaHngradu 15, Niclarn ian:s 13, 011,
browsk!ego 89 ,
Olimpijska 7a,
Lutomierska 146

14,

POŁO:l:NICTWO

HJSTORll RUCHU REWOLUCYJ·
NEGO (Gdańska 13) godz. 11-17
pr1t SKIF..J WO,JSKOWE.J
Sł.UZ·
BY ZDROWIA
(Żellgowskleg\)
7) - godz. 10-13
Pozostałe muzea nieczynne

0~ 0 0DEK

ŁClD:1.

Głów.na

TEATRT

12.lS

oświęcimskiego

:=
=
:
:=-

=
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oswobodzenia

rocznicę

obozu

=

:
:
:_-

WAZNE TELEFONY
lnforDJacja o · usługach
Informacja kolejowa i55·55,
Informacja PKS
Dworzec centralnp
../ Dworzec P61nocny
Informacja telefonlczna
Komenda Wojewódzka MO
centrala •
C77-U.
Po.gotowle Ciepłownicze
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
Pogotowie energetyczn11
Rejon ł.t>dź · Północ 13,·3L.
lłejon

Przy poleskim Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, działa
„Poleska Rodzina Trzydziestolatków w Służbie Jednego Zakładu",
skupiająca ludzi, którzy przepracowali 30 i więcej lat w Jednym
zakładzie pracy.
· „Rodzina'• zaprasza do zgłana
nia się wszystki ch którzv do dnia
31 grudnia ubiegłego roku prze.
pracowali w jednej I lej samej instytucji czy zakładżie 80 lat I •Il
związani t1 dzieln i"" PoiP•it'. "''"5scem pracy albo miejscem zamieszka"lia
Zgfo~tf'ni a
1.wzyj m"' • ~„
są (wraa z odpowiednim zaświad
czeniem zakładu p1· ~eyl pod ail.resem „Rodziny": 90-755 t,ó<lź, al. 1
Maja 87, Poleski Dom Kultury.
Z kolei Sekcja Historyczna TPI:.
ł..ódź-Polesle Ggłasza
konkurs pocl
naswą:
„Kronika zakładowa to
ważne źródło Informacji", Obejmie
on zapiski sporządzone tylko w
biełącym
rnku, to jest w czasie
od 1 stycznia do 31 grudnia 1980
roku.
Przewidzi&ne są dla prowadzą
cych kroniki nagrody pienieżne i
rzeczowe.
Dyrekcje
zakładów
dzielnlcv Prll"•ir o "<zcll'lr • " n
zgłaszanie udziału w konkursie do
15 lute11;0 hr. pod adresem: Zarząd TPł. ł..ódź Polesie, al. 1 Ma.·
Ja 87 Poleski Dom Kultury 90-755
Łódź.
M.

:==

U.rządzenie t.o nuY'\'.a sit: suni- 1 downictwa
~ieszkaniow.ego.
likowane elektryczne hnle dla bu-1 ?.'Stalo w Biu.rz1> Kon,trukc,•jn10Technotoglcznym Urządzeń Elek·
trycznych „Elektromontaż" w Łodzi. Zastąpi montowane w klatkach schodowych bloków mieszSpot.ka.nie z aktorami teatru kalnych szafki rozdzielcze. .\ktualnie
montowane szafki wymagają
lalek dziś o godz. 11 w MDK (ul
lilllii zasilający:-h,
Zawiszy 22). Tam też o godz. 15 wewnętrznych
które trzeba ułotyć przed monta„Zywa krzyżówka".
„35-lecie powrotu Ziem Za- źem samych szafek, co powodowajednoczesnego z
chodnich I Północnych do Macie- ło konieczność
rzy" odczyt dr K. Przesmy_.. budową układania linii.
W biuorze zaiproip<>nowaino u.niekiego dziś o s:odz. 18 w Archiwum
zaJeź.nne111ie się od montażu budyn.
Państwowym {pl. Wolności 1).
to także
Koncert Budki Suflera" dziś ku. Nowe urządzenia
o godz. 19 w Teatrze Muzycznym szafki, ale będące ju:!: same wewnętrznymi
liniami
zasilającymi.
(ul. Północna) .
Muzycy - amatorzy chcą~y Można je będzie układać na oorrać
w „Orkiestrze <alonowej" szczególnych piętrach po całkowiora'Z fotoamatorzy mogą ro?.wijać -tym ukońezeniu budynku. Urząswoje zainteresowania . w
OK dzenia te są całkowicie prefabry„Energetyk" (al. Politechniati 17), kowa.ne i mają estet~zny wygląd.
te!l, !66~ Zaipis7 w godlt. 11-18.
Prototypy WY'konamo w Biurze

+

nie lLprz.ąfulięty śni eg,
Nic też dziwnego, że
w ambulatorium Stacji Pogotowia
Ratunkowego udzielono w wolną
sobotę i niedzielę
kilkudziesięciu
0S10bom, które doznały złamania
rąk i nóg niezbędnej pomocy.
(j. kr.)

§

Jeszcze illna nowość 1 budownictwie
• b
W kllk U zdan1ac

leżał

lnt.eresµjące
akcje TPŁ

" ' " ' 3 ••

młodości"

było ślisko.

=
E:

Kontroli Społecznej w Łodzi zatwierdzono plany pracy kontroli
społecznych
przedstawione przez
przedstawicieli ŁRZZ. Wojewódz:
~
Spółdzielni
Mies:rutaniowej
~ kiej
lłlllflllllllllllllłfllllllllllllłlllllllflllllllllllllłllllllllllllłlllllllllłlllli1 WSS „Społem '', WZSR, WZKR I
ŁZSP. Jak wiadomo, WKKS ln.spi-
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Po kilku dniach odwilży I ład
nej pogody, zima znów wwróciła.
W wolną sobotę i niedzielę padał
śnieg, wiał silny wiatr powodują
cy na peryferiach Łodzi zaspy.
Jak nas wczoraj poinformował dyżurny dyspozytor MPO,
non"1Stiop
pracowały na dwie zmia.ny 43 płu
gopiaskarki i 42 wywrotki z płu 
gami, oczyszczały one ze śniegu 32
trasy, które później posypywano
środkami chemicznymi i piaskiem
Poza ty}ll, 16 samochodów z płu
gami z innych przed siębiorstw z.o..
bowiązanych do pomocy MPO,
w
;: wolną S>Obotę i niedźielę brało
udział w walce ze
śniegiem
na
u1Jlicach LodzJ. JEdno~ześnie około
:
40 robotników było zatrudnionych
_ przy oczyszczaniu ulic. Na pl. Dą
bro.wskiego specjalna
samołado
warka wywoziła śnieg.
Ta
pełna
mobilizacja ludzi I
:
sprzętu, niestety, nie zawsze przynosila s.podzi·ewa111e rezu.lta.ty; Na
peryforiacll Locfai, m. jn. na ua. Zakładowej,
Brzezińskiej i Stokach
wi.atr naw1i.ewał z pól foJeg, który
tworzył na jezdniach
zaspy. PrzY,
:
wczorajszym spadku temperatury
- rano w Łodzi termometr wioka:
_ zywał minus 14 stopni C. - walka ze S'kutkami zimy stawała się
:
cora.z trudniej.sza, ja.ko że <\rod~i
chemicwe nie pomagały. Trzeba
było sypa~ na jeulnię piasek.
O ile MPO wraz z innymi przedsiębiorstwami robiło wszystko co
S był.o
możliwe, żeby odeprzeć ko_ lejny atak zimy, dzięki czemu nie
z11,notownno większych zakłóceń w
komunikacji autobusowej i tramwajowej - większość łódzkich dozo.rców zmów zaoomniała o swt>icb
obowiązkach.
Na wielu chodni-
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która lubi marzyć"
- NRD
b.o„ godz. lG.30; ,Smlerć ci:lowleka skorumpowanego" - fr
od lat ta godz. 19
HALKA
„Konik Garbu1ek"
radz. b.o. godz. 14.30. „Sanchez
i jego dzieci" mek:a. Od lat IS
godz. 18. 19
PIONIER - .. Dzleit delf!na" USA
b.o. godz. 11. „Swiat Dzikiego
Zachodu" USA od lat 11 gods.

d

nieczynne
„Dziewczynka,

NOCNĄ
PlELĘG~IARSKA

- czynna codziennie w godz.
2()-5

Łódt-Baluty - zabiegi na mleJscu w Izbie przyjęć
Szpitala
lm. H. Wolf
zJ:łoszen\a
na
zabiegi w domu choresto.
tel.

777-77

Łódf-Córna zableld na miejscu w Izbie przyj~
~Pitala
Im. Jonschera, Szpitala Im. WJ.
Brudzińskiego
zglouenla
na
zable11;I w domu chor„sto.
tel.

40B-56

Lł>df-Pole~le

scu

Im.

lżt>lł>

w

- zableotl na mle.l·
prz:vję~

Szplt~la

Pirogowa .· Szpitala
MadurowJcza .
zgłoszenia
zabl1>1d w domu chore110
M

261-85
Lórif-Sródml~cle

tm.
na
tel.

- zabiegi na
miejscu w ltble 1>rZYlflt: Szpitala
Im. L . Pasteura. zgło•zenta na
za biegi w domu choreito
tel.

884-11.

t.ód~-Wldzew - zablelU na miej·
scu w Izbie przy1~
Sz1>ltala
Im Sonenbersta. zstlosz.enla na
zabiegi w domu chorego.
tel.

864-11.

WOIBWODZJtA l!ITAC1A
POGOTOWIA RA TUN'KOWBGO
Łódt .

ul

Sienkiewicza
tel 119

t~.

OG0LNO?i0DZKJ
PUNKT INFORMACY.JNT
dotyczący
pracy plaeówek
slutby zdrowia (czynny całą d~
bę we wm:'ystkl• dnl tygodnia)
- tel. 815·19.

o ro
DZIENNIK

PS
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nr U (909) 5

Od wielu lat uczeni w
pracują
Mają

różnych

Człowiek

·krajach

nad sztuC'lJilymi protezami serca.

one

zastąpić osłabione

serce,

pod-

W resortowym i Il$tytucie transp1a:ntacji organów
trwają prace naid modelami
sztucznych serc. Zam.im jednak módel taki zostanie przeka;z:a:ny do tiraktYok·i medyc:z,nej, poddaje się go. próbom. (na zwie.rzętach) w warunkach naśl adujących pracę ludzkiego serca. Symuluje się np. objawy nadciśnien~a. rea;kcję serca
na wysiłek fizyc.z ny itd. Przypomina to sprawdzanie skomplikowanej, precyzyjnej maszyny.
Jak
dotąd
jednak praca tych precyzyjnych maszyn
nie zadowala badaczy. Zwierzęta z wszc ze<piOl!lą
prot e zą serc a ' żyją zbyt krótko . Dlaczego?
Ustalono m . in., Ż·e j edną z przyczyn jest rozkład komór ek krwi, głównie erytrocytów, które
w krwiobieg u prze noszą .t len do tkanek I wyprowad'Z ają poprzez płuc a dwutlenek węgl a . Drug ą przyc z ymą je st osiadanie skirz.epów kr wi, kockujących naozy·ni a kr wi001ośne.
0

i tka-nek w ZSRR

trzymując . rytm życia, do którego przy-

stosowany jest organi!.?Jm

oz~owieka .

.Powó-

dzenie talciego eksperymentu rozstrzygnę
łoby również wiele wątpllwości mbiralno-

etycmych,

związanych z transp~tadja-

mL .. ,

-.,._.

W jakii.m stadium

majdują si ę

z ·„silnikiem atomowym"

obecrue

Dl a przecd.wdzi ałan.i·a .tym nlekora:ys1mym zjawis kom n a dano elastyczną formę wewn ętrznym
w ar stwom protezy, by w fen s.posób uchronić je
od zarastanfa; dobraino mater-iał z którym ze t knie się krew, przestrzega s t ę metod wytwarzania
cz ęś cii protezy. ob róbki powierzchn·I wewnętrzmej ,
precYoZyj·nej cz ys tości materiałów. Były już na-

prace nad sztucznym sercem?

wet próby hodowania na wewnętranej powier(ZChni
protezy cienkich wa.rstw żywej tkanki.
Próbowano też wyikorzystać zjawisko współda:ia
łania k·r wi i naoiyń, przy którym pod wpływem
prądu elektryC1Jllego komórki krwi odsuwają, si ę
od ścianek naca:yń ·i poruszają się w systemie
krwiono.śnym, nie dotyikając ich.
Próby trwają - Idea zastąpienia niezdatnego
serca sz.tucz.nym mobHizuje llcme pracownie naukowe. Kardiochirur dzy wszczepia.ją chorym rozrusznikii odciążające chore serca ta metOOa,
ws.parta
nowoczesną
techniką, jest stosow!lna
m. im. w naiszym lecznictwie. Są próby wyłącza
nia chorego serca ni.e tylko n.a czas zabiegu chirurgiicznege, ale dla wypocz:Ymku, w czasie któr ego . może je zastąpić proteza.
Umowa o w s półpracy mi ~zy ZSRR i USA,
za warta przed 5 laty, przewi<liziała prowa.dzen-ie
wspólnych prac w dzie<Winie kard iologii - także
i skons.truowande sztuoznego serca. W czasie regular·nych spotkań specjaliści z obu kirajów przedstaiw.iali wyndki doświadcze ń · włiumych (w USA
ok 30 • placówek naukowyc h pracuje nad mOdelanił sztuc~nego se•r ca) . Podobne prace podjęły
J aiponia, RFN, CSRS (głównie 'Brno), Austria,
Wrochy l in. W ZSRR .poza wspomnilllllym instytu-

s.ię instytut ebiirurgiii eksperyme ntalnej i kłLnkznej m iinisterstwa
zdrowia. Podstivwowe bad.ainLa prowadzi instytut
transplantacji organów i tkanek - koordynatOł'
ws11ółptacy, rad2lieClko-amerykańskiej w tym zakresiie.
Skonswuowa.nie sztuoznego serca 1'07Jwiąże wiele
problemów transpl&ntacyjnyoh, immunologicznych
l In. Specja!iści sądzą jednak, że klini07.lle zastosowanie protez musi być poprzedzone wieloletnlimi
bad•a niami. M. in. obiecująca jest protea.a wszywana pod skórę. sprawniejsza • od rou-1;1sa:ndików
- bo już nie wspomagająca, ale 1J9Zwalaiąca wy•
łączyć na pewlien czas serce, zaopa.~rrona we wtasne źródło zasi<lania. To OE>·tatn.ie · jest ważne serce iest boWliem silną pompą i zasilający protezę akumulator musi być często ładowa.ny. (Ch.tru.rgów i pacjentów uwow od tego atomowe
źródło energii).
.
Wszystkie projękty, b~a. dośwliadczenia cleszą się ogromnym .zainteres<>wartlem w śwliecie
medycyny i wzbudcz..ają nadzieje u. ludzi, którym
wł11sine serce wypowi ada służbę, chociaż laika na
myśl o „seircu" d.:z.iałającynl w opairciu o sk<>mpldkowane układy teohinolog&emie ogarrniają wątpliwo.ścl, nawet tę;k.
·

\em, problemem tym za jmuje

~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~

Pięknie połoŻO'll.a, przepływa
jąca przez · Wenezuelę i 'Kolum-

bię licząca

2900 kilometrów dłu
gości rzeka Orinoko ma jedną
zasadniczą wadę. Nie można w
niej zażywać kąpieli. To zna•
czy można, ale nie warto.
Nie . dlatego. że · jest mętna, ani
nawet z powodu pojawiających
się w niej od czasu do czasu
1roźnych kajmanów.
Tubylcy
nie boją się krokodyli, polują
na nie masowo„ bo to I dobra
11kóra i mięsko smaczne. Po·strachem wszystkiego .co żyje .
w Orinoko są piranie. Wiemy,
coś niecoś o
tych rzecznych
drapieżnikach, ale ostatnio prof .
Hubert Markl z Freiburga znac:ąnie wzbogacił naszą wiedzę o
tych niedużych stosunkowo rybach z podrzędu kąsaczy (0<k.
30 cm). Pisze o tyu, zurychski
„ Weltwoche":
Indianie 'z delty Orinoko ma!~ bardzo dziwny i dosyć niesamowity obrzęd, związany z

kultem zmarłych; Nie zakopują ich do ziemi, ani też
nie
spalają. Szkielet
nieboszczyka
uętawiają na wysokim brzegu,
ozdabiają kwiatami, śpiewając
przy tym ·rytualne pieśni. No
dobrze - zapytą ktoś - ale
jak go preparują? Obwiązują
zmar.łego grubymi sznurami i
na krótki czas zanurzają do

rzeki, która w tej samej chwili zaczyna niemal "kipieć". Setki, tysiące piranii w ciągu paru min·ut załatwiają sprawę .••
Szkiele.t jest niemal labO.ratoryjnie wypreparowany.
Trzeba prztznać, że przez
Wiele lat ichtiolodzy nie interesowaU się tiiraniami. I nic w
tym dziwnego. O Ile niektórzy ·
przy.rodnicy odważają się zbliżyć n.awet do
rekinow, to w
przypadku piranii · jest to jeszcze wieksze ryzyko. Ostatnio
ciekawe badama nad rybą -'szakalem, której ostre zęby mogą przegryźć ołówek, przepro-

wadził

mo~a

już pro!.
' Obserwował on pi-

wspomniany

H. Ma[·kl.

powiedzieć

nach, które
n'lylkę"

ranie przez przezróczyste dno
łodzi , a
także
w specjalnym
akwarium. Podstawowym pokarmem piranii nie są oczywiście ludzie, ani dzikie zwierzę
ta, ani wreszcie bydło domowe,
które przez przypadeik znalazło
się w rzece. Piranie wyginęły
l:y czekając na taką okazję,
))OŻErają wif:..e
zazwyczaj time
rzeczne ryby. Ale i tak nieła
two im polować w mętnej, żół
tawej wodzie, gdzie widoczność ·
nie sięga metra.

lllP· . o reki„przez pona, OS()bniki

często

napadają

"J)Odobne do siebi-e. ,-Interesujące
jest tównież i to, że te drapież
niki rzeczne cechuje coś w rodzaju „zakazu" polowania · na
każdego miesz.kańca wody, wykazll,jącego choć pewne
podobieństwo d.o nich samych.
Ale najdziwniejsza jest pewna cecha. właściwa gatunkowi
homo sapiens. · Niestety - w
najwyższym stopniu
negatywna. Piranie nap a dają tylko w
stadzie.
Pojedynczy
osobnik
jest zupełnie łagodny i sam
boi ·się ,wszystkiego, a straszliwe zęby służą mu tylko do
p'roblematycmej ozdoby...

Powolność

piranii -:- :z;bawlenna dla wielu ryb _. jest rezultatem r.t10cowatej budowy dała, co z kolei - . zdaniem pro!.
Markla wyklucza kanibalizm wśród· tego samego gatunku. Charakterystyczny wygląd zewnętrzny " pozwala piraniom rozpoznawać się i wzajemnie
oszczędzać,
czego nie

Umieszczona w akwarium ~1rania nie tylko nie zbliżyła się
do zanurzonej w wodzie ręki
przyrodnik.a, lecz na widok ruchów jego palców, ódpłynęła
w najdalszy kąt zbiornika.
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AJEMNICE .S A YCH
Wspaniałe malOwfdła skalne 'l)narne z Mtami<I"y 1 Les<:ail!X oraz Lnnych jaś.i:-iń w
Hi.sz·p an<id , 1 Francji, Włosz ech · zuca·ją nowe
świi a tfo na system
wie·r zeń l·udzi starszej
eokopi kamiennej . Zbadano licz111e ry-sunki
skalne z Europy, AfrY'k1, central.n-ej Azji,
wybrzeży Morza Ka.raibsk iego. Są tu eJe~enity
pierwotnej myśli-wskiej
mag1~i
i
najstarszych mitów , a także zaczątki as-tronom ii i matematyki. Jednocześni e rysunki
te stanowi ą początki sz.tult·i. Na istarszą formą sztuki był taituaż i ozdaJ;>ia·nie ciała, a
nastei:rnie wyobrażenie totemów plemiennych. Przed•s taiwiano t<ńemy na . dr.zewie,
k00c·ianyc·h płyilkach, ka.mieniach i skałach
jask l,ń.
'
Jur% pierwsze .ryst11n•ki
m~.ały chuakter
klllltowy i oprócz magdii myśliwskiej zawi erały także pewne elementy ko.smologicz.rie - p ierwotne wyobrażeni e świata. Wiele motywów przedstawiało występudące "".'

przyirod%ie. pnecil\Vlieństwa: -t.yde -

~.
- ciemność.
Arche<>lod2y ~wrócild 111wagę na dwojaki
charakter rysu.n.ków. Część umies:r.czano w.
widocmych t dostępnych dla wszystkich
miej5ca.ch, ale wie-le z cich ll!kiryto w głę
boki-eh komorach i koryto.rzach jask i ń. Te
ostatnie malowidła zwiią-zane ze specjal111ymi obrzędami rytualnymi przeznaczone były tylko dla wtajemniczonyc·h. Jaskinie, w
któ.r;Y'Cb ukryto rysun•k i speŁniały tu<l\kcje
sainiktuanów. Tam boW~em odbywały się
· n-aij:bardzle-j ta·jem.n.lcze obra:ędy, izwdązane
z · oddawa!lldem hoMu przodkom.
Wśród · rysunków jaJSkinio\\ryeh występu
j.ą różnego rodizaJu symbole. Są to ouiaczeńJia słońca, k&iężY'Ca i gW'iaui, wysiępu
}ące raze.m z fi.gu<rkami ludz1 i zwLerząt.
OOO!t cha•rakteru magicznęgo ma;lowidła te
mają rów.n.leż maczenie praktyczne.
Stanowlią bowiem rodzaj pryunitywnego k&Jem.świ.atło
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te<t pierws-ze elementy
i ma.temaityk>i. Naj.st8.JI'Szy sposób rachu.by czasu oparty był na obserwacjach księżyca, a miesiąc księżycowy stworzył podstawy późniejsze·j astronomii. Spotykane ry.s\JlllJkii przedstawi ają poozczególne
fazy ks iężyca oraz za<Wiera.J ą kilka grup
k <resek d·a..i.ących w su.mie 28-<lniowy miesiąc
d.ail'7la -

zawiiierllllt\

askonomłii

~

N
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k&iężycowy.

Uc.zeIJJ! zwr6cW uwagę, że w wi~lu ryau.nka.ch sta·rsz.ej eopciki ka·mi1l111Jnej przedstawiooy jest ówczesny spoiSÓb wlidzerui.a
świata. Pew.n.ą analogią jest s,potykany obecnie wiJrÓd ludów Austra:Lii tzw. styl rentgenOW&ki. Ludzde i zwrlierzęta ryst11je się z
zaznaczeniem • ta!kiże szk·i.e-letiu i w€'Wlnętr.z
.nych natząd6w. W ten sposób airtysta pok&'llurje nie tylko co widzi, ale taikiże to
co wie o świecie. Podol?ne konc€fPCie arlystY'Czne -repr~111towa.li :budzie ze
sta.rsze-j
epotki kamie!llllej. ·

otosynteza stano~ podstawę tycia na Ziemi,
bowiem wyt.warrz.anie zw·iĄZ"kÓ',V oa:ga. nicznych z dwutlenkiem węgla i wody k<>·s ztem enęrgii świetlnej. Pr·oces ten odbywa się zarówno na lądach; jak i morzach - , wszędzie tam, gd:zie
jest światło, woda i odpowiep111ia dla życia
r<ośliat
temperatura.

F

tmożliwiia

Czy proces fotosyintezy można wykiorz%tać do otrzymania . wodoru? Okazało . s.ię, te pomysł te111 . rue
jest pozbawi<0111y szains pow-O<izenia.
Doświad·czenia
przeprowadzone w wielu laborat01dach potwierdziły
możliwość wytwarzania wodom drogą wykorzystania
woay, światła słonecz,nego ! zielonych części mślin.
Obecnie uzyskuje się przy iastosowa111iu tej metody
tylko n i ew!ełkie ilości wodoru. Jednak zdaniem specjalistów pnejście do produkcji na większą skaię
wymaga rozwiązainia wielu jeszcze problemów naukowych i technicznych. Przewiduje
się, że może za
S-10 lat powstainą małe instalacje przemysł.owe do
przetwarzania światła sło11'1ecz.ne1~0 i wody w wodó;r.
'

Inaczej natomiast przedstawia s i'ę możliwość wy.klorzystanla do tych celów zleloinych części
rnśliin.
Roślinx bowiem nie wytwarzają wodoru
w stanie
woll'lym, lecz/ jedynie pobierają go w postad joo6w
wodor·owych. Istnieją jednak pe-wne gatunki glonów,
które w procesie fotosyntezy w spe-cyfi.cznych warun~ach m-0gą dostarczyć n!e-W.ielkich ilo~i wodoru.

W niektóryc.li labo.rnto-riach m.1n. w USA postruno~
wl001<0 wy}to.rzys<tać do tych ce-lów ~łaściwoś<:i tzw.
chlor-opla•s tów. Są to zi·e lone ciabka komórek roślin
ny.e h zawierające głównie barw111iki zielorne. Ich rolą
je.s t pochłanianie energii świetlnej l prze>ksztake·n ie
jej w energię chemicz;ną zuży;.vaną w procesie f-Owsyntezy. Okazafo się jednak, że chloroplasty poza ·komórką ulegają szybk'!~u 21nisiczeniu
i dlatego w
celu ich ochrony specjaliści zastosowali mikroskopijne peretki z tworzyw sztucznych. Umożllwi ają ooe
przejście cz·ąsteczek gaz.owe.go wodoru cizy tlen.u, n ie
przepuszczają natomiast innych substancji.
Jednak
wydaj.ność chociaż ~ J?Orów.nan1 u z poprzednim · o.kres~m :macz;nie wzrosła , to jed.naik nadal jest n i s.kę_.:Uczenl poszukują jęszcze Innych, skutecznLejszych
W tym celu postanowLli zbadać mikroskopijne glony m.in. sinice, ·które 7.aiwierają chlorofiL
Doświadczenia przeprowadzone na specjalnie skonstruowanej aparatwrze potwierdziły ich przypuszczenia, o czym świadczy dostarczenie gazowego wodoru.
Inni specjaliści zainteresowali esię purpurowymi bakteriami żyjącymi w bag·n ach, które można wykony~
stać do rozszczepiania na wodqr i tlen.

rozwiązań.

Samoch-ó d
ł!Dzynierskim
poświęconym perspek-

Na seminariom·

w ~ RFN

Stosowane powszechnie technologie malowania domów, budowanych
z elementów wielkopłytowych; są
kosztowne t· nle zawsze odznaczają
się

właściwą

j:lkoścla

f

trwałością.

Obecnie nie · ma jednak zbyt wielu
możllwości
urozmaicenia monotonii
Nowe perspektywy w tej dzledzlnie
stwarza
wynalazek
Jednego
z węgierskich Instytutów naukowych.
polegający
na uszlachetnieniu 110wlerzehnl betonu oraz .I d· barwieni~
za pomocą techniki plazmowej. Tech·

nologla opracowana przez specjalistów węgiersklCh polega na zalnsta~
!owaniu regeneratorów plazmowych,
nad powierzchni'ł betonu. Gorąca
plazma przez krótki okres dzia·
ła
na
· powierzchnię
betonu,
' ogrze·waJąc
Jej zewnętrzną
częś~
I stapiając Ja na lawę. Gdy płomień
plażmowy gaśnie,
w kilka
minut
później powierzchnia dotyc. hczas bezbarwnego betonu zaczyna !śnie · te·
tamłcznle seledynowych blaskiem,
Jełell chcemy _
uzyskae powierz-

I

cbnlę kolorow'ł przed rozpoczę•
ciem proćesu. - pokrywa się beton
tlenkiem odpowiedniego metalu, który pozwala na uzyskanie
koloru:
czarnego, brązoweg<f,
niebieskiego,
zleloneg-o, czy białego, Podczas ogrze
wania tlenek wtapia się w beton
tw-orząc glazurową powierzchnię
o
dutej trwałości '
.
.Eksperymenty z nową technologią
przeprowadzono w Jednym z laboratoriów
instytutu
Badawczego
Przemysłu Elektryczneco.

\

Jut od pewnego czasu w jednej z
fabryl<
domów
czynnych jest siedem llnil urządzeń.
działających na zasa<tite płomienia
plazmowego. W ciągu godziny Jedno
urżądzenle tego typu barwi ok. 50
metró)V kw. betonu.
NoWy wynalazek umotliwla zmniej
~zenie kosztów malowania I uszlachetnlania p0wlerzchnl betonoWYch,
a jednocześnie stwarza dobre warunkl zapewnienia nowym osiedlom
kolorowych pięknych ele:vacJI.
budapeszteńskich

• tywom przemysłu mot&ryzacyjnego przedstawiono
t:aloieinia
dotyczące samochodu
niedalekiej przyszłości. Ma on
być
lżejszy o 20 proc. od proonkowanego obecnie przy jednOC11:esnym
zwiększeniu
przestrze~i
pasa.żerskiej o 12 proc„ a prze~trzen1 przeznaczonej na . bagaie
o -18 proc. Przewiduje się zastosowa-nie silnika wysokoprężne
go a łurblMloładowywa.niem, któ

przyszłości
ry powinien zuiywac więcej ·
benzyny ni·ż 4 litry na 100 km.

Głośność silnika

m•

być

t:mtiiej

szon·a o 2 decybele. OzlJ:ki po·
prawie
sprawności
silnika,
zmniejszeniu
masy .i lepsz.eJ
aerodynamice nadwozia
zapotrzebowanie
mocy
pojazdu
zmniejszy się o 25 proc.
W
konstrukcji w znacznie więk
szym stopniu nii obecnie przewiduje się wykorzysta.nie tworzyw sztucznych.

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAMOCHÓD SZYBSZ'Y

oo~~w
człowiekiem,

„. ~ł!'l..Mft

który · przekroczył ba- ·
samochodem, jest kaskader filmowy Stan · Barret. Wydarzenie miało miejsce . 18
grudnia 1979 r. na torze wyschniętego dna słone
go jeziora Rogers Lake w Kalifornii. Rakietowy
pojazd osiągnął prędkość 1190 kilometrów na godzinę. Tak więc nie zawodowy kierowca, poły
kacz rekordów prędkości, lecz 36-fotni Barret zatrudniony w · Hollywood jest tym,
który .ustaiił
rekord kierując p()jazdem napędzanym takłetami
o mocy 60 tysięcy KM . Według danych namierzonych radarem amerykańskiego lotnictwa, szybkość jego wyniosła ponad 739 mil, co równa się
1190 kilometrom.
·
·„To było niesamowite przyspieszenie - powiedział Barret bezpośrednio po wy.czynie. ~ Najpierw odezułem szereg wstrząsów, 11óźniej nast,pil
okres jazdy absolutn_ie 1pokojąej, a wreszcie poczułem się tak, jakby na · mojej drodze stanął mur,
Pierwszym

rlerę

dźwięku

• nzmNNJIK POPULARNY

Dl'
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.,.M~ _ ft
~~~

który rozwaliłem • .Następnie anewu okres spokofa
l w końcu wstrzt\s. najsilniejszy z wszystkiCh, cdy'
przekraczałem barierę dźwięku w kierunku od- .
wrotnym - przy zmniejszaniu szybkości i hamo-

waniu".

W d~esię6 god-zrun po prób.ie

us Air Force

oputbJ:i~

kowały dane dotyczące obliczeń yvynik6w. Podkreślono, że w celu zebrania danych namierzony.eh
przez urządzenia radarowe posłużono się specjalnymi niezwykle skomplikowanymi
przyrządami.
Niemniej amerykańskie lotnictwo sp+ecy.zowało, te
specja:lne urządzE!'llia t><>mi•arowe · „n·ie zostały u.rzę
dowo homologowane i nie posiadają niezbędnych
~ertyfikatów", stąd jest rzeczą możliwą, ii dane
„nie zostaną oficjalnie uznane".
,
Czł01Wiek dokOfllał kolejnego k·rollm na dr<>dlze
opanowania przyrody. O barierze dzwięku mówi
się (a szczególnle mówiło się o niej w pionier- ·

sk im· ok!l'.esie lotnictwa) jako o . granicy trudnej

do przekroczenia. Pojawia się wówczas cały kompleks · zjaw~Slk~ zaburzenda, d.rgania, wstrząsy, grom
dźwiękowy. Zjawiska te związane są zasadniczo
z faktem gwałtownego wzrostu oporu aerodynamicznego, ~ jaki napotyka poruszające aię dało
- pocisk, rakieta, samolot czy pojazd naziemny.
N°iezby:t wlaścłw•le zia.w:isko to .na·zwamo przekroczeniem bariery · lub muru dźwięku, ponieważ o- par aerodymam!czny wzrasta znaicznie, ail.e stopniowo I równolegle ze WZl'Ostem szybkoścł przez
cały czas zbliżania się do prędkości dźwięku,
Wszystkie ·związane ze zjawiskiem problemy są
obetnie zasadniczo znane. Niezbędne obliczenia ułatwiło w ogromnYJll
stopniu zastosowanie
komputerów. Nawet sam<:>loty pas ażerskie,
takie
jak Con~rde czy Tu 144, którym stawiane
są
najwyższe · wymogi gwarancji bezpieczeństwa, spoltoj.n·i e lata:ją z SZY'bkością 1,8-;-2 razy przekra<: za-

już

.
Jąclł 1zybkeśó dźwięku. Pozostali\ trudności 11:atury
fizjologicznej związane z przystosowaniem się &:tganizmu ludzkiego do gwałtownego i dużego wzrostu slly ciązi;ma. Jednakże loty kosmiczne, gdzie
ludzie
wytrzymują
przeciążenia
sześciokrotnie

u

przekraczające ziemską grawitację, udowodniły.
człowiek jest „twardszy" niż przewidywano. Tak
więc również i kaskader,
który dokonał swego

wyczyinu na pQ<wierzchn.i ziemi, na dnie ka1 i.fornljskiego wyschniętego jeziora przy szybkości · prawie 1200 kilometrów,
nie napotkał niewątpliwie
na większe trudności,
~róblemern najtrudniejszym

w imprezie, ·która
miejsce w połowie grudnia ub. roku, było·
co innego: utrżymabie na ziemi pędzącego :z ogromną prędkością pojazdu, · który przy ·wielkich
s~ybkościach ma tendencję do oderwania się od
miała

u~
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Generał

BroW!lld..ng .

ozęstołililwcśd, BJ:ytj"jiczycy otN:Y?łlald pośpiesmle zaledwde n.a kiLka god:zi·n pr-z ed odlokm w dliliu „D", 17 wrze6n·i.a, p0nadito podano złe lllugości , fal, tot~ byk ona bezuży:teoma ..:.. zm~i by,JI wznać, ie RAF wydawał Ilię nieprri:ygotowa.ny na to ,by u.rzucić ostroż.ność i pr(l;eprow'adrzać
~ego rod12:11tju śmiałe at.a.hl, jakie z.dian.iem żołnierzy z powietrZltlo-<iesantowej były konieczne; oni byili gotowi podjąć
ryzyko tlllkioh nailotaw. Od Uirquh;lrta do Browninga płj'lIJął
n~e.ustaainy potólk depesz, nalegających, żeby myśliwce i samoloty myśliwsko-bombowe afalrowały „cele przy;pad·kowe",
nie . ziważając na pozycje własne „.czei'WO!Ilych diąbłów". Było
to. w stylu prowa<Wealia opencja przea: woj.sit.a powiet.rz.Il<>:
desa.ntowe; llile ruie RAF. Piloci domagali się, nawet w teJ
krytyczmej fazie wallki, określania celów nie.przyjaciela z
niemal kMtogirafiamą OO<kładinością, co było absolutną niemożliwością dla obleganych spaclochiro.niarzy, przygwcrildtonych
do ooraz ba;rd21iej kucczącego się rejonu swego desantowa- .
nia. Nie dokonano Biili jednego ataku z lOl\Ju kcm:ącego, podczias gdy na każ,dej d·rodze, polu, w lesie wokół ldnii obrony
o.k:ręż.nej i n •a wsohód w kierua:i1ku Arnhem znajdowały nieprzyjadelskńe wooy, bądź stanow.iska.
„Czerwnoe d.iabły" nie mając talk ro:apaozliwó.e potmeibnego wspaircia z powietrza, okirążeni w swym pien:-śe'ieniu
obrony, nietkiiedy wal!Clząc wręai: całą nadzieję pok'łaid.ali
w panc&!Ilych kolumn.aLil. Gwardi, .która, j111k sąd.z.ilii, zmiema
do nfoh,
Urquha.rt, nie w~edri:ąc, że F ·r ost, po wspa.n-ialej obronię
m.oS>tu, musiał ulec - chociaż podpułkownik Sheiriff Thompson
podejrzewał to, kiedy radiO>Wa łączność jego airtyleiri>i z majorem De<IJJruisem Mtl.Il!fo-rdem r111ptem się u.rwała - mógł pokładać nadzó.e,je jedynie w
szybkim dot111rciu w porę czoł
gów Gwardi-i do resz.tf(k 2 hatal·i ohu Ten jeden / most na
Re-nie - ost.atinia natu.raJirua Hnia obrony. Rzeszy - był przeri:
cały ozas główmym ce·lem, trampolirtą Montgomery'ego do
szy-bkdego zaikończenda woj!Ily. Bez zx:lobycia tego ·mos.tu, cały
wysiłek 1 powietrzno~desamtowej, a zwłaszcza dzielnych żołnierzy Fo:osta był daremny.
·

zapowiedział

Urquhartow.i przerz s;bu!Żbę
dyspotycji bateri.! 64
i że oficetrowie artylerili puliku proszą o podanie celów w kolejności ich pierwszeństwa. Tw'ardzi jak stal weterani Urquharta szybko podali cele. Prrzez radio po raa: pierwszy mieli dobrą łącz
ność przeit sieć łącmości 64 pułku „czelI'wone dia)>ły" sk~e
rowali ogień airtylerii niemal na . własną pr:zedmią li-nię. Celność o.gnfa .artyleiryjs-kiego podnosiła na du~hu, je!1:o skuteczność odbierała Niemcom od.wagę. W ogn·iu dtiiał brytyjsk~c'.1
raz za razem załamywały się sifoe ataki czołgów, grożące
poikomain.>lem spadochronia·r·z y ZM"Ośndętych, w muru:!JUirach
w strzępach. ·
łąciimości, _że w a-zwartek będą jur J!o
pu~ku mrtylerii śre~iej XXX korpusu,

Ull'quhart z.dawał sob.ie sprawę, Ż· e mimo tej tak ba.rdzo
oazekiwanej pomocy, zmasowany, skoordynowany a.tak Niemców zmiecie jego szczupłe sił)'. Niemrue.j jego żołnierze wierzyli, że istinieje odrobina nadzie·i - szansa zwycięstwa za
pięć diwu.nasbą. Tego czwartkowego ónia pus1pektywy przedstawiały się trochę lepiej. Urquhart miał już ogr<miczoną
łączność za po&iednictwem 64 pulku artyleril. Most w Nijmegen był opanowany i czynny; czołgd Gw111rdii Pancernej
były już w drodze; - i jeśli pogoda się utrzyma 1500
świeżych spadochiro.n.iarzy polsk1ej l brygady spadochtronowej
generała Sosabowskie.go wyląduje późnym popołudniem. Gdyby Pola,ków udało się szyblko przer:z:Ucić promem przea: Ren
międ2y Dirie-1 i Heveadorp cały ten ponuTy o-b raz mógłby
Jed•nakże, jeżeli Urquhairt miał się ut.rzymać, zaopatl'Zooie
J:iyło rów11ie naglącą sprawą jak przybycie żołnierzy Sosabowskiego. Poprze<ln~ego cLnia bombowce RAF z 300 ton dostarczyły do rejonu „Hartenstein" tylko 41 ton. Dopóki n.ie nadejdą
dZliała
przedwpa.ncerne i artyleria w odpowie<lnic!l.
ilościa.c•h, bliskie wsparde z powietrza było s·pra·wą niezwykle ważną. Oficeirowie dywizji, nie mając łączności ziemiapowietrze specj111łną amerykaooką aiparruturę u1tra wy-
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POSIADAĄ'.IY

I

w ŁODZI, u1. ŁĄKOWA 4
ORGANIZUJE KURSY

Zapisy i informacje
Ośrodek Kształcenia
Spawaczy Łódź, ul. Ląkowa 4, III piętro, pok. 313.
tel. 289-05, w. 48

dla zakładów pracy i osób
prywatnych, w · następujących

UWAGA

zawodach:

.t

obsługi

osadzaka „Grom",
dźwigów towarowo-osobowych,
suwf'.lic, elektrowciqgów, wózków
akumulatoro!'Ych i spalinowych,
obsługi projektorów 16 mm,
pedagogiczne dla wykładowców,
instruktorów nauki jazdy i zawodu oraz dla pracowników służb
pracowniczych. ~oskonalące dla r
'
.
gospodarzy. domów.

POSIADAMY .JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA

KURS SPAWANIA GAZOWEGO
· Zapisy i informacje
Ośrodek Kształcenia
Spawaczy Lódź. ul. Ląkowa 4, Ili piętro, ~- 313,
tel. 289-05, w.4~.~~~ j
STYLOWE, gabinetowe duże biurko,
tremo-lustro
w sty1'& bidermajerowskim
regal niemiecki ..Sybilla"
- sprzedam. Tel. 746-17.

1ZŁOTY

KUPIĘ
plac budowlany
w Łodzi. · Oferty z cena
••1830"
Prasa,
Piotrkowska 96.

DZIAŁKĘ

w terenie uzbrojonyln z p rawem zabudowy na terenie LOdzl - kupię.
Oferty ..1821 '' Prasa
Piotrkowska 96.

Schaffhąusen
męużywany
ręczny
-

ski,
"-TR AKCYJNA okazja dla sprzedam Tel 51-17-69
gospodyń
i dzlalltowcówl
·
·
·
·
Nowe plenne. odp0rne na KUPJĘ overlock 5-nitkocb_oroby am':rykań&kie od- wy, dziurkarkę automat.
mia~,Y
p0m1doró~ .,Lln-1 Oferty .. 1758" Prasa. Piotreoln ..•Ponderosa ..•Won- kowska 96
derful", op:órków .. Green - - - - - · - - - - - Prince" 1 pap~tkl s~odkle1 ELEGANCKI kotuch dam·
.,Sweet Dwart porcje ski jasny jugosłowiański Po 25 zł, wysyła za PO- 1 sprzedam Tel 470-00
braniem p0cztowym Hele·
·
·
na Mularczyk. 35-223 Rze- „DZIEWIARKĘ-5", „Syreszów Zawadzkiego 11/ 11.
nę" PO wypadku .-przedam. Tel. 15-24-71.
109 g
JUBILERSKIE
kamienie
sy.ntetyczne, szamponiarkę SYPIALNIĘ - złota brzo~
do czyszczenła dywanów za . inne me.ble
sprzeI 'A<-Ykładzin oclone sprze- dam_ Tel. 724-62.
2.142 g
dam.
Częstochowa
17.
skrytka 516.
219 k

I

I

~-..l"-..

POGOTOWIE
TELEWIZV JNE

Q

(WOŻ

- POt N'OC)
TEL. 461-21
(t.ODZ - Pot UONIE)
PRZYJMOWANIE
DOBĘ.

86-k
~

P

r·~

I _._.IJll',,,.,,,,,,...,.~„

'
·~'
(

~u7s~,._~

.•

MONY.Aż

MEBLI
w mieszkaniach.
ZAKŁAD

USŁUGOWY

WPHW
TEL. 220-58.
Ul-k

I

~

I

c

~

~

SPÓŁDZIELNIA PRACY

USŁUG MOTORYZACYJNYCH

28112-k

nr

zakłady· na· zryczałtowanym

MPK ZAWIADAMIA

rozrachunku o specjaln_oścl:

~kich kontroler6w społecznych
wyznaczony~ członków · ORMO,

A BLACHARSTWO SAMOCHODOWE,

i!! w dniu 29 stycznia 1980 r
o godz. 17

._. LAKIE~NICTWO SAMOCHODOWE,

"

ekspedycji ruchu przy ul. B:sc:meciilsldej
llnU 5, 14, 211) odbf:dzie się :sbiórka. której celem jest udział w kontroli biletowej ,
231-k

I

(krańcówka

A MECHANll(A SAMOCHODOWA.

O"JO'a?~~

.h ZAPOROZCA"
po
wy- KUCHARZA lub kUCharke
padku kupię lub sprze- zatrudnię, Restauracja .• Zadam karoserię kompletna. ścianek". Astrów :r.s.
Przewoctnią 87.
1725 g
SOLIDNY podelmie współ·
„vw l&OO TL" llllrZedam. pracę w sektorze prywatzamienię na ..126p".
Tel. nym. inne. Poslad·am saOfe•ty
„1860''
53-01-87. po 17.
1768 g mochód.
Prasa, P1otrkowska 96.
„FIATA ~26p" 111>rzedam.
PRZYJM~ ~hału.pnretwo ' Tel. ł21-34.
szycie. Pla•ta 7 m. u .
1
KUPXF; tłoki do ,.M-72 ;•. KIEROWCA
_._t
Oferty .. 1785" Pra5a, Pi<>tr""""
pracy
kowska 95 .
kat. „B"" - podejmie pracę. Oferty „1'139"
Prasa
- - - - - - ' - - - - - - Piotrk<>wska 96
SPRZEDAM przyczepę bagat.ową do 11amochodu osoFACHOWCA na banwdkl
boweico. Tel. 52-54-32.
kadlZlowe l lodowe
doza~rud'l-l ę.
Oferty
1789g rywczo
„1'1381' P.r·asa, Pl.otrkowska

Szczegółowych i nformacJi udziela
1

przy

ul.

KIEROWNIK ZAKŁADOW
WODNEJ 4, pok. 15, tel. 299-30."
169-k

MURARZ, TYNKARZ, ZBROJARZ,

MATEMATYK.A,
programowanie.
Mallnows.kl.

BETONIARZ,

MATEMATYKĄ .

cmSLA,

SZKLARZ,

DEKARZ, BLACHARZ, STOLARZ,
MALARZ BUDOWLANY
organizuje, udziela informacji l przyjmuje zapisy Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 4 w Łodzi, ul. Wróblewskiego 17, tel. 497-21.

19!5-k

lektron1ka

ł~Yka,
•l-ał-04 -

LASTRYKARZ-posadzka n:
przyjmie pracę po god!Di•
nach "' sektorze prywatnym. Ofe.rty ,1738" Prasa,
Piotrkowllka Ił.

113' g PRZYJMJ; pracę ehałupnłu~ (oprócz szycia). Oferfizyka. v- ty „17·31i" Plraaa, Plotrlt~
S74-61 Ha.lek.
ska H.

94.

OBUWIE! Zwętanle choWszywanie zamków
_Uwaga!
awarantowanymt · zamkami obuwniczymi plastik.Owym!.
metalowymi! Gdańska 25,
Wróblewski.
Z078- g
lew!

błyskawicznych!
Zakład dysponuje

GUZIKI ·koszulowe ozdobne w dutym wyborze koKRAWCOWS zatrudnię do lorów, nowe wzory. atrakMATEMATYKA,
ehemta punktu ajencyjnego. Ofer- cyjne ceny. Łódt. Brono751-92 po 1ł mgr Stanlc4ta . ty . ,17ł1" ~ran, Plotrkow- wa 11.
· 33264 g
. , 1632 g ska M.
~-~----WYTł..UMl.ANIE drzwi oz-~-~----~~MA.TEMATY 11: A,
chemia . FOTCiLA.BORANT
przyj- dolme
i
zabezpieczanie
51-57-47, Architekt.
mie obróbkę barwm1. Ofer- 52-42-57. Błaszc.zyk.
5111 lt
ty „1754" Pras-a, Pilot.rkOoW
ska. 98.
BLACHARSTWO •• Fiat
NIEMIECKI,
Struga
32.
125p" ..126p"
Dubois 78
• Mlnkner US:-•·
423 g SAMOTNY architekt poeu- Wlerzb1ek1.
1288 R
.
kuje llltałej lub dochod!ZitMATEMATYKA
ucz- cej pomocy do d!Ziecl - ł CYKLINOWANIE,
lakfeniom, studentom, 11-74-10
i.t. 'Jlhaelmanna s m. rowanie parklet6w.
Tel.
mgr Pluskowllltl.
191 I 44 blok a.
1751 1 H-27-68, Bron1eckt.
1838 g

......--

I' ,

~~
~~

u

"''
=~·
ANTYKOROZJ;JNE zabez- RENOMOWANE Bluro Ma-

POTRZEBNA pomoc
do
gotowa.ni• dla S osób. War·u ·n kl baircłllO dobre. DZ'lelnica Poje:dersk'a.
Oferty
„I.711{' Prasa, :P1otrkowska

86.

w żawodach:

wŁODZI

URUCHOMI

289-05, wew. 25.

1

STYCZNIA

>t

Zapisy przyjmuje i bliższych · informacji udziela Ośrodek Kształ
cenia Zawodowego Nr 1 w lodzi, ul. Łąkowa 4, p. 301, tel.

czeladniczo„mistńowsk.ie

ZGLO~ZE~

CAŁĄ

ł

I

DUZE budynki gospodarcze, szklarnia. dom o-gród
do sprzedania w Łęczycy.
, ........ , „1r •. ,_n.~tpj ~
Przedmie ...
l!lcte 10: Intormac.le telefo- PUDELKI sprzedam:- Odniczne Łódź 209-24, po 16. rzań~a 18.
19113 lt
1852 g
ELEGANCKIE suknie. spódDZIAŁKĘ zalesioną w So- nice. bluzki na katdą Okakolnikach rejentalnie sprze- zję oraz stroje studniówdam. Oferty· .1737" Prasa . kowe_ kuo!sz dopasu- ,,FIATA-M1raflorl (11l77)
Piotrkowska 96
jesz. Narutowicza 49. Kra- sprzedam. Oferty
,,1'191"
kowiak.
33270 ii: Prasa, Piotrkowska H.
KUPIĘ
14b wYdziertaw!ę
plac do 5000 m w okolicy KOŻUCH damski. i:obelln ODSTI\. Pil'l ' wkład .. s:vreZgierza (Piaskowice. Pro- 1DdY.1ski - sprzed.am. Tel. ny Lux". odbiór 1980. Ju. 1110 i: llanqwska 1-27. po rr.
boszczewl_ce). Tel. 16-37-22. 869-62.
po !8.
1724 li;
APARAT
fotograficzny . ZAMIENIĘ .. Syrenę 105 L"
„Pentacon slx" sprzedam. na .. 126p" - odbiór na. SPRZEDAM szklarnię o- Oferty .1623" Prasa. Piotr- tycbmiast. 784-59.
1827 g
grzewaną
dO
rozb iórki. kowska 96.
1
Wałbrzyska 74.
1828 g - - - - - - · - - - - l>RZEJl\IĘ Wkład na ,,FtaPIANINO kuplę.
_,..,.,.„...,a_a
Oferty ta 1261>". Odbiór I
Il
z cena Aleksandrowska 120 k~ńał 1980. Oferty .:1854"
m. 53 Biegańska
1642 fi Prasa. Piotrkowsk• 96,
•
PIA N JNO brazowe .. Lei:n1- „NYSĘ" z silnikiem Merca"
sprzedam.
Oferty' cedesa" na ropę
iij,rze.•2141" . Prasa,
P!otrkow-1 dam. Pabianice. Gawrońka 96
k
ft
•
TEL. '734-91
&
•
s a 1.,.-,%.
l'l'ZI g

__,...,..._„__
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JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA

KURS SPAWANIA·
ELEKTRYCZNEGO

NOWY dom Jednorodzinny
w Szczecinie zamienię na
równorzędny
w
Lodzi.
Szczecin. ul. Goplańska ~1Biernacki
226 k

!erl.a sta·rych 1I>i.strzów 22.00 Fa.<tY.
dnia . 2.2.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - duo gitar klasycznych .,Completor~um".
22.l~
'l'rly kwadranse
11.40 Tu radlo kierowców,
12.05 jazzu. 23.00 „Ja•m<l'Wid-z" wiersrze
Z kra.l u l ze, świata. !IJ.25 Mozaika R.. Wtlbura. 23.05 Między d.nlem a
polskich melodU. 12.45 Rolniczy kwa- sn-em.
d.~ans .
13.00 Komuńlkat energetyczny, 13.01 Goście naszych estrad. 13.20
PROGRAM IV
Jazz polski lat 70. 13.40 Kącik melomana. 14.00 Studio .. Gama". 14.20
1•2.00 Wilad. 12.05 Wlad (Ł.). 11.08
Studio Relaks. 14.25 Studio „Gama" „Delegat" - . aud. z. Korzenlow&kie15.00 Wlad. 15.05 Korespond.encja
z go (L). 12.23 ChwUa muzyki
(L) .
zagr.an!cy, 16.00 Tu Jedynka.
17.30 l~.26 G iełda płyt . 1.3.00 Lekcja ję
Radlokurier. 18.00 Tu Jedynka. 18.25 zyka f-ra.neuS!kiego. 13.15 Muo:yka.
Nie tylko dla ltierowców. 18.33 Kon- 13.2'1 Dla dxlecl - ,Ambaje" - cz. I
cert :tyczeń. 19.00 Dziennik wieczor- słuch. H. Januszewskiej 13.40 Muzyny. 19.15 Gwiazdy naszyc'it estrad. ka. 13.50 TU Studio Stereo 14.00 Tech19.40 Staropolskie toasty. 20.00 Wlad. nikum Robnleze 14.15 Tu Studio Stei inf. dla kierowców. 20 .05 Siadem reo. 14.45 Tańce ludowe Rumunii.
naszych Interwencji.
20 .lÓ Koncert 15.00 W1ad. 15.05 ••w J·ezlo.ra.nach"
mtlzyki popularne.i. 20.35 Melodie lat - od-c. pow. radiowej. L5,35 Chwila
70. 21.00 Wlad. 2.1.05 Kronika 1mor- muzykl. 15.40 Kslątki, d<> których
towa. 21.15 Przeboje trzech pokoleń . wrwcamy :- „Listy do Delfl1ny" 22.00 Z kraju i ' :re świata. 22.20 Tu Zygmunta K>raslńskiego. Hl.OO W!ad.
radio kierowców. 22.23 Magazyn Kul- 16.05 Przed prerwszym dzwonk iem turalny Proinamu I, 23.00 Wita Was aud. dJa nauczycieli.
16.25 ·Lekcja
Polska. O.Ol Wiad.
języka
nlemlecklego. 16.40 Alktualnoścl dinla (L.).
16.SS
,5 m inut o
sporcie" (L.). 17.00 Gra
„SwLng
PROGRAM Il
Group" - kot<cert w opr. K. Pie11.30 Wiad. 11.35 Postęp, dom. no- tranek (L). 17.15 „MężC%yzna pyta wocze~ność. 1·1.45 1'4uzyb spod strze- kobieta Odpowiada aud. W. Jatchy. 12.05 Tańce kompozytorów ool- dzyńsklego CL). 17.35 •• Różne tony PoliSlkich. 12.:/.5 .Malowany ct,zban" - hymnii" - maga.zyn M Hofft;na.n•n
wspomnienia o F. Dzierżanowskim w (Ł.) ." 18.00 „Zimowe wakacje" - aud .
5 rocznicę śmierci. 12.55 Piosenki bez z. · Dziwisz (Ł.). 18.15 Radioreklama
słów . 13.00 Dobre, ale mało.
13.10 (Ł..). 18.25 Ka!ejdosk'.lp naulki. lll . ~5
B. Bartok - Suita taneczna.
l:t.30 Chw!1a muzyki. 19 OO Ekonomia na
Wlad. 13.36 Ze ws! I o wsi.
13.51 co dzień . 19.15 Lel<;cja języka rosyJChór p.d. s. Stuligrosza. 14.10 Wie- sldego. 19.3'0 „Interpreta.cje 1mce.1. lepiej. nowocześniej. lł.25 Mu- prowlzacje" - odtworzenie koncerzyka Haydna . . 15.20 Sposób na za- f;U z saJI Kameralnej Fltharmooll
dowolenie Radloferie 1980. 16.00 Na•rodowej. 20.15 XXXIV Festiwal
Nowości radiowego studda, 16.10 Kra- Muzyczny w Montreux-Vevey 1979.
kowskie migawki muzyczne.
16.40 21.45 Koncert edytors!lti aud. T.
•. Marglnałki" ;__ B. Czeszki. 17 .OO Z Wysocki-ego. 2.2.15 Jacy jesteśmy dzle.1ów jazzu polskiego. 17.20 Ksląż jacy będziemy - czynnik najwatk-1 z zapomnianej półki. 17.30 .. Muzy- nlejS1Zy - lu(!o:ie. 212.35 Pomniikoowe
kanty" - fr. książki F. Kotuli. 18.00 legendy - - Krakowski Pomnik AdaPolacy laureatami międzynarodowych ma Mickiewicza. :>t.!.50 Pl eś n ! n; ekonkursów muzycznych. 18.25
Ple- śplewane. 22.55 Wlad.
hlscyt studia .,Gama". 18.30
Ech11
dnia. 18.'40 Zwykli I niezwykll. 19.0ł
TELEWIZJA
Radiowy Leksykon Smyczkowców.
PROGRAM I
19.40 Dźwiękowy Plakat Reklamowv. '
19.55 Przezorny zawsze ubezpieczo14.15 Teleferte (kolor). 15.30 NURT
ny. 20.00 BoJ?:actwa nasze.1 ziemi nauazanle
początkowe.
16.00
a.ud. B. Czajkowskiego, 20.20 .. Kon- Obiektyw.
16.20 Dziennik (kolor).
trapu\]kty" - tygodnik o muzyce 16.30 Zwierzyniec (ltolor). 16.55 Dzień
XX wieku 21.30 Wlad. t Inf. sport. dobry, w kręgu / rodziny (kolor).
21.40 Mutyke baroku śolewa t,..„nr 17.30 .. Zielona miłość" odc. ot.
altowy Marein Szczyclńsk!.
22.00 .. Paweł" - film TP (kolor). · 19.00
„<;łowni'<
llterackl nr 14'".
23.39 Dobranoc (kolor). 19.10 Siódemka.
WIPd. 23.35 Co słychać w świecie. 19.30 Dziennik telewizyjny (kolor) .
23.40 Muzyka na dobranoc.
20.30 Teatr Telewizji ...:... Aleksander
Fredro:
„Zrzedność
l
nrzekora " .
PROGRAM Ul
21.25 Swlat I Polska - J)rogram nub!lcystyld
międzynarodowej .
22.111
mag, teatralny . 22.55
6.00
Między snem a dniem. a.oo P.roscenium Eksprese<m przez świat. 8.05 Za kie- Dziennik (kolor).
rownicą. 8.40 Co kto lubi. 9.00 „Porrl'yłka Maigreta"' ode. pow. 9.10
PROGRAM Il
Tradycj<>nallśc i
z WarszMYY- 9.30
Nasz rok 80. 9.45 Utwory kameralne
13,15 Magazyn lotniczy !powt.). 13.45
Haydna. 10.30 Ekspresem przez świat. Estrada folkloru (powt.). 14.15 Pono10.35 Kie.rmasz płyt . U OO 3 X M łudnle
wiedzy l fantazji (powt.).
magazyn. 1.1.30 Zespól J Muniaka. 15.20 Nowoczesność w domu i za12.00 Ekspresem pr<zez świat . 12.05 W grodzie (powt.). 15.50 Co dale1 . matonacji Trój'kl. !•3.00 Powtórka z roz-. turzysto (powt.). 16.20 Jezyk nierywkL 13.50
,Autob1 ·-grafia Allcjl miecki - lekcja 11. 16.45 Echa staTeklas" - odc. pow 14 OO Muzy'ka na dionów. 11.15 Dzid Fiński w TP.
lutnię 1 gitarę. 15 OO Eks'> esem przez
17.20 Oto Flnlandla - rep. (kotorl.
świat. 15.05 $olewa Waldemar Ma- 17.30 G<>śele Dnia F!ńsklego.
17.35
tuska : Ui.20 W ktęgu 1azzu. 15 .40 Rac.J ona\1zacja p0 fińsku ~ rep. (koPiosenki - wspomnieni • 16.00 Pły lor). !8.05 Na .1 tepsze miejsce na Zienie Wlsla, płynie - Żawsze do niego mi rep. (kolor). 18.45 Ludowe
wracam - rep. Hl.20 Muzykobranle. tańce fińskie · (kolor). 19.00 Wysten
!6.45 Nasz rok 80. 17 OO Ekspresem fińskiego plosenkar:r.a GreJ!;<>ra. 19.10
przez śwta4. t7 .05 .M=yczna PQ'Czta Wiadomości IŁI. 1~- 30 .Dziennik teleUK!'. 11. łO Odk'.~rzon'e' pr:te bo je, Ił. IG wfzvjny (kolor). '20.3G Ooścle Dnia
Polityka dla wszystkich. 18.25 C'UllS Fińskiego !kolor). 20.45 PowrOt ~vna
relaiksu . 19.00 Codziennie powieść w marnotrawnego - rep. (kolor). :a.is
wydaniu dźwiękowym
Tadeusz Goście Dnia Flńskie~o (kolor). 21.35
Brel:a: „Uczta Baltazar"" 19.30 &ks- BYI sobie kol'I - rep. humorystve?.~
r>resem ·\'rzez ~wiat. 19 3'5 Opera ty. ny (kalor). 21.4., Goś~ie Dnia Fi ń
god·nl;ł G. Verd.1: . ,Zbójcy" . 19.50 skiegq (kolor).
22.00 Ludowe tafice
„P<>mytlca Ma igreta"' cxk. pow. fińskie <kolor) , 22 .tO
Uśn11-tea ml.
1.0 .no 60 minut na godztnę. 21.00 ~a- uśnij - stare kO!V• " nkl (kolor).

~f

~ „~~

·za

PROGRAM I

Dla Urquhairta najwatniejQą sprawą obeonn.e było przerruce.nfo Polaków , priz.erz rzeikę , do rejomu swej obrony l)kręimei
i to jak najszybciej po ' wylądO'Waniu. Szc1.1e.gólnie nadał się
do te-j op~acji pa-om limowy, zwlaszoza, że - jak "!eldowaili
sa1perzy Urquharta d<J1Wództ;wu korpusu - był to „prom 24",
mogący przewozić na ra.z trzy czoŁg:i". Urquh.airt ńiepokodł
się m~liwośdą
kon:trolO'WlaJlia przeprawy promowej przez
11JrtyleTdę niemiecką ze ~g6rza Westerbouwing, ale jruk do
tt!j pory w tym rejonie nie pojaiwiły slą oddziały nieprrzyjooiela.

sie z.mienie.

·

PONIEDZIALEK,

pieczanie samochodów a- trymonialne ..Venus" Kor:iaratura szwedzka. Mimo- szalin ,
Czarnieckiego 7,
zy 35. (Dojazd Warszaw- pomote · Cl · w znalezieniu
-ska - Wałbrzyska).
,tyc!owego
Mi:r
partnera. Inforlnt. Gajewski.
macje otrzymasz n1ezwłocz
n\e . po wysłaniu do nas 11l'IATA 1251>
- naprawv stu.
·
5 p
blacharskie wykonuje autoryzowana stacja obsłu)ltl NAJSTARSZE
w
Polsce
SPUM W Lodzi ul. Alek- Biuro
Ma trymonialne
sandrowska 127 tel. 52-79-55 ,Małżeństwo" 61-707 Poznań
Libelta 29 - kojaCYKLINOWANIE. lakiero- rzy szczęś!.iwe małżeń~twa.
wanie tel. !13-49-6'1. Olczak. Informacje znac-zkaml po·
cztowyml 20 tł
139 k
NAPRAWA lodówek. 786-55 .
lnż. Wysocki.
33094 g USŁUGI
matrymonialne
prowadzi psycholog.
DySZYBY samochodowe pa. skrecja zapewniona
.. Junoramiczne, drobnorozprys- nona". Przemyśl.
skrytkowe poleca
„secumlt" . ka 148.
97 k
wa.rszawa teł 10-95-12.
MASA:t leczniczy. • Piotr. CYKLINOWANIE, laklero- kowśka 'I front J pietra.
wanie.
pranie dywanów. Koclemskl. tel. 319-54.
52-91-19 Blady.
•
ANTENY kolor UKF. W'.olTELEWIZORY naprawiam nla-k. tel. 409-09 .
1815 g
830-92 , Bednarek.
WESELA nagrania zadowole
na.lwybrednlejszego zwolennika
tańca.
Aparatura
Hi-FI.
Tel.
12-18-65.
1748 g

22

STYCZNIA

Łód~-Fabryczna

Dworzec ..
zginęła

torba
z
dokumentami.
Zwrot za dutym wynagroc!zenlem. Matuszewski. Bielsko-Biała.
SiemiradzkieUSŁUGI hydraul1czne. Int . go 28/9,
albo do pracy,
Lech Przyłus)ti, Z99-łl.
tel. 215-80 Bielsko.

DZIENNIK POPULARNY nr Z1 (9489) f

ANILANA

lfJTNIK 25:22 I 21:26

Z mistrzem Polski

Na czoło wydaneA aportowego weekendu w Łod zi 'IVYblla sio lnau1uracja rewanżowej rundy 1potka6 ekstraklasy piłki ręc:tneJ. Łódzka
Anilana podejmowała u siebie aktualnego mist rza Polski Hutnika
Kraków. Pojedynek ten zakoAczył alę remłsowó, W piątek zwycięstwo
odnieśli łodzianie
25:22 (12:12), w rewan:l:u natomiast lepsi byli 11:oścle
awyclę:l:aJąc 26:21 (10:13). W obu meczach bramki dla dru:l:yny łódzkiej
zdobyli: Michalak 2 I 3, Przybyn S I 1, Wrembel 2 I 2. Kosma 5 I 2.
.Jatczak 2 I 1, Kamiński O I ł, J. (>lak O I ł, Blssln ger 3 I 1, Robert
I I l, Smlechowlcz 1 I l. Najwięcej bramek dla gości zdobył Kałuziński
,10 I I i Kozieł 5 i 3.
przed rozgrywkarru l.ntormo„DP", 1:1: pU·
pod klerun·
klem
nowego
szkole'1lowca
mgr
Zygfryda Kuchty są dobrze przygotowani do seooms. Potw ! erctzlł to
:r.wlaszcza pierwszy mecz rozegrany
w piątek . Łodzian i e rozpoczęli rywal!2acje
bardzo
•k ~ncentrowanl.
1
Przez
dłuższy
okres
trwała
wymlaina ciosów.• W oewnym momenele łodzian ie prowadz1!1 Jut 11 :8.
Szybkl kontratak zakończył się niecelnym rzutem Przybysza . Natych·
mlast · wykorzystali w
mlstrrowle
Polski, którzy odrobm straty t w
efekcie pierwsza polowa meczu zakończyla się remisowo
Druga polowa, ,a zwłaszcu 3ej
TUt

wallśmy Czytelnlltów
karze ręczni Anllany

Sukces
młodej

alpejki

I

.

'

Radosna Informacja nadeszl.t
w
1obote
z Madonna dl Campl11Uo.
gdzie rozgrywane były mlstrzost:wa
juniorów w narciarstwie alpejskim.
W sobotnim
slalomie specjalnym
młoda reprezentantka Polski Ewa
Grabowska sięgnęła PO mistrzowski
tytuł. Polka ' wy11:rąła te konkuren•
cję
w Imponującym stylu. uzyskując w obu
przefazdach
najlepsze
czasy I łączny
rezultat - 1.37.10.
Włoszka Adams :i:aJela drugie mlefsce ze stratą p0nad 0.5 sek.
do
GrabOwsklel Brazowv medal
wywalczyła Austriaczka , Erika Gferer.
Doskonale spisały się także dwie
lnne reprezentantki Po!Skl,
Tlałka
zajęła wvsokle szóste
miejsce
·1.38.45. a Bortko uplasowała sle na
10 pozycjl - 1.40,09.
Tak więc w czołowej
dziesiątce
1lalomu specjalnego znalazły się a:!:
trzy POiki.
obok trzech Włoszek
Austriaczki · oraz
reprezentantek
ZSRR Jugoslaw!l i RFN. Bezprz!J·
kładny to sukces naszych dzlewczat
i p0Isldego narciarstwa ah>ef~kleiro .

l pierwsze

fngmenty. to mów wyrównana walka. Później jednak da·
ją znac! o sobte więks ze umlejętnoś
cl Hutnika ! przede wszystkim siła
f izyczna zawodników tego zespołu .
Wyrabiają sobie trzybr am.!tową prze·
wagę . dzięki przede wszystkim bar·
dzo dobrej grze kadr owicza Kału·
zlńs.k!ego..
Końcówka
Jednak tego
meczu nale:l:y do łodzian . Przy sta·
nie 23:22 doskonalą alt<'.'ją popisuje
się Przybysz. Anilana zyskuje dwubramkową przewagę , któr;i dala jej
pewne zwycięstwo .
Rewanż · tych zespołów nte był jut
tak Interesujący chocLat do 20 ml·
nu•t y pierwszej polowy obse.rwowallśmy
bard20 wyrównaną walkę.
PóżnieJ wzięło
górę
większe do·
świadczenie mistrzów
Pollski.
Niewątpliwie, na końcowym
sukce<sle.
Hutnika zawatyte. nieobecność na
parkiecie
kontuzjowa'lego Kosmy
oraz w drugiej cz~ś~l gry Blsslngera
W sumie Jednak mecze i ·H utnl·
klem potwierdzily dobrP. przygotowanie drużyny do sezonu. t · to musi
naprawde cieszyć . Anilana nie ata·
kuje jut bramki prieclwnlka w sposób szablonowy (odczuwalny Je-st powrót na boisko Blsslngera). „Odkry·
ciem" tych dwóch meczów Jest miody bramkarz Kdmlerczyk który ja•k twierdzą koledzy - jeszcze nigdy dotąd nie pGtraf!I w rozgrywkach I ligi bbron1ć , tylu strzałów
ew tym rzuty karne). Poszczególni
zawodnicy
mieli w obu meczach
słabe I dobre momenty gry. Przybysz, Michalak, Wrembel czy te:!:
Kamiński. Ten ostatnJ d>0skonałe grai
w pierwszym meczu w
obrooie,
jednak w rewanżu spisywał się jut
słabiej . Ponadto zawr>!inlcy AnUady
m\rilo wS%ystko,
zwłaszcza
w rewanżu, popisal-1 e!ę „starymi grzechami" . Rzut z' nleprzy.go<towanej
pozycJl. straty pUek
prostych i
niezbyt grotnych sytuacjaoch.
Postęp w grze jest
zauwatalny.
Cieszyć musl zwłaszcza
wzrost umiejętności u młodych zawodników
- Roberta oraz J. Olaka który był
jednym z najskutecznlej11zych egdkutorów w rewanżowym meczu.
Walczący z determinacją o ubrzyma.nle si~ · w ekstraklasie plłkaorze
ręcznl PlotrcovU równlet remisowo
rozstrzygnęLl swe pojedynki z Po·
gonią Zabrze. W piątek wygrałt gospodarze nos. (14:11), w
rewa.ntu

w

Leplłl

bya

goścLe

wy(trywając

20:19

(10: 7).

Siatkarskie derby rozegrane
w Tomaszowie zakoAtzyły 1141 zwycl11·
stwem zespołu LechU. Gospodarze po prawie dwugodzinnej walce uo•
konau zespól łódzkiej Resursy 3:1 (15 :13, 15:6,
11:15, 15:7). Tym samym
tomaszowianie dorzucili następne procenty do swych 1zan1 ut rzymania
si ę w ekst raklasie.

Komplet wyników: Korona - Po·
goń Szczecin 26:23 I l7:25 , GwardLa
- Wybrzeże 22:28 I 23: 25, G r unwald
Tut Pil zakończeniu meczu naj·
- Slask 23:23 I 34:29. An ilana - Hut- bardziej
utkwił ml w
pamięci manik 25:22 i 21 :26 . Piotrcovia - Po- ły obrazek,
świadczący o wysiłku
goń Zabrze 21 :18 l 19:20.
1ak l zawodnicy Lechtl włożyli by
wygrać
jakże
ważny
dla siebie
TABELA
pojedynek. Na ławce rezerwowy ch
siedział kapitan tomamowlan ło
1. Hutnik
SO:IO
!171-487 dzianin
- Sławomir
Owazarczyk,
2.- Sląsk
30:10
53Z-5!9 Z koS?ulkl można było
wycisnąć
3. Korona
23:17
514-533 przynąjmnlej litr wody. Przez dobre
4. Grunwald
Z1:19
509-489 kilka minut nie mógł p0wledzieć ani
20:20
566-537 słowa . z cgr<>mnego bidonu popijał
5. Wybrzeże
6. POl:(Oń Z ,
20:20
458--446 tylko wodę. Nawet nte usiłowałem
7. Anilana
18:22
504-513 zadawać mu pytań . w tym momen8. Pogoń Szcz.
15:25
523-538 cie mo~na bvło bez słowa zrozumieć
9. Gwardia
15:25
4~8--470 w~zystko„,
10. Piotrcovia
1:32
431-524
Gospc>rlarze w tym
meczu grali
ANDRZEJ' SZYMA~SKI
właściwie p!'2'ez cały czas tylko jed-

~w Poz,n aniu
~ rtylko jedno zwycięstwo
Emoc;onu; ąc y przebl~lt mfal dru•
g1 turniej finału „A" czterech najlepszych zespołów :l:eńsklej ekstrakla sy
rozgrywany w Poznaniu.
Tym razem doskonale spisujący s!e
w plet:wszym turnieju zespól ŁKS
musiał zadowolić sle
jednym tylko
zwycięstwem.
W
lnauguruJącym
poznański
turniej meczu łodzianki
pokonały Lecb4> 78:59 (ł0:31).
Naj~
więcej punktó~ dla ŁKS
zdobyły
Wołujewlcz 17. Janowska I Wannuzek Po tł. dla Lecha - Kakol 25_
Dwa pozostałe . mecze zakończylv
się
minimalną
przegrant1 ze Spó.1 ·
nią Gdańsk i Wisłą Kraków. W sobotę PO bardzo zacletym ooJedYnku ŁKS musiał uznać wyższość wicemistrza POiski - Spójni przegrywając '60:63 (27:32), Najwięcej punktów dla łodzianek zdobyła Wołu.fe-

siatką

ze l Bek 13, dla Spójni. - ~a
22. Równie zacięty przebiel!
miai.o spotkanie z Wisłą Kraków. I
tym • razem lepsze okazały się. przeciwniczki wygrywając 59:57
(34:22).
Najwięcej punktów dla ŁKS zdobY·
la Janowska Il i Wołujewlcz
18.
Dla Wisły Januszkiewicz 18. W P<>zostalych meczach uzyskano rezultaty: Wisła - Spójnia 82:45. Lech Wisła 60:58 I Spójnia Lech 65:58,
Kolejny trzydniowy turniej
potwierdził to .
lt młode koszykarki
ŁKS
walczyły ze swymi bardzlel
doświadczonymi rywalkami fak równy z równym,
o czym śwladcza
minimalne przegrane. Po dwóch fi.
nalowych turniejach
prowadzi
w
ta bell Wisła 20 zwycięstw
przed
Spójnią 17, ŁKS 1$ I Lechem
12
wlcz

gó rs~a

zwycięstw.

Zaciela walka outrzvmanie sie wlidze

w Warszawie

lepszy 'Start

z ZIMOWYCH· AREl\I

pQ

INCYDENCIE

tódzki

w

TIYPINIE

'Włókniarz-

cztery sety

1

W czwartym turnieju •rupy „B" sytuacji znajduje sle
Stal Brzeg.
konykarek wa!CZlłCYCh o utrzymanie która przegrała
wszystkie mecze .
się w ekstraklasie. rozegranym
w .Nadal znajduje sl.lt ona na ostatnim
Pabianicach p0dopleczne trenera Hen- miejscu w ta bell, Oto komplet wvryka Langlerowlcza nie wykorzysta· nlltów trzydniowego turnie.l u w Pały atutu własnej sali I Die zdołały blanlcach: Stal Hutnik -'9:75 (28:44)
umocnić sie na czele grupy. Spra- AZS P. Włókniarz 59:79
(37:42) .
wiła to
poratka pabianiczanek
z AZS K. Olimpia 71:69 (40:40). AZS P ,
beniaminkiem rozgrywek katowickim ·StaJ 70:51 (33:37) . AZS K.
AZS 81113 (31:33). w spótkantu tvm Włókniarz ~:81 (33:31), Olimpia
AZS gra.I bardzo agresywnie W O· Hutnik 74:87 (29(37) . AZS P. - AZS
bronie i toczył przez cały czas ry- K. 83:72 (44:33). W!óknlan: - Rutwallzacjl
wyrównany
pojedynek. nlk 77:55 .143':26) I Olimpia - Stal
Włókniarz Die ))OtrafU znaleźć sku- 83:76 (40:33).
tecznej recepty na pressing przeciwPunkty w trzech meczach dla Ze!!·
nlczek. Na U sekund przed końcem polu Włókniarza zdobyły: Kozna 63
meczu przy stanie 63:61 dla AZS Malinowska n. Nowacka 34. Gburpabianiczanki ml.ały szanse wyrów· czyk 33, M, szymaóska 21. Szymczak
nać wynik meczu i doprowadzić do 13. Koralewska s oraz Knabe,
B.
dogrywki.
Zdenerwowana Nowacka szymaflska I Kukieła no Z,
nie POtrafUa
jednak wykorzystać
dwóch rzutów osobistych.
Aktualna tabela : 5. Włókniarz 15
Łatwiej ni:!: przypuszczano pabla· zwycięstw 6. AZS Poznań - 15 zw.
Do mtstrzowsklej rywall.zacjl przy-1 krotne zwycięstwo
Siarki Tarno- nicki
Włókniarz
dał
sobie
rade.
z
7.
Hutnik - 14 zw„ 8. AZS Katoatąpily <lat k arltL Zawodniczki łódz·
brzeg beniaminka rozgrywek.
mającymi również szanse za Jecla
5 w lce 9 zw.. 9. Ollmp1a 8 zw. . 1,0
kiego Startu swój pierwszy
mecz
KOMPLET WYNIKOW:
pozycji
•ooznańsklm
AZS
l
kraStal
Brzeg 7 zw.
rozgrywały w Warszawie, gdzie Ich
Zawisza
- Suójnla Gdańsl< Z:3.
W.NOWAK
przeciwnikiem
był
zespół
AZS starka Czarni 31!. Plomled:
- kowsklm Hutnikiem. z byłym · miWY!l;ral
ł.odzianki odniosły pierwsze zwycię· Wisła 3:0, Kołejan Stal 3:1. AZS strzem POlsk! Włókniarz
79:59
(42:37).
a
z
Hutnikiem
'17:55
stwo w lidze, pokonuJąc akademlcz· warszawa - Start 1:3, Płomień kl z Bielan 3:1 (9:U, 15:1Z,
15:11. stal 3:0, Kolejarz - Wisła 3:2, Zawl· (43:28) górując wyratnle nad orze·
15:7) Jak po1rlformowal nas trenet sza - Czami łl:3, Siarka
Spójnlf> r.lwnlczkaml POd kddvm wzitledem
Zespoły te,
oodobnle lak 1 Włók·
drużyny
A. Kaźmierczak, tylko w 3:2.
nlarz. wygrały PO dwa mecze
w
plerw~-zym secie . rywalld
stawiały
TABELA
O Bardzo dobrze 1plsall się nod·
oablanicklm turnieju i ma1a nadal czas Memorlaha B, Czecha 1 H. Mazacięty
opór l urzechyUły
szalę
I
1.
Płomień
I
~zanse
zajęcia
5
miejsca
w
mistrzowzwycięstwa w tej partii
na swoją 2. Kolejarz
rusarzówny
skoczkowie w !'Y·
I
I
skiej rywalizacji. Na razie lokata ta waUzacjl o p0lscy
korzyść
W pierwszym secie słabiej
$wiata na Sred·
2
I
3. Siarka
naldy do Jtablanlczanek. O lej u- niej i DutejPuchar
grała Cukier, która miała duże trud·
Krokwi.
Konkurs na
4. Czarnt
s 1
trzymanie będzie musiał Włókniarz Srednlel Krokwi zakończył ste zwynoścl t odbiorem zagrywki I zosta•
s. start
l
1
walczyć w dwóch kolejnych turnie·
ła zmieniona przez Małgorzatę Pa·
cięstwem Stanisława BObaka. nato6. Spójnia
2
1
lach które odbeda się w Brzegu ! miast
Juch która należała do wyróżnia·
na Du:l:ej Krokwi trlumtował
e
7. Zawisza
2
K rakowie.
jących się zawodniczek w tym meP.
FIJas.
,
o
8. Wisła
2
Pabianicki turniej nie dał również
czu. ~a .wym dobrym
poziomie
O szwed Stenmark został zwyo
9. AZS Warszawa·
1
konkretnej odnowledzl eo do suad· cięzca
grała równ!Pż
Małgorzata Danecka.
slalomu
specjalnego
2
10. Stal Bielsko
o
kowlczów.
W najgorszej aktualnie nego do punktal:JI Pucharu zaUczaWedług c>ceny naocznych obserwa$wiata
torów Start potwierdził bardzo do- ------------------------~~---·-:---r--·~---------------------------- w Chamonix.
bre przygotowanie do rozgrywek,
O Slalom gigant kobiet zaliczany
Rywalizac ja p0mlędzy tymi dwoma
do Pucharu Swlata w Megeve zadrużynami zawsze należała do barkończył
de zwyclestwem
Wenzel
dzo zaciętych I przeważnie we wla·
<Leichtenstein),
snej sali AZS odnosll zwycięstwa.
O Ostatnie tytuły mistrzów EuroCieszyć wlec musi udany start ło
py w łyżwiarstwie figuroWYtn rozdzianek mających w tym roku aspig(ywanych w Goeteborltu zdobyli:
racje odegrania czołowej
roll w
Jazd:i Indywidualna kobiet Poekstr11klaste. Spo~ród Innych spotetzsch (NRD). Indywidualna 'llanówkań nll wyr6tPllenle zaslu&uje dwu·
Couslns (W. Brytąnla). pary taneczne
Llnlczuk KarJ1onosow
(ZSRR).
O Radziecki narciarz Garanln zodzlałalno~cl
Po zapoznaniu 111• • nlacJ• PAP nyni
11wzgtednlenlem
stał zwycięzcą
narciarskiego marao wyroku Sądu Rejonowego w Ry- pierwszej drutyny,
pinie. &kazuJace11:0 działaczy drutyny
3. Do czasu zakończenia posteP!I· tonu na 70 km w Trlent zaUczaneLecha Rypin za przyjecie łapówki wania I wyclągnlecla na teJ nod· go do Pucharu $wiata,
w wysokości l3 tya. zł od Klubu stawie bardziej konkretnych wnloa·
Sport!lJ>Vego Włókniarz za przeitranle ków, zan:ąd podJał decnję. zawle·
meczu z drużyną łódzk11 . zarzad KS szaJąc• w czynnościach kierownika
1 LOSOWANUI
Włókniarz Ł6dł l)odJąl
następujaca sekcji 'Piłki notneJ. ' trenera druty.uchwale:
ny I kierownika
wyszkolenia klu·
•• 13, 11. u. 31• •
Na nadzwyczajnym !>OSledzenlu za• bu, którzy byli obecni na meczu
nądu KS Włókniarz w Łodzi, odby- w Rypinie.
U LOSOWANIB
tego w dniu 24 śtyeznia 1980 roku.
ł, Ponadto, kleruJąc at 41 dobrze po·
•• tł. 15, 1T. 21, u
na skµtek Informacji 1akle ukazały Jętymi zasadami fair nlay 1 daJac
ł łra• się na lamach prasy lokalnej i cen- tym samym oduór . wszelkim domnlel Uczba dodatkowa do I. '
fieó u,
tralneJ . a dotyczącej sprawy meczu maniom odnośnie osiągania urzez
o . mistrzostwo klasy „M" miedzy n8$z klub sukcesów snortowych za
Końcówki banderoli: 1TS07ł
MKS Lech Rypin •
Włókniarzem wszelka
cenę, zwracamy sle do
Łódt , rozegranel(o w dniu 24 czerw- PZPN. za pośrettnlctwem WoJew6dz·
W
szwa1carsklej
mleJsoowoścl
ca 1979 roku. l)ostanowlono:
kiej Federacji suortu w Łodzi, o wykolo Zurlchu rozpocze!Y
1. Wyrazić głębokie oburzenie z JIG• cofanie naszej drutyny z klasy „M" Wetzlkon
w od u zaistniałego Incydentu. który I przesunięcia Jej do klasy• nltszej. się w sobotę mistrzostwa świata w
DU 2: Y LOTl!Jt
odbył sle bez wiedzy 2arzadu klu·
5, o dalszych wnioskach, wynika· kolarstwie przela.1 0wym. Jako pier·bu, Staliśmy zawsze na stanowisku Jących
s nrzeprowadzonego urzez wsi wystartowali na trasę 21.49 km
I 101owanle1
I z tego klub nasz był dotychczas nas
postępowania,
J>Olnformujemy amatorzy.
W Wetzlkon zloty medal WYW81znany, łt w, sporcie obowiązywać mu- O'Pinlę publlczn• w kraJu. Jednoszą zasatty sdachetneJ
I
uczciwe! cześnle zapewniamy, lt nodejmlemy czył reprezentant 1tosuodarzy
Ili - n . - łO - łl - a - łl
dodat. 35.
rywalizacji. Boli włęe na~ mo~no od zaraz takle nrofllaktyczne środki saladln wyprzedzaj11c Andrzeja Ma·
Przypadek,
w którym nłeodpowie• działania, aby wyeliminować w nrzv• kowsklego a 21 sek. oraz Grzegorza
n to1owanle1
dzlalnl lud:de (lnpuścłll się karyitod· szloścl
Jakiekolwiek
uchybienia J'aroszewsklego o 27 sek.
W klasyflkacll drużynowej Polacy
11eg0 wvkroczenla.
w prawidłowym or11:anlzacyjno-wy·
I - f ·- 11 - 11 - li - a
w najblltszvm chowawczym funkcjonowaniu nasze· zajęli S miejsce z 16 pkt.. uleJtając
; z. Przeprowadzi~
jedynie
gospOdarzom - Szwajcarii C7lasle bardzo szcze.e::6łową analize go klubu.
12 pkt,
Koilc6wka banderoli
pracy selc;cjl piłki notnej ze uczegól•

od

zątywalki

o

postano'Wil

DWA

ną szóstką zawodników. A przeclet
wal.ca była bardzo
zacięta I wy•
równana.
Owczarczyk,
Woźniak,
Adamiak, . Hertel. Herdzik 1 Grzego·
rzewski ani przez moment nie mle
U chwili wytchnienia.
W trzecim
secie tylko. nastąpiły krótkotrwale
zmiany, lecz dublerzy
ani przez
moment nie wywiązali się ze swe1
roll
Lechia odnloała caslużone zwyclę·
stwo, lecz kto wie Jak potoczyłyby
się losy tego pojedynku, gdyby nie
kilka podstawowych błędów łodzian
w czwartej Partll, które zadecydo•
wały . o „odskoczeniu" gospodarzy na
kilka punktów. Przy
dopingu pu•
bllcznoścl
tomaszowianie wykrzesa·
li z siebie ostatki sił I potrafili mec:&
zakoóczyć zwycięsko.

Rywalizacja Lechii I Resursy stachyba w sumie na dobrym poziomie Oble drużyny włożyły w walkę
maksimum umiejętności. Na lclekawszy był p l erw~zy set, w którym Resursa obronlla 4 setbole, by przegrać te partię do 13. Wydaje się, lt
w tym spotkaniu łodzianie nie wykorzystal i WS2ystklch swoich atutów
O Ile mieli na pewno lep52ą
zagrywkę od
rywal!. o tyle rzadziej
wyprowadzali
atak
z podwójnej
krótkiej (z tel roll najlepiej
wywlazywal sle Owczarci:yk, najlepszy
siatkarz na parkiecie). Ponadto na
pewno shbszy d:aleń mieli Dudziec
KOMPLET WYNJKOW:
I rozgrywajacy Sledllckt
Nie był
również
tak dokładny
w ataku
Hutnik - Resovla 3:1. Beskid Szydlłk . Na pod~tawle łódzkiej Re·
AZS Czestochowa 3:8. Gwardia
sursy zawatyły
również warunki
AZS Olsztyn 3:0, Płomień - L ei:;la
w jakich przyszło
.Im rozl!rywać 3:1. t.echla - Resursa 3:1. Hutnik mecz Nie chodzi bvna.l mn!eJ o do- AZS Czestochowa 3:D. Beskid - Re·
olnir publiczności... Ponadto najsku2:3. Gwardia - J, e1tla Waf''T.a•
teczniejszy w ataku Dvbow~kł lon- •ovl:t
za plerw'2a partia)
w kliku mn- wa 3:D. Płomień - AZS Olsztyn 3:1.
mentaclJ został ooo!sowo zablokowB·
TABELA
ny.
,
.15 13 42-13
Na marginesie jednak tego SPOt· 1. Gwardl"
2. AZS Ol52tyn
14 11 36-19
kania nasuwa się kilka' uwag! do·
3. Legia
14 9 31-24
tyczących zwla~zcza or11:anlzacjl. Po
4.
Resovla
15 9 34-29
pierwsze na ~all zna fdował się nad
5. Płomień
15 B 29-28
komplet oubllcznoścl. który wyrat
6. Hutnik
nie utrudniał grę łódzkim siatka·
14 7 29-26
T. Resursa
rzom w myśl
zasady
wszystkie
u 6 23-30
środki prowadzą do zwycięstwa (nie
S. 1.ecbla
u ł 11-31
wsp0mnę tutaj
o Inwektywach !a9. Beskl\1
3 21-a4
14
kie padały pod adresem zawodników 10. AZS Częstochowa
15
2 1:1-43
Resursy I rótnorodnych przedmlo(a.szym.I
ła

~

U piłkarzy Widzewa
~-· wszystko w normie
RAZ
z
wicedyrektorem
WKFSlr
.Józefem MlkołaJ•
czykiem odwiedziliśmy wczoraj pilkarzy Widzewa, którzy
w Spale szlifują formę do zbllża!a
cej stę rewanżowej rundy rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy Piłka
rze akurdt konsumowali obiad.· apetyty dopisywały bo przeeleż dawka
treningowa zaaollkowana przez mgr
Jacka Machcińskleito „nadwerężyła"
s!ly zawodników.
Wśród
uczestnik ów obozu Tadeusz Błachno, którv
po ostatnich doleitllwośclach zdrowotnych dołąC2;yl do kolegów, Jest
również Władysław Dąbrowski, któ·
ry prywatnie przebywał w USA.
Trafiliśmy również na mała uro·
czystość .
Otóż trener olerwszollgowego zespołu Widzewa
Jacek
Machciflskl
kończył w tym dniu
32 lata swego tycia.
z tej okaz!!
złotyllśmy mu .serdeczne t yczenia I
tyczyliśmy tego, cze11:0 sam szkole·
nlowlec również życzyłby sobie oo
zakończeniu wiosennej rundy ekstraklasy: zajęcia przez Widzew trze·
clego miejsca w lidze I na 70-lecle
klubu uczestniczenia inów w rozgrywkach Pucharu UEFA. ,
Była
również okaz1a do zapoznania sle z planem orzy11:otowań zespołu do rundy rewanżowej,
- W poniedziałek kończymy zgrupowanie w Soale I nastepn!e udajemy sle do ł,odzl. 11:dzle nadal bedzlemy kontynuowali piłkarskie za·
jęcia powiedział
J', Machcińskj .
Spała zakończyła oęwien cykl, który potocznie nazywa sie ..ładowa·
niem akumulatorów!'. 'Teraz orzyj·
dzle czas na trenln!ll o charakte-

W

.

rze t;lktyczno-technlcznym,
a póinlej jut od 8 lutego seria sparringów .„.
e Trudno oczywlłcle mówili w
tej chwUi o formie '!)Oszczególnycli
piłkarzy.
Pewne Jednak elementv
piłkarskiego wyszkolenia można Ju:I:
iednak ocenić.
- Oczywiście.
Przede
wszystkim
za imponowało
ml
zaan11:ażowanle
wszystkich bez mała piłkarzy
w
noszczel(ólnych treningach. Przykła
dem dla wszystkich
jest' reor ezentacyjny oomocnlk Zbigniew Boni ek.
Bardzo solidnie nodcJlodzl do wszy.
stkch ćwiczeń. Inny tlozytywnv orzvklad to Rozborskl który iut
w
tej chwili leniej nrezentuJe sle O<'l d
względem wvtrz:vmałoś clowvm I o 'ł·
karskego wyble11:anla , Myśl ę , I ż » O
nrzepracowan:vm okresie przy gotowawczym duta forme bedzle prezentował Smolarek Pieta . Zres zta kontrolne mecze oow.tnny ook" z "ć jak
Jest z aktualna forma zespołu I p0.
szcze116lnych piłkarzy ...
ft .Jak prezentula de młodzi nfł·
karze?
·
- Trenuja tak samo 1ak wszvscv.
Dużo oożytku powinniśmy m i eć
z
'bocznego obrońcy. p0zvskane11:0
-ze
Startu - Serka. W kontrolny c h m eczach wvoróbule oonadto Ll•lak a.
Piicha. Trolanowsklel!o.
•
Co z utalentowanym sto-petem
Mler?:wlńsklm!

- Niestety z tego pllkarza nie bede mógł skorzystać w tym sezonie ..•
•
Do zobaczenia w Łodzi I li?·
wodzenia w rewanżowe .1 rundzie rnzgrywek.
(rozm. a, sz.I

w dwumeczu
górą

Piof reo via
gospodarze n • • •

Na czoło wydarzeń
sootkań wYSunęla
zespołów
ŁKS

drug;:illgowych

sle rywalizacja
. MEDALE dwóch
koszykarskich Piotr·
covll I.
jako 1edynych ma1a·
sych szanse awansu .do plerwszel
DLA ·
111(1.
Piotrkowianie
wykorzysiall
sali I
dwa cenne zwyciestwa.
W soboie 'l)Okonall
PRZEtAJOWCOW . swei:o
r..,wala 89:80

Komunikat „Totka"

taeh padających '{la parklet). Dosknnale rozumiem H względy finansowe mają tutaj swoją wymowę Lea
czy nikomu nie przyszło do głowy
te w jakimś sensie
wypaczało to
sens
sportowej
rywalizacji.
Po
drugie - na ławkach zawOdnlków
rezerwowych Resursy znaJdowal! s ię
mlejs'cowl kibice (co na · to sędz ia
główny zawodów?). J wreszcie
po
trzecie przedstaw1clele
prasy ,
którzy przyjechali na to spotkanlf\
nie mieli absolutnie
warunków do
pracy lecz to w sumie sprawa n it'!
najwa:l:nlefsza Rozkochany w siat•
kówce roma~-zów pragnie mleć nadal swego przj'!dstwlclela w ekstraklasie. Troche bawiły mnie sytua cje ,
w których dwie sympatyczne oanleo
siedzące tut obok środkowej
li nii
boiska
usUowaly · co jaki ś czas
wszelkimi sposobami ,wymusić" na
sędziu
pomncnlczym korzystn ą dla
gospodarzy decyz1e. No c óż mo żn a
I tak tarty Jednak na bok Skoro
Lechia Toma~zów posiada w ekstrak l a1<le Zf"SPól . to organlzac1a Imprez
sportowvch musi mleć równiet p ierwszoligowy poziom.
Niestety tego
wcznraj nie można było zaobser wo.
wać!
·
W tym SJ>Otkanlu
oble d r utynv
wy stąpiły
w nasteoulacych skła 
dach: RESURSA - Za~adzkl ,
Dy .
bowskl Grzejszczak . Dudziec . Szydlik . Slellckl oraz Madrachowsk l
i
Idczak . l .ECHIA: Hprdzlk Owczarczyk . Hertel. GrzJ!gorzew«kl. Wo ź
niak. Adamiak ort/z Pawelec l Czvtewskl.

at~ własnej

odnieśli

najgroźnle .lszego

(34:31), w rewanżu równld udoku·
mentowau swą wytszoś~ 97:94 (45:501 .
Pora:l:k! łódzkiego zesoołu spowodowały. lt ma on tylko jeden punkt
przewagi nad swym nalgroźnle1szvm
rywalem, Cót, m<'>żna tylko oowledzleć,
Iż do końca
rozl!rywek nie
można po prostu przegrać ani jed~
nego meC2lu.„
Dobrze zaprezentowały ste w WY·
Jazdowych meczach.i koszykarki Te·
czy. W . Olsztynie w nojedynkach z
miejscowym Stomilem odniosły one
jedno -zwyciestwo 78:69
(rewan:!:) _
Przegrały · natomiast
pierwszy mecz
61:84,

ŁKS

W rywalizacji siatkarek
walczacych w
lidze doszło do bezpośred
niej konfrontacji
dwóch łódzkich
zespołów ŁKS I ChKS. Zdecydowany lider rozgrywek podopieczne trenera R. Felisiaka okazały s!e zdecv~
dowanle lepsze wygrvwa1ąc 3:0 I 3:1.
Prowadzą w tabeli
I sa jedynym
kandydatem do awansu . Zwyclestwa
Odnieśli również siatkarze
Wlfamy
którzy we własne1 saU
pokonali
dwukrotnie POsnanie Po 3:1.

Liga angielsł<a
Arsenal - Brighton
Bolton - Halifax
Bristol C. - Ipswich
Cambridge - Aston Villa
Carlisle - Wrexham
Chester - Mlllwall
Nottingham - Liverpool
Orient - West Ram
Swlndon. - Tottenham
Watford - Harlow
Wolverhampton - Norwich
BlackpOol
Grlmsby
Mansfield - Wimbledon
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