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aj ażniejsze problemy gospodarcze
oraz społeczno-polityczne ·wsi

DZIENNIK
ŁóDZICI

POD PRZEWODNICTWEM I SEKRETARZA KC
PZPR, STANISJ:,AWA KANI, Z UDZIAJ:,EM PR.E·
ZESA NK ZSL STANISJ:,AWA GUCWY, ODBYł:.A
SIĘ 10 BM. W KOMITECIE CENTRALNYM PAR·
Til WSPÓLNA NARADA I SEKRETARZY K:W
PZPR I PREZESÓW WK ZSL. OMOWIONE Zo5

Jutro pierwsza ropa z Karlina
odjedzie do rafinerii gdańskiej
Dwie operacje zakończono
w
Karli:Jlie pomyślnie. W q::z.asie pie'1'ws.z.eJ ugaszono płomień, druga
:z:akończyl:a się :założeniem nowego
prewentera, który zastąpił zn'szczone
u.rządzenia
wiertnićze
w
cusie erupcji ropy. Obecnie tirwa
w Karlin.i.e trzeci etap: budowa i
orgMJ.izacja Kopalni Nafty „Karlino" piel'wszej tego rodzaju
placówk.i na Wybrzeżu środkowym.
O przebiegu prac mówi d:z.ienni~
rzom PAP Jerzy Szajna - pracownik
Wielkopolskich
Zakładów
Gazownictwa i Górnictw.a Nafty
l Gazu w Pozńaniu, kierownik. ruc:hu zakładu górniczego.
- W szybk~m tempie, jakiego
do tej pory nie obserwowano w
naszym resorcie, często bez szczegółowych planów,
budujemy róż
nego rodzaju obiekty i urządzen ·a,
których celem jest natychmiastowe
wywiezienie z K11rlina do Gdańska
uzyskanej w wiertni „Daszewo 1"
ropy. Tu:i: przy szybie wznooiooy
jest ośrodek odbioru ropy, ktbrego
z.a.daniem będzie przy pomocy 11eperatorów oddzielenie guu od
py. Nie będzie to trudne, ponieważ
w ropie karlińskiej znajduje się
około 100-150 m sześc. g/tzu w tonie ropy. Gaz będzie na razie przy
pomocy tzw. świeczki spalany, chociaż rozpatruje się możliwości jego
wykorzystania do ogrzew"~·apomleszczeń
produkcyjnych
blisr:;„1:1 z~J:.hrtów pfyt ;Jilśnfowv
'
wiórowyeh lub włączenia do gazociągu koło Kołobrzegu. Ropa gromadzona będzie w zbiorniku osadowY'IJl ora'I: w 20 zbiornikach me-

talowych o pojemności suma.rycznej około l.ŻOO m sześc. Wykorzystamy do tego celu zużyte częś
ciowo cysterny. Ze zbiorników ropa
przy pomocy specjalnych tłoczni i
ropodągów
przetłoczona
zostanie
do stacji kolejowej. Do tego celu
wybudowano już dwie nitki ropociągu
o• łącz.nej długości 7 km.
Urządzenie to zdolne jest przetło
czyć 2 tys. ton ropy w ciągu doby. Ropa dostarczana będzie na
dworzec PKP przy pomocy wybudoW{lllego na.lewaka o 12 stainowis-

tt'lzecJą nitkę ropociągu o nieco
większej średnicy oraz rozbudowę

cy

seperatora i

nalewaka, tak aby
na dobę pozyskiwać
4-5 tys. ton ropy.
Prace przy budowie urządzeń
Kopalni, Nafty „Ka.rlino" zakoń
czone zostaną najdalej we wtorek
to jest 13 bm. W tym dniu powinien z dworca w Karlinie odjech11('
do Gdań1lka pierwszy pociąg z ropą karlińską.
Pierwsze wahadło
składać się l:lędzie z 30 cystern
o
łącznej pojemności tOOO ton ropy.
można

było

W związku z l!cznY'mi pytani.ami,
wynikającymi z
uk.lłzania się ;ia-

1zej gazety na 3 dni, komunikujemy, Lż , Zarząd. Główny RSW .,Pra\sa-Książka-Ruch", biorąc pod uwagę niedostatek papieru, oostanow'ł
(at do odw~nia), że codzienna
prasa terenowa ukazywać się bę
dzie pięć razy w tygodniu, czyli
wydaniami łączonymi na 3 dni
(piątek sol:)ota - niedziela).
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Mamv niemało powodów do dumv.
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strumień tn,sklljąceJ ropy zamon-
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kach rozlewozych przetłaczana do
cystern czter005iowych.
W pierwszym etapie wykorzystany zostanie jeden ropociąg, którym na dobę przepompowywać ' bę
dziemy około 100 ton ropy. Gdy
okaże się, że wydajność złoża, którego dziś nikt nie jest w stanie
dokładnie określić, jest . większa do akcji włączymy drugą nitkę ropociągu
Gdyby wydajność złoża
była jeszcze większa, opracowaliś
my trzeci etap budowy obejmują-

mla.rę zbliłanla się

dnia, w któ•
rym Ro.nald Reagan, po zaprzy.
sięieniu, zł>Sta-nie oficjalnie prezydentem USA, pojawia się co·

raz więcej materiałów
spe!lulujących
nie tylko na tema,t jege poglądów poił
tycznych, cha-rakleru ekipy przygotowa,nej d·O rządzenia, ale ta,k:ie oo do stylu
sprawowania władzy. Zwraca się przy
·tym uwa,gę na szybkość z ja-ką dokonuje silę poszczególnych nominacji.
Eywało dotychcrzas
1 tak, że
po W
styczinda, kiedy to tradycyj.nie następuje
wauguraieja nowe.go prezyden.ta, pois.zczególn1i pl'ezydenci nie mieli obs.adzonych
wszystk.ich stasnowisk rządowych.
Tu
ki;6tk.a uw~ia na maxgi1n-esie - ot6:ż w
USA n.ie ma ga.binetu w europejskim
styilu i nie ma też min.is.trów. Są natomiast sekreitarze odpowiedlziaJ.ni za poswzegó1ne, re.sorty. MLasnu.je ich pre!Z'yden.t, a za.twlerdi:z;a Senait.
Reaga111 już w ubiegły czwa.rtek dollro'l!<llł osi.a,tniej nominacja i wiadomo
jull:
kt.o za co będzie odipowiadał. Przy ok.a.i.ii porównanie - USA jest ·państwem ·
6-krotnie większym od Polski, .natomiast
kleru.je nlm 13 ministrów-sekretarzy. U
n.as mamy tych ministrów prawie 40,
co uwz:.ględmiia.jąc ws.zystikiie ok.oliczinośe!
11ldani1a jed~ak do przyłąezenia się do
iiwolenników Zillacznego
zred1mkoiwa111ia
liiczby millli5terstw u .nas.
Wra.caJmy jedillak do temaitu. Najwłq·

•
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Przemówienie I. sekretarza ·KC PZPR S. Kani
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SZANOWNI KOLEDZY
Gdyby ropy było więcej, niż I TOWARZYSZE!
przewidujemy do odbioru, obecnie
raj nasz wszedł po wielprzygotowaliśmy awaryjnie 25 aukich wstrząsach
na sziak
tocystem. Jestęśmy także w stanie
socjalistycznei odnowy, któułożyć przy pomocy wojska roporej linię i ·program określił
ciąg awairyjny o dużym przekro- Komitet Centralny na swoim VI
ju, 1. km tego ropociągu układa plenarnym posiedzeniu, szlak odsię w ciągu godziny.
W rezerwie nowy btldzącej wielkie nadzieje,
mamy 30 km tego ropociągu. Nie ale przecież i zagrożonej
pnez
trzeba dodawać, że jest to rezerwa, działania zdecydowanych przeciwktóra .pozwoli n~m na zag?spoda-1 ników so~jali.zmu .. R~w~ież na v.si
rowame , Wszystkich nadwyzek ro- mamy w1elk1e ozyw1eme, odbywa
py.
(PAP) się wiele dyskusji. Fala krytyki

wywołuje

powierzea:ue
funkcji sekretarza stanu
(odpowiednik
ministra spra,w za,granicznyoh) Aleksandrowi Ha,igow~. DZJiej.e się tak z dlwóch
powodów - nie jes.t fachowcem, gdyż
jego dotycihczasowa
ka.rie.ra związana
była z wojskiem (m. In. peh!liił funkcję
główno<lowodzą~ego sdł NATO
w IDu.ropie), a n.a dod-ateik n.ie wyj.aśn.iono dotąd
jego roli w ąferze · Watergaite, w której
niewąitpliw.j-e m.aiezał palcę jako s.z.el! per&0nelu Białego Domu tuż przed rezygnacją Nixo.na w 1974 r. 56-letni RaJg u:wabny jest za c·złowieka twa.rdego, które.go
można s.cha;a,kteryzować trzema słowa
mi - ambitny, pracowity, loj.aJ.ny Część
senatorów uważa, że to za mało, by być
dobrym sekretarzem st,ainu.
Nie sądzę
jednak, by to groziło odrzuceniem nominaoji, gdyż republika.nie
mają obecnie
więk!WOŚć w Senacie, gdcie zdecydują siię
los'' Halga.
·
,
Wiadomo też, ie Reagan przygotowuje
utworzenie „supergabinetu", coś w rodzaju naszego Prezydium Rządu. Ma ono
w d·użym stopniu przejąć
te funkeje,
k:.tóre dotychczas s.pełniała Krajowa Radia
Bez.pieczenstwa W skład ,5'Upergablne-tu"
wejdą 9!Zefowie kluczowych
reso.rtó"\f,
wioepre!Z'ydent i doradl('y prezydenta. Ich
zadaniem będZJie ' ko<>rdy,nacja dzi.a.łań
wszystkich sł.użb władzy wykonawczej
i zapobieganie przekracz:a1nia kompetencji
przea.: poszczególnych f\lJllkcjonariu~y. co
w oz35>ie administracji
Cartera C1Zęsito
mfało mdejsee.
Zw.raca s.ię też uwagę ila pewien w,czegół. powsze.chnie uiznawany za istotny na mentalność eki,py Reaga.na, która w
większości pochodzi z Kalifornii,
i?dzie
orgalllizacja pracy stoi na wysokim poziomie i gd~ie pragmatyzm jest w cenie.
Będzie ona prredwieńsitwem ekipy Oarr·
ter·a, którego lud111ie, pochodzący z małe·
go i bied,nego s-tanu Georgia bardoo lubili limprowi®ację, d·la kitórej n,ie będde
miejsca w nowej admi1nist.racji.
Zmiana warty w USA Wldzia-na oczyma Europy za,chndnlej ma jeszczl/' jeden
aspekt, akcentowany szrzególnie w R.FN.
Otóż 1 nie ukrywaną ulitą przyjmuje slq
tam miknfęcie I fłrm.amentu polltyome•
cej

W

W prezydium
narrady
za.jęli kl. produkcj.f. Dla prze.z1wydęUm'i'a miui'!fLll pójść kol~jne pootanow·~
miejsca czl:onkow1e BLUira Poli tycz- tych . kudriośei diz.Lałać trzeba nle- nda śrwiita.dc2ąice o faktyc·znym prionego KC: prezes Ra<ly Mi1n·isków zwykle ·konse.kwentnd•e, szybko I ry•tecie <hla ro1ni.ctwa i o roonąceJ
Józef Pińkowski, sek.retane KC sku.tecznie.
Wz.bogacony projekt pomocy całej gospod,a.r ki dlia tego
Kazimierz Barcikowski,
Tadeusz wytycznyeh ma szansę stać sdę do- da:.iału. JeBU treśc-i s~us.znych zało
Gra,bski i Stefan Oluowskl, sek,re- kumentem, który stworzy rol.nic- żeń polityku rolnej wypehTuione zot<iirz KC - Jerzy. Wojtecki, a 'tak-. twu rzeczywiście niNbędine wa- sita•ną konkretnym,
p.ro;g·ramem
że wiceprezes NK ZSL - Zdzisław
runkd rozwoju. Rolników nie· za- d!Ziałain1a na dziś i na przyszłość
Tomal i członek Prezydium, sekre- dowolą jednak I nie mogą - pod· orarz gwa.raincj.ami dJa rolnictwa tait"Z NK ZSL - Jerzy GrzybC'lak kreśla.no - same deklaracje. Nie- wtedy siz')'bciej można będ~e odora:z seuetarz NK ZSL - Tade- zbęd1ne są konkrety, k.tóre zapew- robić z.aiegłośc! w rolnictwde ora&
polepszyć klimait
i;poieczmo-·poliusz Maj.
ndą wia.rygod·ność S>tanowdska parW naradcie uczestniczyli
iinni tti i ZSL w spra.wie rolnictWla. Za tyc=y na ws'i'·
Charak~·ery,zując czynnki s.~zyczłonkowie kde.row1nictw
PZPR i podjętymi już różn<>rod1nymi decYZ~L, m!!lliistrowie, . prz.:&t.aswic~elf z}a.mi polepsza),ącym! wa,ru~i pr~
(Dailszy ciąg na str. 2)
ku,erow:mctw orgamzac·J1 spóklz~el- dukcjd i opłacalnośC'l w roill!llctw1e
ców
i sp<JJ:eczn°""go•srpodarczych,
działających na wsi.
Refera.t oma wLa.jąiey główne ziadani.a rolnictwa i wsi w k'°'nte•kś
oie szerokiej dysk,usji, jaka rozwinęła się nad prze<luta wionym
w
październiku ub. r. wspólnym stanowisrkiem Biura Politycznego KC
PZPR i Prezydium
NK ZSL w
sprawie węzłowych problemów po-Utyki rolnej, rolnictwa i gospo1
da•rkd żywnościowej
- wygłosił
preze5 NK ZSL
Stanisław
Gucwa (przemówienie poaajemy
oddzielnie).
Zabierający głos w dysku.sjd pod•
kreślili. że 'wzbogacona o w.nioski
z SiZero.kiej wiejskiej debaty ostateczna wersja projektu
wytyczny<'•h Biou1ra Politycznego KC PZPR
I Prezydium NK ZSL mieć będzie
zasadnicze znaczenie d1la odbudowy
ntencją
wspólnego .•tano- gospodarczego wsi szerokiej dyskuZ.llJUfania r.olników do politykq rolwiska I!iura Politycznego sji społecznej.
nej orruz pobudzenia
aktywnosci
Ge.neralnie, możemy w wyniku
KC PZPR i Prezydium NK
społ~z.no-gospo<larczej na wsi. ReaZSL z października 1.1bi"1- tych konsultacji stwierdzić, że
lizacj•a tych postanowień prowadzona będzie jednak w niezmier- głego roku w sprawie węzłowych ogólna koncepcja polityki rolri~j
nie trudnych warunkach, na któ- problemów polityki rolnej. rolnic- zawarta we wspólnvm stanowisku
re skład.aja się wielkie napięcia i twa i gospodarki żywnoś<'iowej, by- Biura Politycznego KC PZPR l
Prezydium NK ZSL spotkała si~
ło zarówno przedstawienie i»dsta}!:łopoty w całej goopodarce, wielołetni.e ·zaniedbani.a
w roln '<'!Wie wowycb kierunków rozwoiu nas?:ei z aprobatą.
By móc skutecznie rozwiązywa~
oraz duże braski
w zaopa.trzenLu wsi I roln!dwa jak I poddanie
trudności
wyżywieniowe
kra1u,
gos.podaTstw w przemysłowe ś.rod- wszystkich spraw żyda spolecmomusimy patrze/! w sposób kompleksowy na potrzeby rolników. ,
A są to potrzeby nie tylko ekono-mkzne. ale również społeczne ' DO· ·
lityczne Tylko taka polityka która jest w pełni otwarta na a1.1te•ntyczne potrzeby wsi, która widzi
w produrencie· rolnym pełno;:iraw
r.eg? Ob"l'W-'lt<>la. mPie_ ko;zt~łt?Wać
•
poczucie trwałości dla indywidualnego ~ospodarstwa, a wi~ tvlko
taka polityka może być POlityką
skuteczną .
1
(D ~ lszy ciąg na str. · 2)
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OOSPO·
WSI NA
T:t.E OBECNEJ SYTUACJI KRAJU ORAZ BIE·
tĄCYCH ZADAR I ZAJ:,OŻEŃ PROGRAMOWYC.::11
DAl-SZEGO ROZWOJU ROLNICTWA I CAŁEJ
GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ.

Skrót referatu prezesa NK ZSI, S. ·Gucwy

ro.:
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STAŁY NAJWAmIEJSZE PROBLEMY
DARCZĘ, SPOł,ECZNE I POLITYCZNE

- w swym głównym nurcie, uzasadnionej, óstre-1, ale jakie ozdrowieńczej jest wysoka.
Ważnym tematem dyskusji był
tJrOjekt dokumentu zawierającego
·tanowisko Komitetu Centralnego
partii i naczelnego komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego
w sprawach wsi i rolnictwa-. Bogaty .iest plon tej dyskusji. Biuro
Polityczne KC PZPR I Prezydium
NK ZSL postanowiło dość ;stotnie
zmienić, bądź uzupełnić pr<' iekt do
(Dalszy ciąg na str. 1)

go „polskiego duetu w Białym Dumu".
d.aJ. jakąś rolę, a tu slysa:y - nie wtirą_
Chodiz.i orzywiście o Brzeziń&kiego i Mus- · cać się, to nie wa.stLa sprawa.
kiego, których w RFN ciągle podejrzeTakie postawienie sprawy przez Ktswasno o ukryte sympa.tie ·do „pierwS!Zej
singera bierze aię stąd,
że infoja,tywa
ojczyYLny". na czym rzekomo miały ucierEWG sta-wia na równi spra,wę bll'l:pie·
pieć interesy niemiecki_
e . Nie muszę bliczeństwa, braela i prawo
Palestyńczy
że] charakteryzować kręgów, w których
ków do określoola własnej przyszłości,
lansowamo owt- .teorie, ale faktem jest
natomiast dla
Kisslnge.ra ta ostatnia
ich obecne zadowolenie z odejścia, szcze·
sprawa nie jest Istotna, a w każdym ra·
góln1e Brze~ińsltiego. który, zda.niem re· , :Me 111ie powinna być tn.ktowa,na na rów·
wizjonist6w mi.ał w kwestiii n.iemieckiei
nl z interesem Izraela.
Za,niepodl:oje.nie
„:z;gubny wpływ" na pre.zyd·enta. MniejEurnpejczyików potęguje także fakt, iż
sze pretensje mi,amo do Muskliego, ale
zdają orni oobioe spra,wę z tego kto inspichyba dlatego.. że krótko sprawoiwal swą
rował Kiissi,n.gera Nie mógł być to ni·kt
funkcję.
iinny niż
preizydent-elekt, co oznacza
a,k. to zwykle w życiu bywa jedbrak jakiejkólwiek zmia.ny w polityce
ni schodzą z widowni, ta,k jak
USA w porównanLu z dotychczasową adnasi dwaj roda-cy, inni pojawiają
mini.sotiraeją.
Sprowadizała
się on,a do
się bąd:i jako ludzie zupełnie noprzejęc-ia
monopolu
wobec Bli&kiego
wi lub wracają z przymusowego „pryWsicho<lu i utrącani.a w zairo<liku wszelwatnego za.la.ma". Ten drugi przypadek
kich prób wt.rącanta silę do rejonu, u:znama miejsce
w odniesieniu
do o~bY
wainego przez USA za „S<wój". Wygląda
Henry Kissingera, osobistośei ongiś sła
na t.o, że . będa.ie ta.k i w ciągu naiStęiP·
wnej, piastującej u boku pre'ł:ydenta Ni·
nych cz.tere-eh lat kiedy s-ternikiem polixona funkcję sekretarm· sta-nu.
tyllii amerykańskiej zostanie Reagan.
Sz,czególni.e a.ktywną rolę odgrJ.wał Oill
()ra,z modniejszy staje się temat
-na B1iskim Wschodzde. dokąd wrócił w
pod tytułem roboty. Szczególnie
ootatn•i ch dindach, na razde
ja.ko osoba
głośno o nich w śwfatowym przeprywatna, samo.lotem belewiczy jnego konmyśle
samochodowym,
gdzie
cernu NBC, ki6ry go
zairudnia jako
wprowa,dzane są de prac
„szczególnie
k~Ua1I1ta za okrągły milioo dolarów
nużących", co budlli uzasadniony protest
r«;>c:z.riłe..
Egi·pctie i Iz.raelu
nikt sii?
robotników, zda,jącycb sobie
sprawę z
n:1e prze.Jął p<>ZOirną „prywaitnośc~ą" K·isniebezpieczeństwa dla siebie. Roboty WY·
m'.11'gera - zgotoiwa.no nru uroczyste, ofikonują w ciągu zmiany 4-krotnie wię·
CJalne powitanie, gdyż wszęd·zie liczą się
cej elementów, przy z.erowych brakach,,
z t;ym, że wkrótce obejmie Oill j.ak.ieś
podczas gdy robotnik ma ich około 10
wa.zne stanow!'5lk:o w admi,n istracjii Reaprocent.
g:iina. Najpraiwdopodobnioej rosta111ie g.pePrzedWlllky robotów twierdzą, ie mają
. CJalnym doradcą 11ia Blisik·im Wscho.c!zie.
one me111ita.lność dwuJ.eitii.:iego da!.deck.a, te
Nie omieszkał złoiyć lll1 wypowiedzi 1t
nie m.a,,ją wyobrdni przestrzeminej (roeharakterze wybitnie politycznym, a nie•
botowi potrzeba trzykrotrti-e więcej ceaktóre z nich zdrytowały kraje 7Jrzesz.one
su na wysi:z;uikaai.i.e inp. Sl2leści1a1nów
c<r.Y
w EWG, szczególnie W, Brytanię. Głów
stożków nit człowiekowd), ie pny usizn.ie chodZli o sita.nowi®kO z.aj~ przez KiskodzeniiU j-addejś CZllŚC! usiłują same sieB1ngera wobec blis·kowschodn·i ej iin.kjatybie ~zyć (na Floryd12'lie ' usizko<IWl!ly
wy Europy zach. Po prostu :llba.ga:teli-zorobot wailił siebie ,.ręka.rod''), ale to nie
wał ją, mzm.ał za ni~ażną,
nieistotną.
?.aJhamuje trwającej jut reowolueji roboLondyn iaiko pierwsrzy ujawnił swą retów, ku radości ioh producentów, kitói'zy
akcję na lekoewa6:ącą wypowiedź b. seoczyma dJuszy woidzą jut W'ZII'asta.jące zakre-tair za stain u Londyn ma oo-wiem am·
mówienia, a co za tym id2:1.e zyski.
blcję z uwagi na ~we ni,edaW111e powią
zania :i: tym rejonem, odgrywać tam n.a.HENRYK WALE.NDA
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dniu roku słołlce wze.o godz. 7.40, zajdillie zaś o

szło

15.49.

Imieniny o ehodiq
Arkadlun, Benedykt

O i rny

no y

w dniu dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje nasti:pujaca poitodę:
zachmurzenie duże z rozpogo·
dzenfami, Temperatura maksymalna w dzień około -1 st. C.
Wiatry sfabe I umiark01Wane.
północno-za.cbodnie,
skręcające
na zachodnie i południowo-za

chodnie.

Ciśnienie o godz 19 wynosiło
1003,8 hPa, czyli 752,8 mm.

Wainiejs„e roc1n1c
1Ś45
Początek wielkiej
ofensywy zimowej wojsk ra·
diieckich I polskich.
1878 - Ur. J. London, pisari
amerykański.

1856 - Zm. L, Stuhr, pisan.
rzecznik'
słowackiego
odro·
dzen.ia narodowego,
17!16 - Ur. J, H. Pestalo11:zł,
szwajcarski reformator społMz
ny I p~daP,"og.
1978 - Zm. A. Christie. ·p1sar·
ka angielska,

alea sobi
Ideał jest równie
rzeczywistość,

jak

rzeczywisty

Skrót referatuprezesa NK ZSL S. Gucwv Narada I sekretarzy
KC PZPR
,

(Dokończenie ze str. 1)
ndeczność rozbudowy mocy wytwó~ tynuowalllie reformy programowej
Z aprobatą spotkało się stwier- czych przemysłu spożywczego, któ- w wymiiku której dzieci wiejskie
dzenie, że polskie rolnictwo jest ry wciąż - mimo pewnego postępu dzięki starym szkołom miałyby zajedno. Takie spojrzenie na rolnic- - nie .iest w stanie zagaspodaro- pewnione zbliżone szanse of;wiatotwo, to nic i•nnego, jak zrów.nywa- wać całej ilości dostarczanych pro- we w stosunku do dzieci ze srodonie kryteriów oceny i kryteriów duktów rolnych.
Msk miejskich. Jednocześnie sądziwsparcia dla wszystkich i;ektorów
rzeba rów.ndeż większy na- my, że zdolnej młodzieży. wie!skieJ
i wszystlcich rolników.
chętnej
do pracy w rolructwie naci·sk położyć na rozbuaowę
Z peliną aprobatą spotkało .J11 w
chłodnictwa i
przechowal- leży stworzyć wszechstronną pomoc
toku dyskusji stanowisko w spranictwa produktów rolnych w postaci ·stypendiów, miejsc w inwie właściwej go.spodarkł ziemią, ornz ba"Zy trao11Sporiowej. Obecni~ ter.natac.h, opi.eki p<>rz~szkolneJ pod
c<> wiąże się zarówno z jej racjo- straty z tego powodu są nie- war;ink1~m, ze, podeJ!Ilie ona po
nalnym wykorzystaniem, lak i za- współmiernie
duże.
Upow- ukonC"Zemu szkol rolmczych oracę
pobieganiem
powstawaniu strat, szechnić musimy śWliadomo~ć, że w go~podarstwach _r~lnych.
.
zwłaszcza w związku ze zmianaIstotnym
c~y~mkiem
r<?ZWOJU
koszty społeczne poniesione na
mi właścicieli czy użytkowników. przeciwdziałanie
ma.I"notrawstwu społeczr:ego .wsi. Jest ,sz~rok1e koW środowiskach rolników mdywi- tego, co w rolnictwie już wypro- rzystame JeJ m1eszkancow. z dóor
óua.1 nych z pelną aprobatą przyję dukowano, są wielokrotnie ::iższe kult;iry . ogólnonaTOdO:VeJ
oraz
to. konsekwencje założenia, w myśl niż koszty ponoszone na uzyska- -:V~połudz1~ł. w tworzenm nowych
którego głównym dosta,wcą pro- nie dodatkowej produkcji surow- Jeł1. wartmci.
.
duktów rolnych są gos·podarstwa ców rolnych.
~mi;>leksow~ traktOV{aru~ spraw
indywidualne. W związku z tym
Wśród szeregu in·nych problemów, wsi, widz~ru~ .ich we "":'ZaJem.nycb
w szczególności w stosunku do tych jakie zgłaszano w toku dysJm ;1i współzaleznosc1ach, powmno stamogospodarstw powinien zapanować nad wytycznymi, wiele miej1SCa za)- wić .PUIIlkt wy)ś~ia ~la prog:amow pełn.i rzetelny i życzliwy Klimat. mowały sprawy kontraktacji pro- wama wszelk1ei dzia~alnośc1 z~Zaś
konkretne działa.nia na ich duktów rolnych. Chcemy, aby for- ró':l'no społ~czneJ, ja~ ~ ~roduk~YJrzecz powinny potwierdzać inten ma kontraktacji stała się bardziej neJ. Taka. Jest rówme;z mtencia 1
cie władz w zakresie zaintereso- powszechną i stwarzającą dogod- tarka, będzie konstrukcJa ~tatn.~go
wania rozwojem gospodarstw indy- ne warunki dla rozwoju produkcji wspolneg?
dokun_ientu,
ktory
widualnych i stwarzania im odpo- a jednocześnie dobrze rozumiemy, u wz.ględma wszystkie te problemy.
wiednich
wal'u.nków produkcyj- że będzie to w pełni możliwe dotwarza to pewne szanse dla
nych.
piero wtedy, gdy rolni·k jako strozatrzymania zdolnej młodzieWszyscy podzielają pogląd "> ko- na umowy kontraktacyjnej - staźy
wiejskiiej, chętnej do
nieczności
oszczędnej
gospodarki nie się rzeczywistym partnerem w
pracy w rolnictwie, a jednoziemią i skończenia z marnotraw- te.i umowie z wszelkimi
wynika- czi!Śn~e stwarza również
postwem w tej dziedzinie, które ujaw- jącymi z niej konsekwencjami. wrotu do rolnictwa tymszain.se
młodym
niło się szczególnie w ostatnich la- Chodzi więc
o to, aby umowa ludziom, któl'Zy od rolnictiwa odetach.
·
stwarzała
rzeczywiste gwarancje
a chcieliby obecnie do niego
Nic tak jak gospodarka ziemią uzyska.nia tego, co się ro1niikowi szli,
wrócić. Uważamy. że trzeba odpol!lie uwfarygodnia polityki w sto- należy. Np. powi·nny być stworzo- wiedn.io te oko-liczności
wykorzysunku do prodl\lcentów i•ndywidnal- ne gwarancje, iż w razie niemoż stać, proponując odpowiednie wanych. W tych sprawach musi być ności odbioru produktów od rolni- runki i pomóc tym
młodym lupełna jasność i jednoznaczność. Nie
ka. otrzyma on odpowiednią opłatę dziom.
może być różnic między ogfllnymi
za ich dalsze przechowywa·ni;i.
Obecnie trwa proces odbudowy
wytycznymi, a realizacją ich w teW toku dyskusji wiele miejsca samorządu kółek ro1niczych. W 24
renie.
zajmowały
sprawy
działalności ty11. kółek odbyły się zebrania, na
Ograniczone środki inwestycyjne związków i zrzeszeń branż.>wych. których - nierzadiko z poprawkaoraz stosu.nek efektów do nakła Uważamy,
że powinny one jako
- przyjęto statuty kółek
dów wymaga preferowania dobrych organi'Zacje autonomiczne. dyspono- miObecnie
są w trakcie reorganizarolników indywidualnych w zago- wać specjalnymi fachowcłmi cji gminne instancje kółek rolnispodarowaniu ziemi. Dlatego tez wspomagającymi plantatorów.
czych. W marcu br. ma odbyć się
przestr'Zegać
będziemy zasady Organizacje te powinny być VIII Krajowy Zjazd Delegatów K6ziemda dla najlepszych g0:,poda- rzecznikami swych członków bro- łek Rolniczych. W fa.ziekońcowej
rzy.
niąc ich interesów wobec p.1'zed- dyskusji jest projekt ustawy o sailnym zadaniem staje się siębiorstw kontraktujących pro- morządzie rolniczym.
w z.wiąz.ku z tym tworzenie dukty.
Uważamy, że oba projekty ustaw.
szeroltich i ciogodinycl:l mo·
Wai.ną sprawą naszego
rolnic- a więc zarówno o spółdzielniach,
żliwooci zakupu ziemi i potwa jest uregulowanie stosunków ja:k i o samol'ządzie rolniczym "'·tt=ania gospodarstw. Zagwa- wodnych.
pawinny być przeka"Zame do Sejrantowane z.ostanie w sposób bezW dziedzinie budownictwa wiej- mu w I kwartale br Jeszcze obecwzględny prawo pierwokupu ziemi skiego
najpilniejszvm
zadaniem nie są one w tra·kcie konsultacji.
dzierżawionej
przez rolnika luo jest
modernizacja budynków i
W trakcie przeprowadzonych zepołożonej
w pobliŻl\l jego gospo- Istniejącej bazy wytwórC?.ej. Jest brań w kółkach rolniczych zarówdarstwa.
to rozwiązanie najtańsze z możli no we wsiach. jak i na szczeblu
W polityce gruntowej nie ruo:że wych.
gmi.in - w niektórych woiewódzmy tolerować ludzi. którzy w imię
Dlatego
szeroko
powin:iiśmy twach zaistniały trudności z ich
źle poJętej taktyki nie kierują Slię wyjść napr-zeciw inicjatywom tyc·h przeprowadzeniem
oraz powstały
wymogami rachunku ekonomiczne- rolników, którzy zada~ia te DO<iei- ich zakłóeenia. głównde z p<>wod·J
go. Obec.nie niewiele .iest spraw w mują.
wystąpień przedstawicieli „SolidarPolsce, któ.re tak źle służyły rozWśród uwag zebranych w toku ności Wiejskie.i". Odczucia społeczWOJOWt socJa1izmu, jak marno konsultacji dokumentu Biura Poll- ne w tej kwestii sprowadza.ifl s!e
traw.stwo lub zbyt drogie i n1e
ty<'znego KC PZPR i Pr ez fdlurn do zaobserwowania niejako konkuefektywne zagospodarowame ziem! NK ZSL. poważna
ilość dotYC'ZY rencyjności programowej obu tvch
Biuro Polityczne KC PZPR i Pre· opła~alności produkcjj rolnej
ori(anizacji.
zydium NK ZSL w sposób jednoZ inicjatywy PZPR i ZSL rząd
Rozpatrując
l'Zeczowo projekty
znaczny stoJą na stanowisku stwo- podjął w tych sprawach szereg de- statutów kółek rolniczych i Solirzenia pełnych gwarancji dla Nła
cyzji. W sprawie podwyźr:k cen darności Wiejskiej", tru<\no dvpasności go~podarstw indywidualnych
skupu mię„a, mle a, zboża, pasz trz;yć
się
zasadniczych
róznic
Tworzyć będziemy gwaran<.je dla
i szeregu innych produktów.
Aczkolwiek stwierdzić trzeba. ża
lndywidua1nei własności w rolnknie kto inny. jak właśnie kółi<:a
znaliśmy za konieczne, aby
twie i prawa dyspouowania tą
Instytut Ekonomiki RoLnsj rolnicze. zawsze łączyły w swych
własnością, co ma określone znJoraz Instytut Rozwoi'.l Wsi celach progrą.mowych spr a wy zaczenie w konfrontacji z wypaczei Rolnictwa oraz dodatkowo wodowe z problemami społecznoniami w polityce rolnej jakie Centralny Związek Kółek Rolni- ekonomic:zmymi.
miały miejsce w WOJewództwach
Mówiąc o kółkach ro1niczych, naczych niezależnie od siebie analiGospodarstwa chłopskie wvkaz..,- zowały na bieżąco opłacalnosć pro- leży wspomnieć. że pierwsze /. nich
ją racjonalność ekonomicr.ną i w dukcji rolnej we wszystkich dziepowstały na ziemiach polskkh blipełni podlegają oddz;ialywaniu pań dzinach
Wyniki tych analiz słu sko 120 lat temu. Ruch kółek rolstwa, tak w zakresie produH:cji i żyć będą zabezpieczandu odpowie<l- niczych zrodził się u nas na grunskupu. jak i podziału dochOdu mię mch dochodów w gospodar.-;iwach cie walki chłopów o własny scadzy mL1sto i wieś. Powodu je to indywidualnych. W celu wprowa- tus społeczny, gospodarczy I poliże stały się one trwałym deme•idzenia stałych mechanizmów cPno- tycz.ny wywodził się on ze znanego
tem .sy temu społeczno-gosooda1· wych i opłacalności, opowiadamy w historii Polski ruchu zaraniarczego w naszym kraju.
się na przyszłość: za wprowad2'.aruem skńego którego ideowym przywódcą był Stanisław Staszic. Właśnie
Następny, bardzo liczny, blok po- tak zwanego systemu cen ltrvcz.ą
stulatów dotyczył
bardz0- doku- cych w rolnictwie. który ozna„zał plebejski ruch zaraniarzy powołał
czliwego i w konsekweucji „.uen.
by, że każda podwyżka cen środ do życia kółka rolnicze. których
nego dla produkcji rolnej - po- ków produkcji i usług oraz kosz- podstawowym zadaniem była obrogarsz.a.nia zaopatrzenia w śrouH:i tów utrzyma.nia byłaby w pełni na społecznych i ek:omomicz.nych inprodukcJi dla rolnictwa.
rekompensowana
odpowiednim teresów chłopów J)r'Zed klasami poTen obiektywny fakt jest orze- wzrostem cen skupu. Uważamy za siadającymi.
Z racii tej !unkcjd powstały wade wszystkim konsekwencją nit>- celową pełną kontrolę przez CenwystarczaJącego.
a oawet
wręa
tralny ·Związek Kółek Rolniczy :h runki dla stworzenia szerokich,
minimalnego. zorientowania orze- cen środków produkcji dla rolnic- różnorodnych form działalności kółek rolniczych tak w sferze spomy.słu na produKcJę srodków pro- twa.
dukcji dla potrzeb rol'11ctwa Brak
Wypowiadamy się jednoczt!Gnie za łecznej . kulturalnej, g0spoda'!'czej.
rynku środków produkcji a.la rol- zamro:żeniem w 1981 r. cen na pod- jatk i oświatowej.
Na podglebiu kółek ro1n 1czych
nictwa stwarzał koniecznos<: «.orzy- stawowe środkd produkcji w rolpowstały również w późmejszvm
stania z daleko idącej re,,:ls.men- nictwie.
kasy Stefczyka,
Spr a wy opłacalności wszystkich okresie słynne
tacji, stanowiącej bardzo •H:l ążliwv
system i to Jedynie połow1c~nego gałęzi produkcji rolnej traktuje- kt6re przejęły swą nazwę od ich
my ja.ko padstawowe zadanie poli- założyciela. Kasy te zapoczątko
zaopatrywania rolnictwa.
.
Dlatego za podstawowe zadanie, tyki rolne.i Główną dyrektyw~ po- wały następnoie powstarrtle słynnych
niezależnie
od usprawnienia do- li tyki cen skupu jest to. by była spółdzielczych banków ludowych
raźnych form rozdzielnictwa u wa- ona nie jak dotychczas
polityką zarówno wspomagających chłopów
żamy konieczność szybkieJ .-ozbu- często wyraźnie opóźnfonego przy- w środki pieniężne, jak i organizudowy przemysłów dostarczających wracania naruszonej równow'l.gi w jących wspólnie z kółkami rolniśrodków
produkcji dla rolnictwa, rolnktwie. a stała się polityką <'zymi ruch krze;vienria p<>stępu na
wsi.
zdobvwania
wiedzy
rolwywoływaniu
maszyny, narzędzia, materiały bu- DO<i porządkowaną
optvm~lnych procesów rozwoiowvch nicze.i oraz o życiu społeczno-go
dowlane i środki chemi.:!we. ·
spodarC'Zym.
W katalogu spraw gospoda&rzy<'h rolnictwa.
Jest prawdą, że kół.ka ro!.nicze
w skali całego państwa. ta -;praSpośród spraw socjalnych na .:zowa nalćły do na1piln iejszvch. Ce- łowym miejscu stawiamy Z'.l..gad- w Polsce Ludowej przeżywały swe
nienia związane z systemem eme- dobre i złe lata. Ogólnie stwierd-i:i·4
chą obecnej sytuacji gospodarczei
można. że dzieliły one losy wszyjest ogromny nadmiar słus:z:nycb po- rytalnym dla rolrukqw.
W świetle zgłaszanych propozycji stkich organiucji samorządoWY"h
stulatów, pOstulatów daleki) niedostosowanvch do możliwości eko- 1• wniosków - system ten powinien Dlatego też sama organizacja kółek rolniczych nie może ponosić wiulec nowelizacji.
nomicznych kraju
ny za obciążenie jej balastem dzlauw~żamy, że tendencje inflacyj·
Stoimy na stanowisku, że w tym
wyścigu po środki p0trzeby rolne warunku ją konieczność ood:iie- łalnosci SKR oraz na'!'Zucain·iem odnictwa muszą znaleźć poczesne sienia poziomu najniższych emery- górnych, administracyjnych metod
miejsce. W okresie. kiedy społee:z:eń tur w rotn.ictwie do pozomu mini- za~ządzania.
stwo nasze napotyka na wiele malnych świad<'zeń pracowniczych
Okresy, kiedy k6ł!ka rolinicze
Dla wyrównan!'a różnic socjaltrudności. gdy stoimy przed
ko·
niecznościa wielu wyrzeczeń
sfe- nych I kulturalnych międtzy mia- rozwijały skutec!llnie swą działa1nooć
ra potrzeb żywnościowych musi stem a wsią należy w szczególno- zarówno bezpośrednio po Il wojrne
być sferą chronioną i w tym za- ści stwarzać
dobre wairunki dla światowej, jak i w latach 1956.,-.
kresie obrO'lla uzyskanego w po- rozwoju systemu oświaty, rozbu- 74, świadczą najlepiej o tym. że
spra·wdwną organ!ia<]ą
przed nim okresie poziomu kon- dowv infrastruktury
kultura1nPi są one
sumpcji musi być najbardziej zde- wsi oraz zapewnienia skutecznf'i chłopską skutecznde i z pożvtkiem
opieki zdrowotnej i socjalnei rol- służącą interesom rolników
cydowana.
Tl'Zeba także przypomnieć, ~e
Poważne z,naczenie mieć będzie riikom i Ich rodzi·nom.
System szkolny powinien stwa- właśnie kółka rolnicze stworzyły
odpowiednie dostosowanie produkcji pqemysłu terenowego i ;pół· rzać dogodne war\!.nki dla zapew- fundusz rozwoju rolnletwa, który
dzielczości
pracy i rzemiosła do nienia równego startu oświatowe obe<'nie powrócił do ich gestii.
tworzyły one r6wniet riła
potrzeb rolnictwa. W tym zakre.sit> go dzieciom i młodzieży wiejskiej
mi społecznymi i znacznym
wiele zależy od inicjatywy tere.no- Zadanie to oowinna realizować
WJ'Siłkiem
finamsowym
wej, od decvzJi władz wojewódz- gmi·nna szkoła zbiorcza wraz z~
swych
ozron·ków pokaźną
szkołami nłżej
zorga.nizowa:nymi
kich.
Projekt planu na 1931 rok stwa- Szkołom tym należy zapewndć ba- bazę techniczno-matedalmą.
Bau
rza pierwsze kroki na drod~ roz- zę lokalową, pomoce naukowe wy- ta w wa~unkach pełnej samorząd
budowy przemysłu pracującego na kwalifikowaną kadrę peda~ogicz ności powinna skutecznie wspierać
potrzeby rolnictwa Uważamy. że ną. bezpieczny i sprawny dowliz działa.ni a
społeczno-produkcyjne
pia.n na dalsze lata obecnej niecio- dzieci oraz zaplecze dla 1'!'awidło roLników. Prz:v czym samorząooośf
lat'ki będzie uwz~lędniać w znacz- we.i organizacji dożywiania.
ta winna być nie tytko zagwara;nnie większym stopniu środki na
towana przepisami. ale powinna
Sprawv te rozstrzy1mie Sejm.
rozbudowę
tego przemvsłu.
Bez względu na zmdanv w tvm znajdować sw6j wVTaZ w nienaNależy również widzieć- pilną ko- zakresie uważamy za celowe koo- rzucaai!u od.g6rm.ych deeY?.ji oraz
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oddolinym odirodzeniiu kó.łe-k rolniczych.
Skutecz.na ohron. i ręprezeatacja
interesów
zawodowych
chłopów przez kół'ka ro!Jlldcze przy
jednoczesnym orga.nizowainiu .i:aspokajania różnorodnych
ootrz.eb
jest najbardziej sprawdzoną formą
odpowiadającą
warunkom gospodarstw i•ndywidualnych zarówno w
Polsce, jak i w innych państw:ich.
Za tym ujęciem przemawia nat;ura gospodarstw indywidualnych,
do których w pełllli dosto,,owaina
jest kółkowa koncepcja organizacji
źyda .Rpołecz.no-gospoda.rczego wsi.
Koncepcja „Solidarności Wieja;kiej" jako związku zawodowego
rolników, moi:e być poniekąd atiraikcyjona głównie w zakresie formll•
łowa.nych pQStulatów i żądań.
Jednak jako koncepcja związku
zawodowego nie moźe być ona formulą programową o tak wszechstronnym zakresie. jak kółka rolnicze, gdyż związki zawodowe ze
swej Istoty w żadnym kraJU n.ie
prowadzą w pełnym zak['esie działalności gospodarczej, a co najwyżej działalność służącą zaspolcajaniu pewnych celów socjalnyci).
. Tak więc przenoszenie na grunt
wiejski metod reprezentacji interesów klasy robotniczej wykształco
nych w dobie waLkd z klpitalistycznym pracodawcą - nie znajduje analogii w systemie gospodarki
indywidualnej,
gdzie rolnik Jest
zarazem pracodawcą i pracowniklem w jednej osobie w swoim
warsztacie pracy.
Powyższy wywód ma charakter
czysto racjonalny, nie ma na celu
dyskredytowania tej czy inn~j organizacji. Ma on jedynie na celu
ukazanie przede wszystkim więk
szych,
ba~dziej
wszechstronnych
możliwości, zarówl!lo realnych, jak
i programowych - kółek rolniczych.
Wszelkie podziały wsi t>ędące
konsekwencją rywalizacji,
powodować muszą w konsekwencji tarówno nieskuteczność działania , jak
konflikty
wewnętrzne,
których
główną cechą stałoby się kieranie
różnych sił, na tle walki nie tyle
o sprawy rzeczywistego rozwoju
roln.ictwa, ile głównie o ;am obszar dZiałalności.
Dlatego uważamy, że w naj'Jliźszym czasie organi"Zacje PZPR i
ZSL powinny udzielić skute..:znej
pomocy tylko kółkom rolniczym w
organizowaniu ich struktur wewnę
trznych Dlatego zwracamy się do
wszystkich organizacji partyj.nvch
i
ZSL
o
pomoc
w
rekonstrwwaniu i tworzeniu prawdziwi~
samorządowych
kółek rolniczy<'h
a więc takich, którym zdecy<iowanie obce byłyby biurokratyczne i
niedemokratyczne formy pracy.
Uważamy jednocześnie, że niezależnie od oolitycznego w.!)arcia
z naszej strony kółek r~lniczych,
nikt ,nie1 ma prawa prze~zkadzać
ej organizacji w reallzacii jej \tatutowycll celów. Kółka rol!lkze.
jak wszystkie działające legalnie
organizacje. mają prawo d.> korzystania z pełnej ochrony prawnej.
Uważamy także, że kółka ·olnicze są organizacją otwartą dla
wszystkich rolników i z wszystkimi mogą znaleźć wspólne płaszczy
zny porozumienia. Przy uwzględ
niemu obowiązującego ustawodawstwa i interesów chłopów.
Zagrożeniem dla tych interesów
mo:że stać się podział wsi. Je5liby
działalność „Solidarności Wiejskiej"
miała na celu rozbicie ruchu kó·
łek rolniczych. to działanie takie
uważamy za niedopuszczalne.
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(Dokończenie

podejmować żadnych

ze lltr. 1)
szy.bsrej oobudow•ie zaufania wsi dysku.t.a..noi stwoierdza.J.i., że
do pods·ta.wowych wairu.n.ków za!Jiczyć trzeba s.ukce&yw.ne pr.z.estaw1ainie przemysłów na prooukcję
d.la rOOn.i.ctwa.
Niezmiernie ważnym z.aida.niem jest tee konsek.wootin.e pr!l.estirzeig1a.m.ie w praktyce zasad r.acjonalnej gos.poda.rrkii 2Jiemią
okrreślonych w wy;tycznych.
'fen
pod.stawowy i n.iepomnaża1ny śr<>;
dek prooukcji
rolrnej musi byc
za.goopodarowyw.amy
prZ€Z tych
rol.n.hków, 1.vtórzy pot.raJ'ią pracować wydiajmie.
Cale ro1n.ictwo
mus.i z.adlhać o
!IllOIŻJ.i.W1e jak najpeimilej.sze wylkorzystan.ie moiż:lli.wo.ści
prodn.l1kcyjnych i tych środ·ków, k.tóre obecnie m00e mu z.aipew.nić gospoda.rka nał·odowa.
tlairdrlo srt..a!fan.nie
przygotowują
się więc wStLys.tkie
wojewódiz.twa do wliose.n.nych pirac
polowych,
od których w dużej
mierze z.aaeżeć będą tegorooz.ne re:wltaty w produ.kcji
roślinnej i
z.w.ie.rzęcej, a tym samym stopień
za.s.pokojenfa potrzeb społec:z.eńs.iwa
jaijąice

n.a

<112.~ału

artykuły żywnOOc-iowe. Najw1ę-

dań.

W decyrzijach podejmowainycll na
wszystkich szcublach musi z.naleźć
od,z.wi.€ll'ciiedleruie przy Jęta w wytycznych tez.a, i.e ma.my Jedno roln.i.ctwo, k.tórego t.rwałym eleme.ntern są obork PGR,
RSP gos.podał·stowa i.ndywLCLuaJ.n.e. Równe tra-·
k•towa.nie poSiZCrZególnych sekwrów
powi.n.no się przeJaw1ać - st.wie.rdrono - stoso.wa.mem właściwych
krytel!'iów roz.d.z.iału ś.roorków prod:utkcj11., ZJWł.as·zcz.a def.icyiowycn oraz w do.skonaJeni.u
ekonomicznych waru.n.ków rOZ1W1Jalllia p.-odukcJJ., zapewniając·ych opł.aca1nośc
go.;poda.rowalllia.
Nie można roz.ll\l'Ljać roln.ictwa mówiono - wyłączme od.górnymq
decy'l.j.am.i. Duałać trzeba ze ws.ią
i na wsi, słuch.ac opi..nii rOO.nJtków,
rea.gować na ich postuJaty. Lnaczej
mów•1ą.c dą.żyć t.rzeba do rz.eczyw-istej odnowy samorządu wiejskiego,
który przoohodiz1 obecnie głębokie
przeobra.że111Ja . Proces
ocLradzanira
•ię "amorząd.u
kółek
rolniczych
zrzeszeń branżowych i spółdtlielaruc1 wieJ.s.kieJ
!llie jest pt o.;.ly
T.rzeba prz.ełamywac c~sto trudne buiery 1 przez.wycięiać konflikty narosłe w ostatnich lalach.
Przyjęte przez PZPR i ZSL zasady cLz.iała.nia staw-iające na pel.ną
samorządność
kółe-k
ro1lli<'Zych,
pr-zyw~·óeen.ie iJil naletnej pozycji
w życiu wsi, są - jak stwierdzano - jedyną sJ:u.szmą, drogą po&tępowania w tyc;h sprawach. Trzeba
Jednak szybko przec•hod.z.ić: od słów
i dekla.racjd do czynbw
Rzecz
więc w tym, aby w każdej gmin.ie nadać od.powied.nią raongę kółkom rof .czym
i ich gminnym
ziwiąz.kom oralZ stworzyć wa.rl\l.nki
do efektywlllego duałal!l.1a.
Nie ma potrzeby - akcentowano - wprowad1Zania na wieś i.nnych
organdzacjj
zwiąizikowyc-h.
Kół:ka ma.ją bowiem dost;i..tecz.nie
bogarte troadycje, d00wdadcźomych i
ofi.a.rnych d2iia.ltaczy, dy&pon.ują 'odpowied.niro potencjałem i nowymi
mo:żliwoścdami związanymi z przeTOW AazyszE I KOLEDZY!
jęciem fu.ru:Lusizu rozwoju
rolnictwa, aby stać się
rzec'l.Ilirkiem i
grom zadań stających obec- ohrońcą
Lnter~w chłopów. Inicjanie przed rolnłctwem i całą
ty~OU:
podeJmow•arnym
w tych
gospodarką
żywnościową
dz1edrz,1rna.ch przez kól:ka
na:leży
wynika nie tylko z dy•pron.a.p.r~w. Bez wied~y
porcji narosłych w latach siedE>m- 1:-VYchoo~ć
z.gody kółek me pow.in:no
się
dziesiątych pomięd:zy produk~ja roślinną I zwierzęcą Zadania ootęgu
je niezwykle niski poziom. z jakiego rolnictwo staTtuje do nowej

pięciolatki.

deficytowych &rod.kow prod.uJtcjoi, z.rn.ian cen
w rolilrlCLWie
itp. Hów•nOC'zesn.ie warWlluem auLentycmeJ odnowy samorZ<\(l,u Jes.t
jark n&J..:z.ybs:z.e prawne u,regu~owa
nie za.slllCI d.zLałalności
kółek i
=es.z.eń brar!UlOwycu, które za.pew.nić pow!Jn.na przygo;owywarna u&ta.wa o sa.mor.,ząAz1e i·o.ilJlcz.ym.
W pracy pru.ityczllleJ prowaaa..onej ua w.s.i· pr:.ez irnsoll!lll1cJe P:t.PR
i :t.SL trzeba Je<lrnark 1.1a<Lbać ·o i·izecq,,owe
wyJa.:lllliain.ie
ws.zystlk.tch
kwestii, o wierne prz.enoszerue do
gmiliny i w&i z.ałożen poiltY'ki rolneJ 1 wypełni.a.n.ie i.eh Konk.reta:t.ym
d.z.iaJ.aniem. Wspólna praoo na co
dzień ogni.w Pt.PR i ~L n.a wsi,
bli&kie 1 partne.i"Slkoie
kont.a.kiy z
rrurukami
oraz dotrzymywanie
przy Jętych rooow.iąz.ań, tak. p~
władize
J.ak i roLn4ków,
są w.srkaz.y·warno - istotny.ma czynni.kami realiizacJ.i zadań proouKcyjnych w ro1wdw1e oraz za.c•horwania jed.n.ocic.l samorz.ąd•u roW1l-iczego.
Zabierając głos w dyslm.sji, sek·retarz .XC :PZPR Jel'ZY Wój.teck.i podk.reślil, te w&pó!.n.e wytyczne Biu.ra Poli.tycznego KC PZPR
i P.rezydJium
NK ZSL określają
jas.no i niedwUJZlllac.z.nie cel po.Li.tyk.i ro1nej. Zaiożenia w tej d.z.iedzi~
nie są iJl.vegra.lną częścią ogó!Jnej
pruj.tyk.i goopodarczej
pańsi.wa i
re.a.liw.wać Je będzie cala
go.,podalI'ka nru·odowa. !Uecz Ja.sina, W.
moż.na
od razu
p.rzezwycięci;yć
wszyst.k.ich trudności i rozwią!Lać
wsizystkic•h
problemów rolnictwa
i g0<;,poda.rk.i zywnościoweJ. Są }ui
jedna.k kon.kretme
reZJu.liaty po- ·
czynań.,ja.kJe podJęto w celu po.Jcps,zenia warunków ro.zwoj.u roJnictwa.
Przykładem po&tępu
jesrt
m. illl. przew1dywa.na na br. poprawa z.aopatirz.e.ni.a ro1nictwa w
przemysJowe srodJti produkcji. Zamierrza Solę zWliększyć w 1981 r. w porówna.n.lu z . rokJ~m
m.i.nionym - dostarwy ciągni.ków
maszyn roLmczych, przyczep, sam<>chodów dla
rolni.c:twa łącz.n.ie o
przeszio 20 proc. Do.:;.tawy SlllOpowdą.z.ałek mają być wyż:.ze o p<>ło.wę, kopaczek elewa.torowych o .46 proc., pługów zaw1esza.nych
do cią.gni1ków o 23 proc„ bron o
58 proc„ roz.s1ewa.czy nawozów i
wapna o 26 proc„ S>iewni.ków - o
prz.esrzio połowę, a t.&k potrzebnych części zami€11llnyc-h do sprzę
tu rolnicze.go - o 34 proc Ostatnio podjęte zostały d.als.ze decyzje
o imporc.ie z ZSRR m illl ok. 100
ty.s. ton mocz.nika, co pow.i.n.no pop.rawić sytuację w zaopatrzeruu w
nawozy jes:z.cze w r półrocru br.
Poolepszy s.ię również za.opatrzenie
rolnictwa w środki ochrony rośliill..
Prz.e.mysł krajowy określi zaś te('mi.n w jakim konkretne w.kłady
zmienią profiJ produkcji z myślą
o lepszym zaspokojenilll
potrzeb
ro:.n.ictwa. Chodoz.i jednak o to podrkreśli.l:
sekretarz KC - by
wspólnym wysiłkiiem wła<liz politycznych
i
adminisitracyj.nyc-h,
saanorzą,du i rolników
ś.rodtki te
jak najefektywniej
wy•korzystać
już w czasde wiosennych pra<' po!owych.
Na zakończenie narady prz.emówde.nie wygłos·ił
I sek.ret.ac.z KC
PZPR - Sta,nJsław Ka.n.is. Nałną
z.ując do trwając-ego
procesu so-cjalis.tycz.nej odnowy w nasxym
kraju podkreślił, i.ż bogata dy&kusja na wsi pozwo1iła na utt;upeł!nie
n.Le i woz.bogacenie projektu wytycznych Biura Polirtyciz.nego KC
PZPR I Prezydium NK ZSL daty-

cej zaJe!i;eć tu będ'Lie od dz.iałaini.a
w glllliinach, w kółkach roLnicz.ych
i w
samyoh
gospodantwa.ch.
Rz.eaz więc w tym. by władze p<>Myoz.ne 1 a.dmiin.ist:oracyjne tworzyłY podik.re6la.no - jrark. najokorzysbniejSZle wairulllki oo realieacji
bairdizo trrudnych i z.łożonych za-

O

decyzji <Wty-

C'ZllCYCh m. in. obrotu z.iemaą, roz-

czącyc•h

!

węzłowych zagadmień po-

li.tyki rolnej. ro1nictiwa i g0Gpoda.rka żywn00ciowej
(Pirz.emów.ienie s. Kam.i z.amieszczarny oddzielni.e).
(PAP)

Spotkanie związkowców
z przedstawicielami władz

W 1980 r. produkcja globalna rolnictwa była w cenach porównywalnyich mniejsza niż w 1973 r„ a
produkcja roślinna mniejsza nilż w
1970 r. Przy rosnąc}'('h wciąż s.zybko dochodach pieniężn:v<'h W'Płvw;i
to na ogólnie znane trudnoot•i rynkowe.
Priorvtet dla rolnictwa wynik'!!
n.ie tylko z ogromnych bieżących
trudności w zaspokojeniu potrzeb 1
Pamiętać
musimy, że zadanie
rolnictwa w obecne.I plęc!olat<!e
to nie tylko poprawa zasookoienia
potrzeb konsumpcyinvch ale Jednocześni€ koniecimośl- o!!ra•mrzeni<1
<>l?romnego importu zbóż I pasz.
Pamiętać musimy. że w svtuac.ii
całkowite.i likwidacii lmoortu zbół
I pa~ I całkowitej likwidacil 'ks
oortu mięsa i jego przetworów nasza konsumpcja m!ęsa na !'lowe
zmniejszyłaby się o okoro 40 1'l'O·
cent

51/52.

woju rolmictwa.
Biuro PolityC7Jlle KC PZPR i
Prezydium NK ZSL podejmowały
wspólne stanowiska w sprawie polityki rolnej tak w 1957 r„ iak i
w 1971 r. W tamtych okresach
był to wielki impuls do 1aiko5ciowyich przemian, które 'Pl'Zyni<><;ły
zn=e efekty.
Liczymy obec.nie gł6WIIl4e na wyzwolenie
aktywności
społecznej.
Inicjatywy I pnedsdębiOl'C'ZOŚCi rolników. Tego rolnicy polscy w żad
nym trudnym okTesie nie •kąpiti.
Liczymy, że aktywfa:acja wszystkdch sił apołl!C'Znych, a przede
wszystkim aktywizacja członków
pari'li i ZSL, sprzyjać będzde tworzen.lu na wsi klimatu
sluża<'el!o
pracy, służącego WY'ZWOleniu w,;~l
kich możliwych rezer·w.
WAP)

Drukiem ukazał się ten wiersz w
tomiku noszącym tytuł „Przepraszam,
żartowałem",
wydanym
przez ISKRY w 1974 roku.
Godzi się przy okazjii dodać, że
opublikowana w felieton.ie wersja
wiersza jest nieco zmieniona, ile
taka została zanotowana
właśnie
na Wybrzeżu.
Za ws1Zystko Czytelnik6w przepraszamy. Autorce felietonu dorę
czyliśmy
pebny i poprawny tekst
utworu naszego saty.r yka. A „Tym,
którzy gardzą" ... :
Satyryk - to nie llter11Jt?
Przyznaję •.•
Nie wszczynam sporu.
Czl!owiek dopiero czuje się
wielki,
gdy traci poczucie humoru.
To także Załucki.
(hz)

W dniu 9 stycznia br. w siedzi- Porozumiewawczej
Branżowych
bie NSZZ „Budowlanych" odbyło Związków Zawodowych z l sekre•
spotkanie Społecznej Komisji tarzem KŁ PZPR Tadeuszem Cze•
chowiczem
i prezydentem
Lir
dzi Józefem Niewiadomskim.

się

DLA ŚCISŁOŚCI

W czwartkowym numerze „DŁ"
n.a stronie 4 zamieściliśmy felieton
pt. „A jednak daliśmy sobie radę" .. „ w którym autorka zacytowała wiersz, Q którym
napisała:
„Przepis po polsku"
jeden z
wierszy powstałych w sierpniu
1980 roku wśród strajkujących iałóg Wyb.rzeża„.". Dalej autorka aa·
pisała: „Tekst te.n
przytaczam za
Joailll1ą
Siedlecką
(„Kultura" nr

Podczas spotkania

przedstawiono
w oranżowym
ora.z zachodzą·
ce w nim zmiany organizacyjne I
strukturalne. Zgodnie z uchwałami
krajowych zjazdów w statutach
związków branżowych wprowadzono istotne zmiany umacniające za•
sady samorządności i demokracji
wewnątrzzwiązkowej.
W
wielu
związkach reaktywowano zarządy
aktualną sytuację
ruchu związkowym

okręgowe.

Wymieniono również poglądy ••
WszY'Słkłe
powyiższe
cz:vnnikń
Spieszymy donieść, że wiersz ten
określa.la polltvczną I ekonomkzną - na co zwrócili także uwagę Czy- wszystkie
podstawowe problemy
wagę
tych wszvstokich przedsię telnicy - napisany został w roku polityczne, społeczne i gospodarc:i.~
wzięć. kt6re cheemv razem - par- 1965 przez Mariana
Załuckiego
i województwa i kraju. P.rzedstawiotia ! ZSL - DO<iiąć na rzecz roz- nosi tytuł „Przepis po polsku".

stanowisko
związków
w sprawach zwiąu·
nych ze skracaniem czasu pracy,
wprowadzeniem systemu kartkowego na mięso I tłuszcze oraz podnjmowaniu współpracy z NSZZ „Solidarność" i innymi związkami.
no m.

in.

branżowych

•t·

W czasie dY'Skusji zarówno I
k.reta.rz KŁ PZPR jak l prezydent
Łodzi
podkreślili
celowość
konstruktywnego działania branżowyr.:h
związków zawodowych oraz zwr~
clli uwagę na potrzebę prowad~e·
nia stałych konsultacji z całym
ruchem związkowym we wszystkich żywotnych problemach ludzi
pracy.
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Komisja d.s. Reformy Gospoda·raej opublikowała „Podstawowe załoieniia reformy gospodorczej". Dokument ten, liczący 78 stron, przedstawiamy w omówieniu.
Pełny tekst projektu pod~tawowych założeń re·
formy gospodarczej zostanie opublikowany w styczniu br. w formie broszury wydanej · nakłodem „Trybuny Lud1u". W terminie późniejszym
projekt ten zostanie opublikowa•ny w „Żyoiu Gospodarczym" i „Przeglądzie Technianym" oraiz
wydany przez „Książkę i Wiedzę".
N a wstępie uzasadnia się ke>nleczność przeprowadzenia refc>rmy 101podarczej i Jej cele. Urzeczywistnienie linii socjali.stycznej odnowy w
sposób nierozerwalny wiąże się z reformą gospodarczą, jako jedną z
istotnych przesłanek pełnego WY'korzystania istniejącego potencjału
eospodarczego l przezwyciężenia obecnego kryzysu społecznego i
gospodarczego.
Trudna sytuacja rynkowa, zły sta.n bila.nsu płatniczego, nadmie:rny
front Inwestycyjny, drastyczne braki w dziedzinie zaopatrzenia maduże marnoteriałowo-technieznego, dysproporcje strukturalne l
trawstwo czynników wytwórczych, regres produkcji rolniczej i przepłarowych,
żądań
es.kalacja
pracy,
mvsłowej, niski poziom wydajności
wiele nie rozwiązanych problemów soejalnych - oto podstawowe Cl!chy obecnej sytuacji. Jest to przede wszystkim rezultat deformacji
w funkcjonowaniu systemu społeczno-politycznego i i<~Podarki.
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nadchodzą, wymagają istot..nego W'l.rostu s.p<>.l:ecznel

gospodarowania.

kł.
Odradzające się tendencje samorządowe, m. In. w
wym, stwarzają korzystne przesłanki kształtowania

stemów funkdonowania

gospodarki. Sprzvia temu

:-~ 1
-

realizacja
biu.

zm·i11Jny
Osiągnąć to można Poprzez
sti;:ukturalne, wyższą wydajność pracy, innowacje oraz postęp na11kowo-teehnicz.ny I ekonomiczny. Obecnv system funkcjonowania gospoda'l'ki nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom Koni~na iest
kompleksowa reforma gospodarcza, która w powiązaniu z realizacją
przemian zapowiedzianych przez VI I VII Plenum KC, ukształtuje
warunki ułatw.iające przezwyciężMle kryzysu.
Program refMmy musi być dostosowany do konkretnyeh wa.runków re>zwoju społecznoo-gospodarczego. Są one niekorzystne·. Podstil·
wowym atutem kraju jest wysoki poziom kwalifikacji i coraz więk
sze doświadczenie zawodowe licznych roczników młodzieży . Ten czyn~ i wielkie możliwości 'tkwiące w u·nowocześnionym potencjale wyfwórczym, a także znaczne zasoby surowcowe, któ.ryml dysponuje nasz
kraj, dają szamsę wyJścia z k'l'yzysu. Istota sprawy polega na wykorzystaniu tej szansy.
Reforma gospodarcza jest wielkim przedsięwzięciem społecznym
politycznym, którego realizacja wymaga .przezwyciężenia Lnercji ł
oporu sił zachowawczych, i:decydowanego wsparcia przez klasę robotniczą i ogół lµdzł pracy. Istotny wpłvw mleć będzie także rozwój demokracji socjalistycznej i samorządiności. Szczególne ..i11aczestrony
nle ma zaangażowanie się w przeprowadzenie reformy ze
PZPR. ściśle współdziałającej z ZSL I SD. Urzeczywistnianie demokracji socjallstyc:z,nej powinno ukształtować instytucjonalne warunki
uspołecznienia procesów zarządza.nła, zapewniać prawidłowe sprawowanie przez partię przewodrrlej roll w społeczeństwie, w tym również oddziaływanl-e na kierunki rozwoju I funkcjonowanie gospodar- efektywności

gospodarczej

ruchu zawodosora wnych svkonsekwentna
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Jastrzę

Głównym eelem reformy Jest uk&ztałtO<Wsnie systemu i mechanl•
smu funkcjonowania cospodarkl umożliwiających realizację zasady
demokratycznej samorządności ludzi pracy oraz sprzyjających stalemn
postępowi społeczno-ekonomicznemu, zwiększaniu 1d01lnoścl gospodar•
kl do zaspokajania potrzeb ludności, a przede wszystkim szeroko po•
jętych potrzeb podstawowych (wyżywie.'ld.e. mieszka.nla, ochrona zd.ro.wia, kształcenie, kultura, warunki pracy, czas wolny, ochrona śro
stosunków
dowiska) oru rozwija.niu I umacnianiu socjaHstycznych
S'POłecznych. Rów.nie wa.żnym jej celem jest stworzenie warunków
służących pełniejszej realizacji socjalistycmej zasady równych sl'Ałlna
urzeczywistillianiu podla wszystkich ludzi ora.Z jak najlepszemu
działu według !loścl i jakości praey.
powin·ny teł sprzyjać osiagnięciu rówRozwiązania .systemowe
nowagi gospoda.rczej, w tym zwłaszcza rynkowej I pła:bniczej. Powinno to doprowadzić do umocnienia pienlędza, a w dalszej perspektywie - do wymlenl11lności złotóWkl.
Uk&ztałtowa.ny w wyniku reformy sposób funkcjonowania gospodar•
ki powtlnlen stymulować postęp naukowo-techniczny ·i nastawiać si'
na podwyższanie efektywności gospodarowania.
Celem o niezwykle Istotnym znaczeniu jest zapewnienie socjalistycznego, planowego charakteru rozwoju kraju i wdrożenie taiktch meehamlzm6w systemowych. które sprzyjałyby optvmalnemu rozwiązy
wandu przyszłych problemó'lll kraju. Ba'!'dzo ważnym zagadnieniem
jest zapewnienie wysokiej efektywności współpracy l(ospodarczej z
zagranicą, pogłębianie więzi z krajami socjalistycznymi w ramach
RWPG.
W rezultacie reformy }'owłnna nastąpł6 zmiana układu 1tosunk6w
między centralnymi org-anami władzy i administracji państwowej 1
jednej strooy, a przed.slęble>rstwaml I Ich załogami oraz terenowymi

(Dalszy
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na str. 4)
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9 STYCZNIA WIECZOREM
PRZED MIKROFONAMI POLSKIEGO RADIA I KAMERAMI
WYTELEWIZJI POLSKIEJ
STĄPIL C!LONEK filURA POSEKRETARZ
LITYCZNEGO,
KC PZPR - STEF AN OLSZOWSKI.. Oto tekst wystąpienia:
Zabier<am dz.iś głos nie tylko w
PolskHoJ
kierownictwa
Imieniu
Zjednoczonej Partii Robotniczej, 1
chociaż przede wszystkim z tej racji, czynię to również jako obywa tel, jako Polak.
tyciu pa4Są takie chwile w
stwa, w życiu narodu, kiedy zajest nakazem
stanowiska
jęcie
obywatelskim. Jest to nie tylko
prawo, ale przede wszystkim obowiązek. Pojawiać się bowiem zahoryzoncie polczynają znów na
stopniowego
potrzebę
stanu. Jest to nasza odpowied.z.i.:il- godz.iny. Tak czy inaczej, projeiu bowiem
skiego życia zapowiedzi konfliktów, ność
narodów ten przynosi znaczne skrócenie przejścia na system 5-dniowego tyinnych
wobec
niepokoju społecznego i nowych Jako państwa współczesnego, cywi- czasu pracy w stosunku do ubie- godnia pracy, lub na system skrazagrożeń.
can_ia czasu pracy według warianlizowanego i suwerennego, jest to głego roku.
Chcę z całą stanowczością stwierodpowiadający<'h
najlepiej
nasz obowiązek, jeśli chcemy liczyć
Propozycja jednak ta wzbudi::ła tów
lima się na międzynarodowej arenie.
dzić, że linia naszej partii wiele emocji, które nie biorą pod warunkom określonej branży.
porozumienia - zawarta w uchwawobec
Negatywne stanowisko
i
Praca, spokój i porządek, a nad~
korzyści
Komitetu wszystko rozumne rozwiązvwan:e uwagę rzeczywistych
łach VI i VII Plenum
nieodzownych potrzeb społecznvc1' propozycji rządowych ma charakCentralnego jest niezmienna
wszystkich naszych kwestii stano- i gospodarczych. Co więcej, prze- ter jednostronny.
trwała.
O jego skutkach produkcyjnych
wi najistotniejszy warunek opra- jawione wstały Inicjatywy, ktlire
Proces odnowy życia, pogłębie cowa111a
i społecznych już mówiłem. Gdv
i wprowadzenia w życie
nia demokracji socjalistycznej, u- wszelkich nie21będnych reform, u- nawołują do tego, aby również w zaś chodzi o dorażne konsekwenogłoszone
moenienia ludowego państwa i do- macniających demokrację socjali- soboty, które nie zostały
nie podejmować ~je s.połeczno-poli tycz.n e, budzić one
skonalenia jego funkcjonowania styczną w naszym kraju. Muszą to iako wolne pracy takie
muszą poważny niepokój.
stanowisko
zajęli
którzy
Ci,
prowadzenia niezbędnych reform rozumieć wszyscy, partyjni J bezIstocie
Bezkompromisowość, a w
na pozycji
jest I będ11ie przeprowadzany z partyjni, wierzą\Y i niewierzący tylko pozornie stojąpracowniczyr.h
rzeczy bezwzględność inicjatorów
obrony interesów
pełną konsekwencją. W imię inte'•ażdy człowiek pracy.
raz umowy społ~m.ej. Rieczv.w· "wveh wezwań stanowi nowe v1resów klasy robotniczej i narodu
Mamy do rozwiązania Ucz.ne pro- sty interes ludzi praey dykt•tJP rzewiP niep0koju 5polecznego, ir6polskiego.
b I emy. Dziś - to przede wszystSama partia dokonała i dokon.l- kim zadanie uporządkowania gotlllUllllllllUlllllllllllllllUllllllllllUllllUlllllllHllllllllllllllllllll HIUJ
je głębokiej, samokrytycznej oceny spodarki,
podwyższenie wydajności
metod swego działania, swojej ·o· i dyscypliny pracy, produkowanie
li w życiu politycznym, gospodar- niezbędnej ilości surowców i towaczym i społecznym. Zapowiedziany rów, zarówno żywnościowych, jak
Nadzwyczajny Zjazd i przemysłowych, budowa mieszIX
jui
PZPR pogłębi tę analizę I podej- kań. Bez tego nasze trudności spomie decyzje, tworzące statu to we łeczne będą narastać. I to jest obogwarancje ugruntowania demokra- wiązek partii i państwa, ale rówcji wewnątrzpartyjnej, roli klasy nież wszystkich jegó obywateli,
robotniczej w kształtowaniu par- wszystkich organizacji społecznych.
tyjnego programu i działań oartii. ruchu związkowego, branżowych
stawiając zdecydowane i skute-cznc
związków zawodowych i „Solidarzapory przeciwko możliwości po- ności"„
wtórzenia się błędów z przeszłości
Stwierc;lzenie to nie jest żadnym
i pouczaniem, ale logiczną
Będą to rzeczywiste gwarancie
koosezabezpieczenia, których wyraz w kwencją struktury socjalistycmego
życiu państwowym stanowią prawi- ~połeezeństwa.
dłowe stosunki i zależności międ7.y
Niezbędna jest poprawa po:tlomu
władzą
a
wykonawczą,
władzą
życia obywateli, ale może ona naustawodawczą I przedstawicielską
9 bm. w ostatnim wydaniu dzien- pracy w r(lżnveh dz!alach t.(ospod:aroparciu o nas.i: nika
stąpić tylko w
odpotelewlz.v.:nee.o minister pracv, kl musi być zrM.11!<:. wony.
Demokratycznie odnowiona, wła
własny wkład pracy. Niestety, od- ołac · spraw soc'alnych Janusz wiadający ich so<>c;l' c.· Jednocze~ne
Sejmu, rad narodościwa rola
już drugi rok, w któ- ')bodowski wvpowleclział sle na te· dla wszystkich wor .. ~·adzenie
notowujemy
Gd
wych i ogniw samorządowych jest
rym nastąpił spadek dochodu naro- mat zasad i snosobów wprowadzania zaraz krótsZ!'go o l dzle1'1 tvl!odnia
już dziś widO<'zna.
pracy. Przv- :>racy w ca!Pi gosoo1arce oznaczaKomisja Zjazdowa, która podję dowego;z różnych, bardzo złożo ograniczonego tvitodnla
nych przyczyn. Sprawą podstawo- pomniał, że rząd orzve.otował w tel toby obniżenie stanrt„rdu życia suoła pracę przed trzema tygodniami ,
łeczem·twa ? S-9 orne.
oorozumieniaz
zg0dnle
sprawie
ooracowuje założenia pro((ramowe wą Jest, aby to zjawisko odwrócić mi z Gdańslta, Szczecina i JastrzeW orzedłoż<. nvm ostatnio prograIX Zjazdu odnoszace się do wszyst- - zwiększać nasz produkt społecz bla - orol'(ram kt5rv nasteonie zoskracanl3 czasu oracv rzart kiekich dziedzin życia politycznego. ny i podwyższać dochód narodowy stał poddany konsultacji; \ orogram mie
- fundament podnoszenia poziomu ten zakładał wydłu~onv dzień ora- rowa! się m in z~srid~ . Iż począw
społecznego i gospodarczego. Uważ
r. oosz-:zególne br;mże.
1982
od
szy
nie studiuje wnioski płynące z :>~ żyeia społeczeństwa. Inaczej brak cv i wolne wszvstkle sobotv. Ponie• a nawet komQinatv bect:i
moe.tv
wartospadek
spowoduje
towarów
aprobata
z
to
sle
snotlrn!o
nie
waż
partyjnych i społe~z
ganizacji
na
przedstawiać •wnje oropozyc.1e
koszty
wzrastać
będą
ści płac i
rozorzedstawił
rzad
społeczeństwa
oracv
temat króts?el!.o tvw>dnln
nych, z zakładów pracy, uczelni,
utrzymania.
co
w?lna
wiązanie alternntvwne zagwarnntowanlu
ym
Jednocze~n
orzv
WS'i I instytucji.
Dlatego niezbędne jest re>zumne, druga ~obota. Pronozvcja ta przed- 7P nie będzie t0 oznaczało spadku
Proces demokratycznej odnowy
zawodozwiązkom
zostało
łożona
zasad rzeczowe i spokojne podejście, roz- wym Odbvlo s!e to jeszcze orzed orodukc,ji t>artt ·wzrostu ie1 kosztów
oznacza zatem rozwinięcie
Wprowadzer<iP orl zaraz 40-godzinnedemokracji socjalistycznej. Oznacz~ waga i odpowiedzialność przy/ wy- końcem ublegieit•' roku . a wlec do- go
5-dniowel'(o tvgodria "racv
obronę socjalizmu przed wypacze- suwaniu postulatów i rozwiązywa trzymano terminu uzgodnionel!.o
w oowiedzlal mlnl•ter - no. tylko w
niami. Oznaczać jednak musi rów- niu problemów polityki społecznej. Gdańsku Mlnlstpr nawl:n11ł tuta1 do resorcie orzpmy.<lu sooI.vwczel!.o
i
podo'saneJ!r oorozumlenla. skuou spoworlowalob~ w ci<'l!U 19·11 r
przed jakąkolwiek Mówię o tym z pełną szczerością tekstu
obronę
nież
będiie
nie
Polaków,
nas,
uNikt
bedzle
rzad
kt"rvm
z
zgodńie
próbą demontażu instytucji sociastraty w tak "o'rze':>ne1 orodukcil
wzgiednlał · '<wieksz„nie l\czby woltrzymać na garnusz.ku.
w wvsokoścl 46 mld zł
listycz.nego państwa.
Na tym tle chcę nawiązać do spra- nych sobót j•tż w TPku 1981.
państwem
Jesteśmy i będziemy
do
Mlni~1.er ustosunknwnł sle też
niep<'rozumlenla oowstalv wielokrotnie oudnos>0neito ostatnio
socjalistycznym, wiernym wszyst- wy wolnych sobót. Raptowne skró- Pewne
sobót
oracy
Nt
wolnveh
kwt.stil
""
oroblemu; dl>'cze~o nie mo:?na skró·
kim zawartym sojuszom mi~dzy cenie tygodniowego czasu pracy ma
Zmieniono \eh ter- cić ty~odn.ia pr'l.CV ·.koro e.osoodarstyczniu br
ogniwem ooważne konsekwencje w obecnej w
trwałym
narodowym.
- zgi;dme z sugestia ~e naszej ezesto brakuje materiałów .
'Yllny chcac
gdy
Dzisiaj.
gospodarczej.
sytuaeji
naszym
świata socjalistycznego.
Prezydium NSZZ .Snlldarno~<'.'" - u- ~urowców i enerl'(li? Stwierdził w te •
narodowym interesie !ezy k_azde liczy się wszystko, co zdołamy wy- 7VSkać czas na niezbedne w te1 sora- kwestii.
że 40· l'(odzlnn v tvdzle•~ praskrónatychmiastowe
produkować,
pokoJOWP
umacniające
działanie
Jedn'lk rozmnwv. cy oo,.;łęblłb~· 1es7cze nasze kłopoty
wie nel'(ociac1".
stosunki i partnerską, wzajefll:nie cenie czasu pracy oznaczałoby dal- Jakie w te1 •ora wie orzeorowadz!la zaopatrzeniow~ A t'J M. m. dlate00'1 orzewodnlc- go, te wolne roor.e »l'Odukcy1ne ns
komisja naciowa
korzystną wymianę dóbr material- szy spadek ilości towarów.
braki su- twem wlceprt-mlera :.Lleczyslawa Ja- które zwraca sle uwa:ze. istniel.:1 Mówią niektórzy, że
nych, naukowych I kulturalnych
pozytyw- ale w głównel mieue w zakładech
orzvnlo;;tv
nie
Nasz kraj leży w samym ser<'.u rowców i energii, zwłaszcza w gielskiego,
zajmujących sle orortukc .la wyrobów
Europy. Jego wpływ na europe1- przemysłach przetwórczych, powo- nvch rezultatów.
skie stosunki polityczne i gospo- dują i tak przerwy w pracy. To Minister zwrócił uw&Ke na lo!lJez- finalnych. ln'lcze1 'Prawa orzertsta·
wia sle w znkładgct.. które dostardarcze, a nawet na stosunki o sz~r prawda, ale połowiczna. Nagłe ną - Jego zdanl'!m - wvmowe po- czają
niezbęd,wch s11.-owców. mateszym zasięgu, jest poważny. SzczE'- skrócenie czasu pracy oznacza bo- rozumienia gdańskiego.
Cześclowe
dla tel proriałów I oółwvrooów
gólnie dzisiaj . i to nie tylko dla~e wiem dziś zmniejszenie wydobycia skracanie tv~odn"1 uracv w br (2 dukcji
Skr~: er,ie wlec czasu 1>rago, że tak głośno .o ~olsce V: świa i zaopatrzenia surowcowego I ma- wolne od prat'y sobotvl dałobv czas ey w tych olerwsz)ch urzedsleblortowej prasie kap1tallstyczne1 .. Shn teriałowego pochodzenia krajowego , na orzyi:otowan!P orogramu skraca- stwach poclągnełobv równle1 za sonaszego kraju, jego ekonom1k1, ~y  a w konsekwencji kolejny spadek nia czasu ornc:o. w n~stennvcll la- t>ą konieczne;~~ o.><\o'l-r.ego zabiegu
tach Byłbv to I tak stosunkowo w odruesleniu do zakł •dów koooerutuacja społeczna i polityc2ma inte- orodukcji towarów •.
2' 1ących.
krótki termin - w porównaniu
Skutki tego zjawiska są dla l•.i- Innymi
resują żywo i niepokoją nie tylko
krajami. które do wprowa•
W końcowe1 cz~cl wvwindu min.
nas, Polaków, lecz także inne dzi pracy wielce negatywne. I nie dzenia skróconel(o t.v.todni:i
pnev
dobrodziejstwa orzygotowyw1.1ł:v sle znacznie dłu1e1. Obodowsld przedstawił raz Jeszrze
ich
państwa. Ni~tabilność gospodarcza zrównoważą
rządu w "'rawie akracastanowisko
boto
będzie
Nie
czasu.
wolnego
jako
wiarygodność
podważa naszą
Mlnlster w-;ja~nił te porozumienie nia czasu orsry 'Rz~d chce skracać
partnera, szkodzi naszej pozy ... ji . wiem czas wolny od pogłębiają zawarte
w rac1<'nalnv sposób.
ale
czas.
ten
orzewidu1ace
a
Jastrzo:blu
w
ogranicza nasz udział w między cych się trosk i kłl)potów.
zapewnienie wszvstklch wolnvch od
narodowej współpracy gospodarcierpieć
Nie powinna nrzv tym
rozumlenl.J.i nracy sobót dotvczvło tvlko górnitakim
Właśnie w
czej. Dlatego w interesie nasz.ego rząd wysunął projekt rozwiązań . ków wegla kamlenne~o Rzad roz- gospodarka i nłe moh• zostr.ć utrudkraju, ale również innych państw które sprowadzają się do tego, abv szerzył je nA wszy~tkich pracowni- nlone życie s1Jołec·z.-ństwa. Chod71 o
1
kapitalistycz- stopniowe skracnnie tygodniov1ego ków przemysłu wvdobvwcze~o. Jed sprawe funkc:1onowanla handlu
10Cjalistycznych I
nych, leży ustabilizowanie się 'la- czasu pracy" nie wywołało tak'ch noczesnic - oodkremt mln. Janusz ustup; w wol•1e soboty; jest to oroJa- blem złotonv I wyma«a1acv ood1ecla
Obodowsld - ooroz•.tmlenle z
szych spraw wewnętrznych.
skutków . :trzebla
negatywnych
właśnie
orzewldu1e. Iż l(órnlc•1 z«o- wielu rozwia,ań ••t11:anlzacy1nvch
Chodzi o to, aby polskie prob!c- Proponuje się - jak wiadomo - dzą sle na wydłużenie czasu swe1
W dalszym l'ial(u - oodkre~llł mlby nie naruszyły •tanu stosu·nk6w albo dwie wolne sobotv w miesią ~racv do ~ :i:oclzin dzienni'!. a wll!t' nlster - ob·lwiazu1e rteevz1a rzadu
pra~v
dzień
ośmiogodzinny
i
cu
w
zwh~zcza
międzynarodowych,
stvcznlu
o oół e.odzinv clłużt.1 niż to b vło oo dotYczaca dni ul a~v w
Europie. Zaniepoko jenie taką mo- albo wsz~tkle sobotv wolne i orzPdnio.
Wolne od oracy soboty 1tyc?T1h1v•e
(PAP)
wielu mężów dzień roboczy przedłużony o pół Mln, Obodowsld stwierdził, te czaa to a. 17 l SJ,
tliwością wyraziło
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&połeczeństlwie
podziału w
jest próbą destabilizacji z takim
trudem osiągniętego początku 111nrzeczy
malizacji żyaia. W istocie
jest próbą sił, rodzajem presji politycznej na rząd.
ostatnich
w
takie
Powstają
dniach i inne powody do niepokoju. Wznawiane są próby podważ:i
nia ładu wewnętrznego i zasad
funkcjonowania panstwa.
Czemu na przykład mają służyć
organizowane w k.ilku
świadomie
Jeleniej
wojew6d11twach
już
czy
Górze, Włocławku, Toruniu
Radomiu - pró~ demonstracyjnych nacisków na aparat władLy
w celu wymuszenia
państwowej
zmian na stanowiskach kierowniregionach? I to teraz,
tych
w
czych
gdy po VI i VII Plenum Komitetu
Centralnego partia prze.prowadza
rzeteiną ocenę I wyciąga surowe
konsekwencje wobec ty~h. którzy
zasady, ile
socjąlistyczne
łamali
odnosili się
gospodarowali, czy
niewłaściwie do ludzi pracy. Atmosfera rozognionych emocji i szantażu, uderzenia w ludzi, tylko dhtego, że są pracownikami administracji państwowej lub naszej partii musi budzić stanowczy sprzeciw wszystkich rozumnych obywateli.
Jakim to zasadoon praworządno
ści i demokracji służyć mają metody samowoli, polegającej na betzajmowaniu gmachów
prawnym
publicznych I rozdysponowywaniu
mienia instytuc.li państwowych i
organizacjj społecznych?
Szermowanie hasłem demokracji
nie przysłoni faktu, iż samowola
służy anarchii. Demokracja zaś, b
ora worządność. która obowiązuje
władze pań
każdego. Nie tylko
stwa, ale i wszystkie organizafje i
ob.vw!I tel i.
Do czego, do jakich celów zmieniektórzy działacze „Sorzają
lidarności" regionu Mazowsze, kt6rzy organizują obecnie spis i tak
zwane opiniowanie kadr kierowniczych w gospodarce, w apara~ie
władzy państwowej i życiu politycznym?
'Akcja t,a słuiy rozpalaniu najest świadomą próbą
miętności,,
zastraszania kadr kierowniczych, ~
w konsekwencji zmierza do dezl>ri?anizacji tycia gospodarczego, pań
stwowego i politycznego.
Cel inspiratorów tych działań
struktury
jest jasny: podważyć
nic
orga~i~acji życia społecznego w 1m1ę na_Prawy socjalistycznej
R.zeczyposp01ttej, ale dla jej osła
bienia,
. I to w czasi.e, gdy nasza oartia
1 wszystkiie siły rozsądku i obywatelskiej odpowiedzialności dążą do
i;iog~ębieni.a soqjalistycznej odnowy
zyc1a, do umoenienia zasad sp~a·
wiedli wości, praworządności, ład~ i
spo~oju społecznego. Bez niego nie
mozna budować ani naprawiać rzer~ywistości, porządkować gospodarki, wytwarzać produktów żywności
i towarów, których brak kładzie
brzemieniem na
się tak ciętkim
naszym życiu. l..atwo jest burzyć
trudniej zał budowa~. Ale najła~
twiej rozpam po:tar,
Bratk stabilizacji, niepokoje I napięcia, zwła~s zał, gdy są wywoływane świadomie, wbrew rzeczywistym interesom lud11i, załóg i
tylko hamują
społ~eństwa, nłe
proces od.nowy - 1łużą Interesom
sprzecznY'Ill z dobrem kraju I stanowią dla niego powdm.e :r.agrotenle.
Komu jest potrzebny niepokój
zale!y na tym,
społeczny, kom.u
aby państwo polskie było osłabia
nie mogła s!ę
gospodarka
ne, zaś
wydźwigną~ z trudności? Kto ma
w tym Interes, aby problemy jadło

gły

być

nie mocl.rod~

w
porozumienia,
wzajemnego
atmosferze spokoju i prawa?
intere3,
tym
Kto zatem ma w
aby utrudnić, a może i odsunąć
wprowadzenie niezbędnych reform
społecznych i gospodarczych, które
umocnią ustrój socjalistyczny i !>0CJa.ltst~CT~mą d~mokrację, służąc jak
naJlepieJ ludziom pracy miast 1
wsi?
K:ie~owany przez partię proce1
SOCJal!stycznej odnowy trwa i pogłębia się. Projekt założeń reformy
g?si>?darcz.ej opublikowany zostame Jut~o l poddany pod publiczną
reforma, która
dyskusJę. Jest to
wpływ laz~pewnia r~eczywlsty
robotmczych na działalność
łog
przedsiębiorstw, a więc f całej gospodarki, na zmianę metod gospodarowania i stylu działania administracji. Będzie ona wyrazem demokratyzacji zarządzania, a zaraspołecznej odpowieze~ wzr~tu
klasy robotniczej, za
dzialności
rozwoJ _gospodarczy, a więc za siłę
przyszłość socja•
e_konom1czną, za
hzmu w Polsce. To jest jej cel.
. Komu więc zależy na podsycaniu
niepokoju, na uniemożliwianiu spo·
kojnej i rzeczowej dyskusji? Rozstrzyganie naszych problemów 11a
zasadz.ie próby sił nie m.a nic
wspólnego z duchem porozumienia,
z duchem idei umowy społecznej.
.Kaida spi:awa, oczywiście, może
ale żadna nie
p<>dlegać dyskusji,
powinno być odrzucana ' dla samej
zasady sprzeciwu przez upór; czy
z zacietrzewienia. Rozumieją to
dobrze wszyscy ci, którzy kierują
się rozsądkiem I obywatelskim poczuciem odpowiedzialności.
Trzeba więc jasno powiedzieć i
niech wszyscy wiedzą jakie iest
stanowisko naszej partii w żywot
nych sprawach społecznych i gospodarczych.
Partia mówi tak - dla rozwoju
demokracji socjalistycznej,
tak - dla • odnowy działalności
związków zawodowych,
tak - dla reformowania i dookonalenia metod planowania i zarz:ą·
dzania,
tak - dla wszystkich działań i
do
zmierzających
przedsięwzięć
i;oprawy poziomu iyc.i a społeczen.
stwa.
I mówi stanowczo nie - próbom
wprowadzenia do życia publicznego anarchii i chaosu.
nie - tym, którzy chcą atako•
wać partię, socjalistyczne państwo,
i
r '~z~ mii;Jzyn!lrod l\\E' \OJUSZJ
fundament panzobowiązania stwowego bytu Polski.
mówimy - t:iie wszelkim kontrrewolucyjnym zamiarom.
Wyrwania Polski z okresu groź
nych trudnośc• go. p<>darczycn i
społecz.nych, •1mocnien:Eo jej socja .
ljsty.:zaego charakteru, poszerzenie
i ugruntowanie demokracji socjahstycznej, usunięcie skutków upr7.ednich błędów i ich hód~ł leiy
w najgłębiej pojętym interesie
knżdego Polaka. Aby te ważne procesy mogły przebiegać skutecznie,
wielostronnie 1 głęboko - niezbęd
rozpslanie
ny jest spokój, a nie
namiętności, ład i praworządność,
a nie samowola, rozumne reformowanie. a nie burzenie struktur, umacnianie autorytetu Polski
jako silne.go socjalistycznego pań
stwa, a nie próby wprowadzenia
anarchii.
Nasz patriotyzm opiera się na
budowaniu, ulepszaniu, ·na umar.zasad
socjalistycznych
nianlu
społecznej, któr'.!j
sprawiedliwości
bez socjalizmu nie ma i nie będzie.
We wspólnej trosce o kraj, o jego
dobro, przyszłość i rozwój wspólnie
tworzymy szeroki front ludzi dobrej
woli - rzeczywisty front jedno3.:i
narodowej. We wspólnej trosce o
naród, o ustrój społeczny i socjalistyczne państwo polskie - wspólnie tworzymy front rorzsądku l
obywatelskiej odpowiedzialności.
Odnowa życia społeczne30, to n:e
tylko piękne hasło, to równieł:
problem I zadanie osobiste każd~go
i
pra~uje
człowieka, jeśli myśl!,
przetywa tycie jak człowiek rozumny, godnie l w sposób odpowiedzialny.
Odnowa tycia społecznego, łil> r6wn iet odnowa pracy, stosunku do
niej, odpowiedzialności za jej wyniki. To właśnie praca, skutecz.na i
rzetelna. Bez niej nie osiągniemv
wspólnych celów. B'.!Z
naszych
spokoju sp<>lecz11ego, be11 ładu i
prawOTzadnoścl nie rozwiażemy naSZYl'h oolskirh problemów.
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Powl.nino to doprorwa-

.Uć do umocnienia stra.teai_s:lllDej roli planowanJ.a centra1nego

oraa
l 1amorządnOIŚcl pr.zedslębiorstw.
Re!f'orma gospoda.r~ pow1nna pn:~zymić .ię do rozwoju demokir1-

ło zwiększenia .am.odz.ieLności

aocjaLi~yczmej 1 umocclenia 10Cjali11tycz.nego charakteru r07JWOJU
Polski. PowJn.na .stać aha istotnym czym.n!1klem 1ocjalliotyc7'nej odnowy. Pod,j~e programu reformy gospodaa:czej nie może jednak Sitwarzać iluz.ji w społe<:U!ństwie, iż W.NI% 1 jej wprowadzeniem wtomatyan1ie zmilkną wszystkie tl'udmości. Re!orma spetni oczetkiwa.nia tylko
wtedy, kiedy :i;miany orga.nizacyjn, l •Y&temowe ~ajd- silale W6parele w organizacjach g<>&poda.l"czych 1 aakładiach wytw6TC'Lych. El.ementar.nym waruinkiem uneczywjstnienia celów reformy jest norm~Lny rytm pracy, zasaónlcza popra'Wlll orga.n izacjl i dy.scy.plLny, jak
11.a;lepsze wykon.y.stamie czasu pracy l lfllllych zarsobów.
UrzeczywistniEmle re'!ormy powinno lltać lię apr11twą wszystkich ludZi pr.acy. Dlaitego tak ważne jest, aby w toku ogó1nospołeczn-e1 dyakll8ii zesipOły pracowruicze ustoounkowaly si~ nie tyLko do generallllY'Ch założeń re!ormy. RĆIW\n!e wad:ne jest określen.ie w toku dysllwsjl co należy :tmle.nić w miejscu pracy, aby dużyło to osiągnięciu
celów, które pr-zyświecają reformie.
Dokument omawia następnie l'O!lptHla.rcze uwarunkowarila ref1>rmy.
Nliezbędnym warunkiem jej skuteczności .l est taka polityka społec:imo1oopodarcza, która umożliwi ftmkcjonowa·nie założeń SY'Stemowych w
prak!tyce. Może ona spełnić ocze.klwamia ty~ko w wa.r<11nkaob za&arlmiczego tłagodzenia ostrego stanu nlerów,nowagl gospoda\t"C"Lej. Konienne Jest dalsze §l,1.kcesywne podejmowmi• działań w celu pnezwyaężenLa dj'!Sproporcjd. i osiągnięcia pozy'tJ"WIIl.!!'gO irprz~enla między
poprawlającą się rówlnowa.gą, a W1:r0Stem efekitywnoici gos-podarowania. Skuteczność polityki )1t"Zyw.racanła rów.nowa«! zależy w duul
mlene od nastrojów i posta;w społecznych. Dlatego niezmiernie wałne znaczenie ma oodajmoW\alli.e w pierwne1 kolejllloścl ta;kach dzialat\
które prowadzą do likwldacjł llJll.Jbardziej dotkliwych bolączelk &1>0-

eji

łecznych.

Pohtyka gospoda.roza po'łrillina by6 allllławtona na swtęk.nenle udziału produkcji środków konsumpcJl w produkcji apołeCllllneJ. P.rzY'Wl!'aeanie równowagi ry>nkoweJ wymag,a nylJ!dego wzrostu dostaw towarów zas·pokaja,Jących podstawowe potr:ze·by ludności. Szczególni:!
istotne :zm.acz.enie ma poprawa zao'P1.trzenia rym.lru w artyikuly żyw
ludnOŚl'l
nośdowe. Aby %Więks'zyć ud:zia2 rolrlctiwa w wytywienlu
k.raju, należy zapewnić kon19tn• waru•nłd ~onomłcz.ne ~roduik:cli
rolniczej dila wsz:ystkl.ch seiktorbw rolmictwa l zdecydowia<n.ie zwięk
szyć dostawy środków produkcji dla rolnictwa.
Przed.slewzlęciom na rzecz w'Zlt'Qlltu ,,OOaty towa.rbw l Ullług
w"mny towarzyszyć d:ziałllnda po •tlronie polityild dochodowej i ce.nowej. Wymienia 11ię wśród nkh równiet reformę cen detal\cmych,
u:kształtowaniem
która pow.i.inna być doke!l4lna łą@nie z nowym
struktury dochodów, które uw.7.1lędndałoby zasadę t'I'ÓŻ.nicowanel rechranl~ej pozlmn J)lac ;realnych g.ru~ społecznych o
kompensaty,
dochodach. W81"lmlklem pr:r;eprowadzenla ta:klch zmian
naj1niższych
musia?oby być uz:y-skllllli~ .n:el'Okiego poparci.a gpolecznego.
Polity.ka zatrudnienia powinna być uklieruin.kowana prżede wszY'&tk1m na WZ·rost &połec?inej wydajności pracy, zmiany struikturalne I
ziatr>U<lnienla. W tezie dotyc'.Zl\cej pot.neby ralł•kwldację przerostu
ejonalMgo wy1cony.stan1a :rasobbw maiter!ałowye.h m6W\l się o notnelbie kler01Wania większych nakładów Inwestycyjnych na oszczę
d:ność i racjonalne wy\l!:orzJISta.nle surowców l materiałów.
Potnebna jest ułra weryftkaeJa programu tnwNtycyjnego. Konłynuację budowy naleiy ~.anłczyć do lnwestyejl ukie.ruillkowanych
ni wzrost produkcji żywności I eksportu oraz os:zczt,'<łnoścl surowcowych, a także od11naczających alf: wysoką efcl<tyw.nością l k:rótJkim
okresem r,e.al!zacji. Potrzebna j..t -polit)'lk:t umiarkowanej I stablln~j
.topy illlwestyeji.
Zasady po1itykł naukowo-teC'hlniemej ~wl11J11y by~ nastawione _.a
ł'Ozwój bajowej myśli tec-Jmicznej. Nie'llbędne jest silniej11ze wląu
nle progu.mów badaJWezo..roz.wojowych z działa1nością rnwestycyj.n11.
Wa!inym zadaniem polityild g~podaraej jest przywr6cenle r6wln(1wagł w bllansie płatniczym. W ram:ach twon:enla bardziel roiwi·
niętych t trwałych form wspl>łpracy geis~rczej 1 zagranicą swzegótne m<>żl!wo.ki tkwią w dalnTZD pogłębianiu socjt!listycznel !JilteI
traeji, w której Polska J'OW'limll by~ ot:rwnym uczestinlkiem
parlnerem.
łołłle
llę
w11tłe
reformy
sał•łetl
wdrałanla
ollrH
Początkowy
1 S-Ietnlm rządowym planem stablllzaejł l'Mpodarlil narodowej. Moj)na OM:eldwać. te w wyiniku realda:aejl tego ))łanu nastapl prz:vwróeenle równ<>wagl gospodarczej. co utnotllwt dzlałimie mech11111lzm6w
ekononrl"Ul,Y"h proponowanych w ulotenlach. W okTe.de 'Dtze.iśdo
wym niezbędne jest stooowanle ro:r.wląr:a6 doratnych, przy uproU<'Ze<niu metod k lerowaala l atrulttu1' organl:r.acy}nye'h.
Kolejny rozdział dokumentu poświęcony jest 1trukturom •rranłn
eyjno-ęospoditrozym. K.onl~e jest :i:wlększenie efektyw.noścl sektora państwoweg<> l pogłębienie 1<>elali&t:yCl:nego cł}arakteru paJD.udących
w nim i;tQSunk6w prooukc}!. W t:imi celu nlezbęd·ne jest pt'1Zestrze-gartie samodzłel.noścl prlledsięblorstwa 1 samorządnoocl jego załogi wyrażającej si~ w uczestnictwie załoga w zlllI'ząduniu. St.ruktu:ra organizacyjina sektora przedsiębiorstw . l>aństwow;vch poW"fona by/! rbw110cześnie uproozczona I 1.różinkowana. Nalety dążyć do ogt"anlczenia
po.średnich sz<'zebli planowainla I zan:ąd-z:am„ oraz do dostosowywania organizacji do 1pecyflcznych ;llilłaśchvoścl technologlczn;vch I ekonomieznych branży. Przedsiębiorstwa powłnn:r miel! J)Tawo tworzenia dobrowolnych zrzeszefl.
Przewiduje słę m. In. tworzenie J)rzed.siębiorst'W handlu zaf?'Ulł
eznego w postaci spółek, których ucniałowcaml będa zaintere.sowane
przedsiębi<>rstwa prremyałowe, e'k.s~r:towo-lmpor:towe i Bank H.andlowy SA. Należy stworzy/! możliwość or)?a.nizowa.nla pn:edsiebiorstw
mieszanych, w którycli udzl.ałowcami byłyby J)T'Udsiębiorstwa pafl.1twowe i spółdzielcze, a dla działalinoścl na %')'D.kach zagranfo:znych doouścić również firmy uigTaatlC?:ne.
Istotnym elementem struktury Ol'l&nłz"JJneJ geąodarkl powtnny
być terenowe ors;-any wl„dzy I a4łminiatraejl. Należy znacznie ro:>1uerzyc zakres mieni.a powierzonego radom na.rodowym I w wydatnym stopiniu zwiększyć Ich samod'Zlielność r.a «ospodarke terenowii.
Gospodal'ka nadzorowana pra:ez rady nuodowe powi<llna obejmować
przemysł drohny i usług!, zakłady I Inne jedinoet1d organblacyj.n e g01podarlld komu:nalinej, budownictwo og61ne oraz całość 'gospodarki nabudowę ł
.rodowej, rolnictwo, ha·ndel detallcny i gastronomię,
utrzymanie dróg publicznych o chank:terze wojewódzkim, 1 gminnym.
Kon.iecz.ne jest przywrócenie &pól~ie~I eamorządiilegb charakteru. Trzeba reaktywować tradycyj'lle zrze.szenia spółd·tlelc:r;e Jako
bogate żr6dlo inicjatywy i zaangsżowania społecznego w rozwiązywa
Naleniu lokalnych ! ogóLnokirajowych problemhw gospOdarczych.
!y odbiurokr.atyzować dzlałalne.;ć •półdzielczości, uprościć jej strukIch
turę orga.nizacyjną. zapewnić członkom sp6łd2.ie-lni wpływ na
działalność. Wszystkie og•niwa wł11.dzy i administracji 1'aństwowej pow1nny popierać I chronić samorządne orgaind.zacje rolnicu. Samo:
r.ządność spółdzielczości powlooa dotyczyć zarów.no swobody vt ksrtał
I od'Jl()Wiedzialtowaniu kierunków działalroośel gos;poducze.j, ja.k
ności 'za osiągane w:Yniki.
łla
W.ażnym zadaniem jest sapewnłenle ltor1y1tnycłl warunków
rozwojv całeite relnlctwa. Wa•ru1n1tdem skutecznego sterowania rozwojem gospoda~stw indywidualnych jest tł'aktowanle Ich jako trwałego elementu gospodarki socjalistyc:zinej w Polsce oraz rów•nouprawnienie wsystk1ch sektorów rolnictwa. Gospodarka Indywidualna powi<nna mieć zapewnione możliw°"i powiększania obs%aru u.p raw (poprzez dostęp do gru<n±ów FFZ) I zakupu pnemyslowych środków produkcji. Należy wprowadzić nowy system ekonomic=<>-finamsowy w
rolnictwńe uspołecznionym, który sprzyjałby szybkiemu zwięk.szMJ.lu
efektywn<>6c! gospodarowania, umaooiainiu samodzlelinoścl i samorzą
dhości przedsiębiorstw . Tsłlotnym warun·kiem reallz11cji .zmian systemu sterowania rolnictwem jest wszechstronny roz.wl>; samorzadu rolniczego. Powinien 9n sprawować nadzór nad :zagospodarowaniem ziemi. reglamentacją srodków l'I'odukcjl, działalnością jednO.steik obsługi
rolnictwa, melioraciami Itp.
• Należy tworzyć do~odńe w.arunkl dla roriwo.\u rzemiosła prywatn,,_
IO ja'ko i.•totnego składnikfl itospodarki narodowe;. Konieczne jest
%!niesienie w stosunku do r.remiosła a;granlczefl w sferze zbytu w:;«>p6w i usług, a także Vf dostępie do środików l>l'Muikcj1 1 tnnych
form pomocy państwa.
Coru bardziej :i:nacz~it rolę, w atrukłuree ąoleozno-goepoclarclleJ
aajmuJą związki zawodowe. W}"Znaczona ona będt.ie przez ustawowo
określo11ą pozycję w pned~ębiorstwie oraz przez ich :r.naczenie, j.aiko
partnera organów panstwowych w rozwlązywaclu problemów polityki socjalnej, pOlltykt pracy I płac I poMtyikl gospodarczej.
W działalności organów państwowych centralnych l terenowych JIO·
wtnien być tapewniony wpływ organizacji społeeznych 1 atow.arzyazen, ja-k NOT, PTE itd. Zgodnie z post.ulatam{ środowidt naukowych należy stworzyć podstawy J)rawno-«-ganiucyjne ochrony konaumenta.
Należy dokonać zmian ldącv-<:h w kle«'U'llku dostosowamia systemu
bankowego do nowych zasad fun:kejonowainia gospoda·rki narodowej.
Narodowy Bank Polski, •pełniając funkcję banku centralnego, powinien realizować p01itY'kę g<i&podarczą rządu we wspólddalaniu 1
ltom!sją Ptanowa:nla J>r'ZY Radzie Mlnistr&w I mlinl-strem fiin<un•6w .
Zapewnienie l)Ol'Ządku prawnego l iiraworządinoścl w gOIS'J)Odarc•
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llUOdowej wymaca prawld.kJwej le=LTiacj4, spójnoścł między a:r-temem
prllWnym a aystemem ekonomiC%1Ilym ora:r. gwa.ra4lcjl przat.rugania
prawa. Nałeiy lWllJlewinić łrodkom muowe(o przei.kuu dostęp do LnfQrmacJl. ndezbędnyeh w l.nformowamiu opinii J>Ubl!cznej o problematyce cospodarcg;ej, w tym tak~e przed pOdjęciem decyzji w celu
umotli'Wienia - poprzez konsultację - społeczeństwu wywierlllnia
wpływu na kształtowanie decyzji władz pańs~owych.
W celu dost01SowanJa organłzaejl kierowania gospod11rkit de nowege
ayatemu ekonomlcznere awzględnłe należy konieczność sapewnlenla
instytucjl przedatawłeielskich (Sejmu I rad nairodonadrzędności
wych) nad organami .imlnistracjl oraz przeciwdzi(lłainia biurokratyadministracji l tworzeniu
cimym wypaaeni9Ill w funkcjonowlllldu
się partykularnych grup nacisku, działających wbrew interesom ogól
nospolecznym. W celu zapewnienia racjonalności decyzji, przeciwdziałainia wol\lJllta.ry.zmow<i l iil1Ilym negatywnym zjawiskom, niez.będine
jest tai!cie u:k5~tałtowanie struktur or,ga.nizacyj!nych i taild podział
kompetencji decyzyjnych, który umoel!<Wi wy;raźne określenie osobistej odpowiedzialncści za decY2.je o.raz Jormułowanie wy.r.ażnych
kryteriów podejmowania decyZji.
W <.-zęści poświęconej „Centralnemu kierowaniu g<>&podarką" stwierdza się, że planowanie centralne stanowi jedlll\ s podstawowych sai;a.d gospodarki 1oojalistycznej. Tneba uczynić go racjondnym 1 l!knltecznym oraz zapeWlllić strategicmą rolę w kształtowa.niu ~ocjal!
&tyc.zmych p.rze<>brażeń l rozwoju spoleczno-gospodarcz:ego kraju. Dą
żyć należy do uspołecznienia planowania i zdemokratyzowania kszitał
tow.ania decyzji strateg!c;i:.nycll.
Umoonieme strategicznych funkcji planowania cent.r'11.ne.go wymaga
udoskonalenia metod rozpoz,na.wa1I1ia potrzeb społecznych, oeeny wanajbaro.Uel
l'unków .rozwoju gospodarczego, dokonywanl.a wyboru
efektywnych kie<rulil!ków rozwoju, w tym specjalizacji w skali między
narodowej z~ szczególnym uW11ględnieniem i·ntegncjl socjalistycznej
w ramach RWPG. Wy~ rozwiązań w pl8'1lle centralnym powinien opierać się na Nchunk;u e<konomicz.ny;m z uwzględnieniem preferencji społeamiycll.. Społeczeństwo pow<iamo :mać alternatywę możliwości rozw.iązań dainych problem6iw i rzeczywisty k06zt przedsiewzięć gospodarczych. Władz.e państwowe powLnny wspierać opracOwywanie niezalcinych analiz i ocen sytuacji społecZ'll0-<g0&pod.acczej
oraz studia nad Pl'Zyszłością k.raju.
Podstawowym pla:nem rozwoju gospodarki powi·nien być plain Hetni, 1nte.g rd'llie związany .a 10-letnim planem perspektyw~~nym oraz
z programem przestrzennego za,gospoda,rowain.i.a kraju i takimi programami celowymi, jak program wyżywienia narodu czy mies21k·a5..Jetn.l musl dawać pad.stawowym ogniwom gospodarłlliowy. P1a<11
ki :r.~dniczą orlentacj41 dotyczącą uwa<r\lJlllkowań 1'()7;Wo.}u. Jego celów 1.połecznych oraz zadań gospodarczych i środków realizacji.
ranC'l planu 5-letniego, 1asadnlca:eJ
W &wfl\ZkU z podwyiszenlem
smianie powinny ulec funkcje planu rocznego.
Przedstawia się dwa warianty. Pierwszy polega na u.sa.nkcjonowaniu dotychc<Zasowej praktl"kl uchwalania pl.ainu rocznego przez Sejm,
drugi zaś - na u~naniu go za dokument uchiwail.auy przez n:ąd i
2'0bowlą7lujący organa admi.nlstd'acji państwowej do prowadzenia ta. klej polityiki, która ża·pewniałaby realizację Zll.dafl. wytyczonych prr:ez
plm 5-oletnl. W założeniach określono nMtę))Ille szczegółowe zasady
aporzadunia i:>TOjektów pla.iiu.
Decyzje I naraędzia dzialairuia szczebla ce.ntralnego powiooy być tak
określone, aby z jednej skony :zrapewniały strategiczną rolę plainu
centralnego, z drugiej zaś tworzyły warunki samodzielnej dz.iałal
no6cl przedsiębiorstw gospodarczych. Kierowanie działal.'1ośclą przedsiębiorstw państwowych powiinno od·bywać się głównie przy użyciu
instrumentów ekonomicznych. Zasadniczą rolę w kierowaniu gospodarką przez cen.tratne organy państwowe powi.nny odgrywać ceny,
podatkd, zasady podziału dochodu lub zysku przedsiębiorstwa itp.
W dziedziinie ryniku i konsumpcji pu·nktem wyjścia powinno być
ftaukowe rozpoznanie tendencji rozwojowych konsumpcji. Podstawową
orgain!zacji rym·ku powinna być swoboda zawiera.nla trlł!!lsak
:r.asadą
c)i kupna-s·przedaży. Ograiniczanie tej swobody może mieć miejsce
jedy.nie wyjątkowo w celu za,pewnienia ochrony interesów koruwmenita. Rozdrzfielnlctwo powinno być su·kcesywlllie ograniczane w miarę przyw~acB!llia równowagi rynkowej.
na
Jeśli chodzi o zasady podejmowania decyzji !Jilwestycyjnych
wzczeblu centrałnym - to przewiduje się, ie decyzje te, o il~ nie
będą zastTzeżone dla Sejmu, powimny być pOdejmowa.ne przez Radę
Ministrów 'PO uwzględnieniu opinii eokspertów. !nwestycje centralne
powinny być finansowa.ne kredytem balll>kowym spłacanym z amortyzacji i zysku w okrt!>'!ie eksploatacji.
W dz:ied:;dnie współpracy gosp()darczej z zagra..'lką J hwndlu zarranicznego wł~ c.ntTalne pąv.- nny okreś'l<ić lim ril:Ine kier
mir,,-dzynarodowej kraju l stopleń jego włą
rozwoju !IPecjalizacjl
czemla do mlęd:iy•li.arOdowego podziału pracy, zaikres i stopień \l\'Y'korzystywa.nia I udzielania kredytów zagranicznych. Poprzez odpowiednią politylltę traikta.tową powinny one za,pewnić możliwie najlepsze warunki dostępu do zagranicznych rynków zbytu.- surowców
l produktów rolny~h. technologii l kredytów. Należy pod.nieść rang11
bil8'nsu płatniczego w plan<>waniu i jako i•nstrumentu li'nalizy svtuacji
go51pod.arczej. Ustalenie maksymalnege poziomu zadlużenia i:agramicznego w okresach 5-let.nich J)(>Wi<nr.o być zastrzeżone dla Sejmu.
Ste.rowanie obrotem materiałowym powinno•być oparte docelowo na
wykorzystamiu naa:zęd.zi ekonomicznych i' łnnych norm ogólnych. W
dziedzinie jakości produkcji niezbędny jest stosunkowo szeroki zacentralnych l środków oddziaływ8'nia na organizacje
kres decyzji
za
gospodarcze. Pow1nny one objąć m. in. sankc}e ekonomiczne
11kutki wywołane niedotrzymywaniem ustalonych waru.nków technkinych dostaw. Wruinym elementem odd.ziaływamla na poJ>TaWę iaiko·
jci powinno być W)"korz)"Stanie ruchu społecznego.
Organy centralne powinny kształtewaó politykę utrudnienia poprzm odpowiednie reguły prawne I instrumenty flnansowo-ekonomieane. Podstawową s:prawą w polityce płac jest stworzenie mechanizmów
ścisłego powiązalllia płacy z wynikami pracy. Ndezmiel"nie ważnym
Instrumentem centralnej politY'kl dochodowej powinna być sukcesywnie podwyższana płaca mintmalna oraz relacje określające dopuszczalną rozpiętość plac, a także 1e.nere;lne ich p1·oporcje między zia.
wodami.
Motywacje ma.terialne dla efektywnej pracy powi<Iiony opierać aię
przede wszys,tik:im na płacach; należ;\' ograniczyć liczbę tytułów premiowych l doprowadzić do Istotnego uproszczenia :r.asaid wynagrodzeń. PowiI11I10 · się określić zasady ochrony · płacy realnej przez 'IYatem wyróWl!l'\ljący wzrost kosztów utrzymani.a. Ważnym czynnikiem
l)Olityfki dochodów powi:nn.a być odpowiednio skorelowana, z polityką
płac politY\ka rent i emerytur oru in.nych. świadczeń społeeznych.
Postuluje aię natychmiastowe wprowadzenie nowych zasad podatku
wyrównawczego, które miałyby u.a celu pobór na nem skarbu pań
atwa nadmiernych dochodów ptzekraczających określoną wielkość.
Poda~kiem tym winny być objęte wszystk\€ tytuły dochodów. a więc
czystej
płace podstawowe, premie, honoraria, dochody z podziału
nadwyżki w sp6łdzielczoscl Itp. Wnioskuje się podjęcie prac zm:erzapropomocą
z
dochod6'w
pe!'1>pektywle
dalszej
w
regulacji
do
jących
gresywnego podatku dochodowego płaconego od łączn.ego dochodu ne
członka rodziiny. Należy prowadzić 1ystema.tyczne bada.nia nad minimum socjalnym, kf;óre pow~n.no stainowić J)Ods.tawę wyjściową centralnej polityki płac i świadczeń socjalnych.
Ceny powinny sapewnlae z.równoważenie po41"1y l popytu. Podstawą kształtowania cen surowców i ma·teriałów powinny być relacje
na ryn:kac.h międzynarodowych lub kosztów wytwaa:zania. Naleiy w
1981 r. przygotować reformę cen zaopatrzeniowych i opracować ta.kle
zasady politY'ki cen, aby utrzymy\\•ać prawidłowe ich re1acje i poziom.
Niezwy6!:łe wainym narzędziem kierowania g<>.spOdarką są zasa<ll'
doboru i kryteria oceny kadry kierow.niczej. W polityce awansu należy kierować się przede wszystkim umiejętnościami zawodowymi i
postawą etyczną.

W części dotyczącej funkcji centralnych orga.nów państwowych
podkreśla się konieczność zwiększenia roli Sejmu I wzmocnienia Jego
funkcji lrontNlnych w sprawach gospodarczych. Jednocześnie okregospodarc2.e, które powinny być pOdejmowane przez
śla aię decyzje
Sejm. W celu zapewnienia Sejmowi warnników re.alizacji zadań w

dziedzi11ie ki-erowania rozwojem gospoda,rczym proponuje sle utworzenie przy Sejmie org.anu opl11iodawczo-konsultacyjnego · bądź w
formie rady 9poł-ec11no-gospodarczej. bądź komitetu eks-pertów. Trzeci
wariant polega na utworzeniu rady l!'konomiczme-j przy Radzie Ministrów.
Bada Młnlatr6w powinna erganlzowaći I zapewniali prawłdl-y
przebieg prae planistycsnych. Wamym jej zadaniem powLnno być
opracowywanie projl!'~tu budżetu państw.a uchwalanego przez S.jm
l projektu planu TOC'Lnego. Koordynuje ona teł - w myśl :założeń I nadaje ltierunek pracy organom adminl.&tracji państwowej oraz
w sposób systematyczny dokonuje a.nalii.zy wyikonania zadań społecz
no...goopodarczych, dostosowując polity6!:ę gospodarczą do zmieniają
'
,
cych się wa.ruinków rozwoju kraju.
W założeniach omawia się następnie problemy związane 1 dosto110waniem Komisji Planowania przy Radzie MLndstir6w do nowych
tUII!Jkcjl. Nie powi.nna ona pOdejmować ~pośrednio opera.tywlllych
decyzji gospodarczych, lecz stać się gospodarczym sztabem rządu odpowlada·jąc :za opracowanie 1>rojektów iilanbw gospodarczych I pnygotowan.de proJeilctów tych decyzji, które pozostają w gestii centralnej. Komisja Planowa.nla powm111 ponosić odpowiedzialność za rze-

społecmo-g0&p00al"C'Zych. W
ma również przygotowanie dla rządu propozycJl
w funkcjonowaniu ga;podark!.
zmiam
Komisja Planow•nla. wspólnie 1 Ministerstwem Fimi.nsów, GUS I
NBP powinna 1organi"JOwać aystem „sygnałów wczesnegcr ostrzegania", wykrywający anaozące odchylenia od wielkości wy:r.naczonycla
prze:& plan 5-letnl w trakcie Jege rea.lizacji.
W założ:eniach omówiono następnie zadania Ministerstwa Fina.nsów,
Ministerstwa Pracy, Płac l Spraw Socja1mych, Urzędu Gospodarki
Ma.'teriałowej, Miinisterstwa Ha·ruHu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, Miinisterstw.a Handlu Wewnętrmego i Usług, Państwowej Komisji Cen i Głównego Urzędu Statystycznego.
Stwierdza się potrzebę ograniczenia w przyszłości liczby przemy•
ałowych minlsten>tw branżowych. Mi:n.isterstwa tego typu powi~ny
przemysłowej, tworzekoncentrować się na zag.adnieniach polityki
nia przedsiębiorstwom warunk<'>w rozwojowych. Ich wa.7lnym zadaniem ma być też kiS:r.tałtowa•nie struktury zarządzania przemysłem
oraz dokonyw.a.nie komiplek.sowych ocen organizacji gospodarczych i
kadry kieroWllllczej.
Z kolei założenia reformy y,ajmują się problematyką prze.dsiębior
•twa M>cjalistycznego i samorządem załogi przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powiinno być pOdstawową jednostką organizacyjną gospodar'ki narodowej, posiadającą osobowość prawną, obejmującą zorgani.zowny kolektyw zah'·udnionych i przydzieloną iej część mienia ogóloonarodowego, która w ramach centralnie kierowa1nej gosPodarki
i obowiązujących przepisów prawa powinna samodzielnie prowadzić
działalność wytwórcza i usługową. Przedsiębiorstwo powiillD.o stanowić podstawowy podmiot gospodarki, funkcjonujący na za.sadzie rozrachunku g9SJ>Od,arczego, ponosząc p~ną ekonomicz.ną odpowiedzialność za swoją działalność. Jego zadaniem ma być działalność, której
c-elem byroby osiąganie dochodu (bądż zysku) przedsiębiorstwa. Zapewnienie zgodności celów tej dziala1ności :r: celami ogólnospołeczny
mi je.st zadaniem polity6!:i gospodaTczej właictz państwowych.
Cel ~ój przedsiębiorstwo powinno osiągać przez maksyma.tnie efektywne wylJtoI"Zystanle posiadanych czyin'Ili·ków produkcji, przez działalność tnwestycyjiną I modernizacyj-na oraz przez wdra:iainie procesów
rnnowacyjnyc.h. Zasadniczym wa.ruh'kiem lstni.enia przedsiębi<>Tstwa
ma być rentowmość (uzY'SJ!ciwa.n!e nadwyżki ponad kosz.ty), a jej brak
paWinien stanowić podstawę przymusowej reorganizac ji lub likwidacji
W określonych dziedzinach mogą jed·nak działać
przedsię-biorstwa.
się
przedsiębiorstwa uiytecmości publicznej, kt6re nie kierując
wprawdzie zaisadami osiągania dochodu finaru;owego. dążyć pow~nny
konakładzie
do spełnienia wytyczonY°{!h zadań przy minimalnym
sztów.
W założenJach określono na.słę'!>nie zasady tworzenia I likwidowanfa przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwem powi.nien jednoosobowo zarzą
przewidziano
dzać dyrelk.tor przy współudziale samorządu załogi;
alternatywl!le formy powoływania dyrektorów pnez orga,n nadrzędny,
w konsultacji z samorządem, bądź przez samorząd na wniosek organu nadrzędnego, lub w drodze konkurw przy akceptacji organu nadrzędnego .
Przewłdzłano bezpośrednie uczestnictwo załogi w zanąd:i:aniu poprzez og61ne zebrania pracow,ników i pośrednio przez samoną.d załogi przedsiębiorstwa (rada robotnicza lub pracownicza) wybierany
przez zatrudnionych w wyborach powszechnych, tajnych, bez)'.JOOredn.i.ch i równych. W zgruq:lOwaniach przedsiębiorstw powi•nna natomiast działać rada nadzorcza. składa.iaca się z przedstawicieli p<>szczeg<'>lnych jednostek I orgaruzacji współpracujących, w tym ta:kże konsumenckich.
Dokument - :zastrzegając moc obowiązująca przepisów prawa 1>kreśla proponowane prawa I obowiązki samon!łdu, a w tym m. ;<Il,
występowania z iinicjatywą, wyrażania opinii, pOdejmowania wiążą
cych uchwal I sprawowa.nia kontroli. Dla dob,ego funkcjonowania samorządu p00ąda.na jest jego ścisła współprac-a z oreanfaacią partyj.na.
w
związkami zawodowymi l organizacjami społecznymi działającymi

teLn. siblJa.nsowanie n.uodowycll pla.n6w
wchodzić
ł uspr.aw.nień

jej zadania

przedsiębi<>rstwie.

Proponowane zasa4ly systemu ekonomicznego przedsiębiorstwa wyzasadę samooinansowania, tj. pokrywainia
na plan pierwszy
wyda.t ków z własnych dochodów pieniężnych. Dys·ponowanie przez
przedsiębiorstwo pieniądzem jest wystarczającym wa'l'unkiem p()(iejmowa.nia wszelkich działań gospodarczvch. Tylko wówczas instru·
menty finansowe mogą odgrywać aktywną role w go.,podarce. Przez
Pieniądza będącego w oooiada.niu przedsiebiorstw
ilości
regulację
Ich aktywnoś~.
można pobudzać lub hamować
Zapewnienie realizacji og6lnonarodowvch C'elów społecznych przez
pnedsi~biorstwo powin.no dokonywać się głównie za Pomocą narzędzi
„1<:onomi tn:'ł' h, 'któ!'e dokument 'e•zeze raz sz u!(ólowo wvmienia.
System oceny przedslęblorstwll oraz mot:<·wac}I załóg ma być natomiast oparty na zasadzie samofinan„owania działalności z uzal~.ż.nie
niem środków od poziomu (pop!'awy) svntetvczny<'h mierników iiospodarności (dochodu lub zysku). Przedstawiono różne warianty kształ
towainia dochodu przedsiębior·stwa i zasad iego POdzi a łu. Określo:io
tet oroponowane zasady tworzenia funduszów za-kładowvch. np. udziaże
łu załogi w zysku. socjalnego, rozwojowe.go itp„ stwie1'dzając,
przedsiębiorstwo powinno nimi samodzielnie gospodarować.
produQ<cji
Przedsiębiorstwo powinno uzyskiwać na imoort środków
prawo do zakupu ok.reślone.i kwotv dew·iz po kursie zasadnkzym,
do
W przypadku zwiększenia ekspol"tu powinno ono mieć prawo
ud7lialu w zwiększonym uz:vsku dewizowvm.
Wyłaczna forma powstawania zobowiaz.ań przedsiebiorstwa do podjęcia działalności ekonomicznej na rzecz innych iednostek ma być
umowa określająca odpowiedzialność ekonomkzną za skutki wywoła
ne niedotrzymaniem jej warunków. Przedsiębforstwo nie m<>że J)(>dejmować decyzj~ „przecznycb z obowiazujacvm prawem. Przestrzel!anie
przez przedsiębiorstwo norm prawa 'POWin'!lo być kontrolowane prze<Z
organa P'lń<twowe.
W dokumencie określono następnie etapy realizacji reformy gospodarczej. Prace nad nią podjęte zostały w bardzo skompliikowanej sytuacji ekonomicz.nej. W tych waru.nkach szczególnie duży wpływ na
Za
skuteczność reformy będzie miał sposob jej prz.eprowadzenia.
słusz.ną uznano tezę o kompleksowej i możliwie szybkiej realizacji reformy. Nowe mechanizmy ekonom~czne i struktury orga.ni:!.acyjne
będą pozytywn.ie oddziaływały na równowagę gospodarcza i tym samym kształtowały korzystne warunki skuteczności reformy.
pierwszej
Zaproponowa,no tny fazy prac ·nitd reformą. W fule
(do połowy 1981 r.) podejmie się dorażne usprawnienia w sy<;temie
zarządzania i planowaini.a, zwiększając samodzielność orzedsiebiors.tw
i rolę wyniku finansowego, Powstaną możliwości powoływania rad
przepisy. Tererobobniczych w oparciu o JJ(>przed.nio obowiązujące
nowym organom państwowym mają być sukcesywnie przekazywane
uprawn·ienia w dziedzinie przemysłu drobnego i usług. rolnictwa, budownictwa, handlu wewnętrznego, transportu; zwiększy się ich saprace !lad reformą
modzielność fina.nsowo-budżetową. Podjęte będą
się
cen zaopatrzeniowych i wyceną majątku trwałego. Przewiduje
działania na rzecz odbiu'l'okratyzowa•nia zarządzania gospodarką . Po
uwzględnieniu wyniików ogóln0społecznej dyskusji opraco,vany zostanie rozwinięty projekt kompleksowej reformv gospOdarczej.
Faza druga (do końca 1981 r.) powin•n.a obejmować przv?olowanie
"Ypodstaw prawnych funkcjonowania przedsiębior-;tw w nowym
ustaw:
stem~e. Niezbędne jest zwłaszcza uchwalenie nas.tepujących
o związkach zawodowych. o samOl"Ladzie z:ił<>gi przed,iębiorstwa pań
stwowego. o samorządzie rolniczym, o przed ieb!orstwach państwo
wych, o spółdzielniach i ich organizacjach, o naczelnych i centralnych Ol"ganaC'h administracji oaństwowei. w tvm o Radzie Miniotrów.
Te~j' projektów ustaw będą poddane szero ;iej konsaltacji ~polerz
neł:. Faza ta przewiduje także opracowan:e projektów rozwiązali syza sad
stemowych dotyczących p<>dstawowvcb dzhł6w eosp<>darki.
działania centralnego szczebla kierowania. a także proiektów wd.r ożeniowych określa .iacvch ood.stawowe zasadv funkcjonowania iednoste'k gospodarczych. Uporzadkowany ma bvć system kursów walutowych. ceł. stawek amortvzacvjnvch, podatku. stóp oprocentowa.nia I
in•nvch regufatorów ekonomk7-nvch.
organizacyjnych,
Faza trzecia przewid11je przebudowę struktur
wdrożenie nowych zasad planowania i działania w warunkach nowego mecha.niz.mu fun.kcionowania gosoodarkL Powinnv bvć uchw'1lone ustawv o radl"ch narodowvch o l!'osoodarowaniu mieniem ~P.:61nonarodowym, c,. Planowa·n iu spoleczno-go~oodarczvm i planowaniu
przestrzen.nvm oraz ustawv o prawie b'lnkowvm i NBP
Wprowadza.nie %lmian w kierowaniu eoo~PO<larka narodowa powinna
ooprzedzać szeroka akcja wyjaśniaiaca - stwierdza sie w z;ikoń-:ze
'P!'Ol!ram11 orn•l!'otonlu. Nlezbędnr .J est także nodiet"I„ rozlee-łel!'o
wan!a kadr. Poczynając już od Hl8l r . rzad nowi.nie.n zorganizować
i<oomod•rka.
za.rzadzania
r111
sta1
diagnozv
I
system ciągłei obserwacji
Założenia reformy g08podarczei ma ia charakter OQ<;tulatów i proJ>MYe.il. w których wvkon~sta.no uwagi i 0p!nlp -;OOłl"<"Lne. Po dvskut<ll ogólnospołecznej oroi<f'kt 'DO<tstawowv założPń ;eformv oowinien
być l'mJPatrzony 'Pl'z:.ez TX Z.iazd partii i - J>O a.probacie przez Seim
- m-zedłofony rz:idowl do reallzacl!.
bijają

1

•

•

•

llftn!~'9M Opr-111!1!& ma a konll'Cl:nOŚ<'f cha.raltter fnf<>l"TT!af'vlnv
.Tako m~teriał do d~th!; .lf 'DOwtnlen bvć wvikor1vstvwaT'Jv n,,.)nv tekst
dokurne<ntu przedstalW:!onego p<rzez Komlsj~ d.s. Reformy GomodarM:ej.
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Nowe konto
~
§
stare problemy ~

~H/'H//H'A
Dla niektórych sałór łódzkich
i zakładów pracy ni.wy rok rozpoczął się dopiero w HtatmJ
poniedziałek,
a.le znaca.na ich część Jui od
Z stycznia wybnuje •we zadania produkcyjne
w nowym
1981 roku.
w wsdziałe wzornictwa i przygotow.ainia prod·wkoii ZPDz. „Iwona" trwają w!iaśnie prace związ.aine
z przy,g otowaniem nowych wrorów
;na maircową gieł<lę, Móra odbędzie
Sli.ę w PoznainLu. „Iwona" pokatie
40
przedsiębiorstw

~~r~:h.

I pot.r'zebowanie

UU~~

prsed.siębiorstwo nasze złożyło

za-

dla łódzkiej komuuikacjj na 150 )tn:egubowych „lkarusów", a proponuje nam irlę dostawę tylko 50, l to dopiero w IV
kwartale. No i eo w tej syłu&ejl
zrobiii? Liczymy na pomoc kolegów
zatrudninnych w innyeh zakładach
zwłaszcza tych produkujących
części zamienne do tramwajów rn,Y
autobusów~ Może pomogą nam w
tym, aby posła.dany przez łódzkie
MPK tabor był pn:ez cały cza•
zdolny do eksploatacji.
(E. W.)

Zimowv 1vpoczvnek
naszych dzieci
blii:ają Jię

ferie młodzieiy
szkolnej. Od 19 do 31 bm.
z r.imowego wypoczynku
korzystać będą uczniowie
n.kół pod&tawowycn i zawodowych,
a od 2 do 14 lutego - licealiści. W
obu terminach na zimowiska
głównie w Nowosądeckiem i innych
Ipołudniowych województwach !traju - wyjedz;ie z Łodzi 12.675 dzieci i młodzieży. Je-st to o 5 tys.
mn.iej niż w roku ubiegłym, głów
nie ze względu na trudności zaopatrzenia w żywność i opał.

Z
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Wy1ltonaine będą one :r; tadtich !il\1rowców, jak anilana z bistorem,
bawełno& z bistorem, weiłln.a z ml-

§s:
S:
S:

PasJ·a z· yc1·a

§§~

WA2.N& TELEFONY

Dla dzieci i młodzieży po.7A>6ta.ią
cej w Łodzi przygotowano stosunkowo boga.ty program wypoczynku
w czasie ferii. I tak w wybranych
si.kołach w każdej dzielnicy, mieście
i gmi'llie czynne mają być ośrodki zimowego wypoczynk;u z lodowiskami, sadami gimn&Stycznymi, g·rami
świetlicowymi itd.
W ośrodkach
tych - a np. na Bałutach będzie
ich 17, na Gór.nej i Polesiu
po 8, w Sródmieściu - 3, na Widzewie - 7 araz w Zgierzu i Pabianicach - po l (to chyba trochę
za mało!)
dyżurować
mają ·
na.uczyciele i wychowawcy, którzy
wspóLnie z młod:z.ieżą ustaJ.ą program zajęć.

Centrala Informacyjna PKO

731-IZ
Informacja o usługach
398-10
lnformacJa PKS:
Dworzec l.l'ntu.lny
Z65-H
Dworzec Polnocny
747-20
InforruacJa telefonic~na
13
Komenda Wojewódzka MO
Centrala
877-!Z. 192-22
Pogotowie cleplownlcz•
253-11
Pogotowie dr<>KQWe
.,Polmozbvt"
ł09-3Z
Pogotowie ~n„r11:et:vczne
Rejon L6dt· Północ 33ł-:U. 609-32
334-!8
Rejon J.odt- Południe
Rejon Pabianice
31-16
18-31-42
Rejon zii1erz
881-15
Rejon aśwl„tlenla ulic
395-85
Pogotowie iru.owe
Pogotowie 1\10
97
Pogotowie RatUUkOWe
Pomoc droi:ow• PZMot.

„

Ponadto wiele

imprez przygoto~ wują młodzieżowe domy kultu.ry i
Palac Młodizieży, które obok kiin i
muzeów współuczestniczyć będą w
organiz·owaniu czasu wolnego od
nauki. Dla amatorów łyżwiarstwa
w iodz. 9-15 czynne będą lodowiska przy klubach sportowych, takich jak „Widzew", ,,Resursa",
„MetaJ.owiec", „Budowlani", MKT
i ,,Społem". Inne kluby - między
innymi LKS „Tęcza" i „Włókniarz"
- udostępnią swoje sale, gdzie
można będzie pograć w siatkówkę,
koszykówkę ::zy
inne gry. Ola
młodzieży
szkolnej dostępne też
~ będą lodowiska WOSiR w Arturówku Nowej Gdyni I na Stawach
~ Jana .:_ bezpłatnie .lraz w Parku
Promienistych, Parku Zarzew Dąbrowa i PM"ku 3 Maja - odpła
tnie.

§

52-11-10, 7&6-27

S

Strat Polarna

::!ń~~g::E.~~p;~!~u~~ S~ 94-letniej · hafciarki S:~

oja wy<?ob6w z giełdy rO'IJpoczme
się w li kwartale
tego roku i·n!ormude kieirOWIIlik
wydrz;iału
mgr inż. Krystyna Pietrasiak. PMjektują,o
konk.reine wyroby,
liczymy się :a bieżącymi możliwoscia.ml pokrycia surowoowego naszych potrzeb, ja.k l z możllwośoiaml wzorniczymi maszyn, którYml dysponujemy.
W tej chwili
ma-my ogólną
orientację jaktmt
aurowca-mi be-dziemy dysponować
w styczniu, Trudno jest ml natomiast powied'Dieć j31k 1 tym będ~e dalej.
W MPK sa>eey1i..ka pracy wymag,a., alby 7maam.a część lud'Zd pracowa.ła bez w:zgiJ.ędu na to,
czy
aJ!mra.t wyiparla święto, ni-ed<Z.iela,
czy
też jakdlkolwlek i·runy dzień
wodny od pracy.
W życie naszego
przedslęblorstwa, tak zresztą jak I w całym
kraju, wchOOZi nowy sposób gospodarowania - mówi dyr. E. Pob.k. - Odpowiedzialność za wynikł pracy ponosić
będziemy
wspólnie, tzn. nie tylko dyrekcja,
ale wszyscy pracownicy, Fundun
P łac będzie w gesti' przedsiębłorstwa i wszyscy razem
musimy
dojść do takiego systemu wynagradza.nia, a.by każdemu opłacllo
lłię dobrze praoowaii. Nie chcemy
pł:i.clć obibokom. Pieniądze
ze
zwolnionego
etatu przeznaczymy
dla tych, którzy n:eczywiście dobn:e pracują.
Bierzemy udział w
opracowywaniu układu zbiorowego pracy i ta-ryfikatora dla pracowników k1>munikacji. W połowie
stycznia w Katowicach zosta.nłe on
pnedstaw!ony ogółowi.
- Wiele 0&ób be7.pośrednJo
do
kierowców autobusów czy mot&rnim:ych tramwajów zwraca się z
wymówkami, że ta-bor. jakim dysponuje MPK. jest za mały w stosunku do potrzeb - mówi przewodniczący Zakładowego Komitetu
Zał.olLycielskiego
NSZZ „Solidarność" w MPK L. Chlebowski
- My się z tym zgadzamy. Otó:i:

„Teatroskop"
w Klubie Nauczyciela
o godz. \7.JO ~ Klubie Nau·
czyclela odbeizk si.: hole.;ny Teatroskop"
W pro~ran.ie trzynaste~o
J uż
wieczoru
spot!':<tń
z teatrem
i:>rzedstawionv zost:.nle monodram
.. Cudzoziemka" -- 'Warll KuncewkzoweJ. ::;cenartbsz, reżyseria t wvkonanie - Anna Lutosławska. •ktorka
Teatru Im. i. StowA~,J.ie~o w Kra.
kowie. Muzyka - Adam Walaclńskl
Dziś
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Pozostałe

• „ •

Tradyicyjnym zwyczajem w szeregu szkół województwa miejskiego łódzkiego na ok.res ferii zimowych zorganizowane zostaną półko
lonie, z których skorzysta około
~ 2,5 tys. dzieci i młodzieży oraz :r;i~ mowiska z 1555 miejscami. Z tych
~
ostatnich skorzystają również dzieci spoza Łodzi.

LODZKI PĄRK KULTUR\' I WYPOCZYNKU Cna Ztlrowiu)
LUNAl'ARK - nleczvnnv
KĄPIEi ISKO .• FAI.A" lal Unl.I 4\
- nlPC7V'llle
ZOO - cnd~lennle od codz.
t
do 15 30 1 kasa do \5\
PALMIARNIA - codziennie od
godz Il dł" 16 toorócz ponle-

S
S
S

dzlalk~w)

OGRÓD eorANtCZNY
cz:vnny

~

bm. na ul. Strykow&ltiej
ul. Smutnej kierowca autona tyl innego au,toTrzech pasażerów doz.nało

najechał

obrażeń; .

+3

bm. na skrzyżowaniu al. Kościuszki z ul. 22 Lipca nietrzeźwy
pieszy wszedł nagle na jezdnię i
wpadł pod jadącego
„Żuka". Po
przewiezieniu do szpitala mężczyz
na zmaTł;
• Tego samego dnia również nie-

trzeźwy

mężczyzna

przebiegał

przez ul. Limanowskiego i wpadł
pod „Fiata 126p". Po przewiezieniu
do
szpitala
przechodzień

KINA
BAI.TYK
,Parszywa
dWU·
nastka'" IJSĄ od lat 11 l(odz
10, 13, 16. 19
IWANOWO - .. Parszvwa dwunastka" USA c;d 1at 18 godz. 10,
13. 16, 19
POLONIA - .Bez miłości" pol
od lat 18 ii:odz Ul, 12.15, 15. 17.15.
19.30
PRZEDWlOSNlE .Glina
CT.V
łajdak" fr. od lat· I9 ii;od:zL a,
12.iS .:5 17, 15 . 19.30
.
WŁOKNIARZ .Norma Rae" USA od lat 15 r,odz. 10. 12.30;
seans :i:amkTJl et:I - godz. l 8, 1a.

imarłj

• 5 bm. na ul.
D11brawskiego,
kierowca „Fłata 126p" H. J. nie
dostosował szybkości do panujących
warunków, przez co prowadzony
przez niego pojazd wpadł w poślizg I zderzył się czołowo z tramwajem linii „7". Kierowca „malucha" przebywa w szpitalu.
(s)

CZ1wactek w UM Łodzi od-1 dzklego Przedsiębiorstwa Dró1 I inlone węglarki. Na tle palą,eych
pierwStLe w nowym roku Mostów oraz Kombinatu Robót potrzeb kraju Jest ło poważnym
marnotrawstwem taboru przewozop<>sie<izenie Wojewódzkiego Sztabu Drogowych.
do spraw Usprawnienia TransporPrzyczyny takiego stanu rzeczy wego.
tu. Obradom, które dotyczyły . w leżą głównie w nierytmicznym syNa kłopoty związane z organigłównej mierze oceny
dyscyphny stemie dostaw . Zwłaszcza w okre- zacją pracy
narzeka
dyrekcja
ładunkowej,
przewodniczył wice- sie świątecznym na bocznice skie- Przedsiębiorstwa Spedycji Krajoprezydent Łodzi - Józef KDwalsKi. rowane zostały duże składy towa- wej. Niespodziewane transporty nie
W opi.nii dyrektora DRKP. Ta- rowe. Zdarzały się również trans- zawsze pozwalają na zapewnienie
deusza Sierad:z.kiego, przewoz:Y'. ła- porty nie awizowane, które taw- kadr I sprzętu do
rozładunku.
dunków środkami PKP przebiega- sze zaskakują odbiorcę. Część ła Stąd to przedsiębiorstwo, które
ją na ogół sprawnie. Zdarzają s!ę dunków - zwłaszcza kruszywa bu- współpracuje z PKS, również znajednak wypadk.i przetrzymywama dowlanego - przywożona jest w
lazło się na liście przetrzymulą
wagon6w. Ogółem na przełomie trudnych do opróżnienia wagonach
grudnia I stycznia na bocznicach portowych, które wymagają żmud cycll wago.ny kolejowe na bocz.n!przetrzymanych zostało 1386 wago- nej i niebezpiecznej pracy ręcznej . cach i będzie musiało zapłacić tzw
nów. Opóźnienia rozładunkowe wy- Przestoje, które w kilku przypad- osiowe. Rozwląza6 ten problem
stąplly m. in. w Ozorkowie, Glo";'- kach są skutkiem nonsensów organie, Pabianicach i Z'glerzu, gdzie nizacyjnych, można w dużej mie- motna Jedynie poprzez lepszą organie nadąża z rozładunkiem „B~ro- rze wyeliminować stosując bar- nizację praey l elastycznfl kierowata", a zakłady „Zeltor" blokują dziej elastyczny tok pracy na linii nie eza.em praey ' sał61, kt6ry
100 proc. taboru. W f:,odzi na ta- nadawca - przewoźnik - odbirir- przecież nie bardze 4aJe lię ująć
bleńcu stoją wagony dla Wojewó- ca. Czę.st.o w tym układzie decydu·
w sztywnych ramach.
(1k)
ją źle pojęte interesy resortowe.
Mimo wymienionych trudności i
pogarszającej się pogody, PKP pracuje zgodnie z planem. W okresie
dwóch tygodni (do Z •tycznia) saladowano 792 warony przesyłkami
eksportowymi, co tylko nieznacznie. odbiega od planowanych iloścL
• Ognłlko
TKKF
„Teofilów"
prawidłowo
przebiega saładune'łt:. prsyjmuJe saplsy a.a naukę pływa
słomu I Innych
surowców wtórnych. Regularnie napływają, dosta- nia. Konieczne zaświadczenia lewy palłwa do łódzkich elektrooie- karakie od Lntemisty I laryngologa.
płownf. DRKP-Łódz narzeka nato- Zajęcia w każdą niedzielę na płymiast na zbyt mały obrót wagona- walni „Startu" (ul. Teresy 56/58)
W Klubie Stowanyazenla PAX mi. J'est to z Jednej •trony wyni- w god.z. 14.1!1--15.
(ul. Piotrkowska 49) z okazji 60-le- kiem braku masy towarowej, do
cia Diecezji Łódzkiej 14. I. o godz. przewozów, • drugiej jednak •da• 'llrzymlelłęcme 'kuny Jt:.reJu I
18 odbędzie się luz drugde spotka- rza lłę, te nikt !Ile zgłasza aapo-1 szycia orranłzuje DDK. (ul. Llmanie poświęcone ud?.iałowi duch:>- trzebowanla na stojące bezczynnie
.
.
.
...
wieństwa Diecezji Ł6d.zkiej w wal- I gotowe do wyełania puate wago• nowskc1ego 166). Zgłoszema i mfor
oy, Na zgłoszenie ezekai\ np. opr6- m.acje - tel. 51-50-30 1 51-52-34..
ce 1 okupantem hitlerowskim.
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W kilku zdaniach

Slizgow~o

no schodach

20

Często zdarza się zauiważyć tracących
równowagę i ślizgaią~ych
się przechodniów w pod-ziemnych
przejściach pod '11rasą W-Z czy na
sknyżowaniu
ulic Kilińskiego i

Traugutta. Przyczyną tego &ą pole.rowane granitowe schody, które
w ok.resie opadów atmosferv~znych
i gołoledzi zamieniają się w prawdziwe ślizgawki. Wykład-zi•na granitowa jest bardzo ładna i reµre-zentacyjna. ale oblepiona śniegową
papką stwarza powa7me niebezpieczeństwo. Kto odpowiada z:a taki
stan przejść J)Olhiemnych?
~a<»wnicy Zjed.noczenia Oois~
darki Komunalnej wyjaśnili nam.
że po.sypywainie solą pogarsza tylko sytuację - twon:y się wtedy
błobnista maź. W wypadku uzycia
piasku zapychają się studzienki
ściekowe na dole i bworza !iię
ogromne kałuże. Za sprzątainie w
przejściach
odpowiedzialne
jest
MPO. W bieżącej sytuacji pogodowej wyjście Jest tylko jedno: trzeba często zbierać ze schodów śnie
gową papkę C1:ęściei niż rob1ą
to do tej pory pracownicy tego

przedsiębiąrstwa.

W przyszłości jednak należy chyba pomyśleć o trwałym stęplemiu
granitowej ślizgawki.
(skl

,,Wars''
rzyzwyczailiśmy się do widolm piwoszóiw oblegających
wa.gony barowe „Wairsu" w
naszych pociągach. Obyczaj
ten nie wynika wyłącznie z naszych upodobań do tego napoju.
ale spowodowany jest tazwycz:aj
niezmiernie skd'om,nym asortymentem dań barowych i przekąsek. iakie proponują kierow•nicy wagonowych bufetów. Rzadko spotkalmobna apetycz.nie wyglądające ka·
napki, jeszcze rz.adZiej trafia się
bigos. czy kiełbasa na gorąco. Zdarzają się przypadki. kiedv kierownik baru nie moiże zaoferować nawet
herbaty.
Postanowiliśmy
sprawdzić w ubiegły poniedziałek
jak zaopatrzone są wagony barowe
.,WaTsu" wyruszające :z dworców

P

łódzkich.

KieroWtnik baJI'U „Warsu" w podo Te,respola (odjazd 15.20 z
Fabrycmej) oferował 1dełba

ciągu
Łodzi
sę na

gorąco.

golonkę.

jajecznicę

i kanapki do pirwa. Zaręczal, te na
całą tTasę starczy mu
wody na
herbatę i kawę. Gorze.i natomiast
z masłem i żółtym serem Wobec nie
źle zaopatrzonego bufetu dworco-

'

Piotrkowska
89 Niciarrlana 15. Olimpijska 7a.

• • •

GłownQ L;>wicka 38,
Konstantynów - Sadowa to.
Ozorków - Armii Czerwonej 47, Pabianice - Armii Czerwonej 17.
Zglerz - Dabrowskiego 10. Aleksandrów - Kościuszki ł

I

WOLNOSC - „aur.ii czy l<l.ldak"
fr od lut 18 godz. 10. 12.15. 15,
17.15, 19.30
WISLA
„Ojciec święty Ja.n
Paweł U w Polsce" pol., god-.:.
IO, 1~ 1 L4, 16, 18, 20
ZACHł;TA .•I'< ··•rót Mechagodzilli" lap od lat 12 godz. 10.
12.15. 15; „Bez 'll1łości" pol od
lat 18 l(odz. 17.15 19.30
STUDIO
.• ł'rzy;tody Huck11
Finna„ radz. b.o. godz, 15.30,
„Bez skru1>ulow" fr. od lat 15
godz. 17 .15. t9.ao
STYLOWY - ·r:vtko dla kin studyjnych - . WY'lal11zek Morela"
Wł. od lat ta l(OUZ. 15.15, 19.30,
Kino Filmów l'otsklch - .,Nie
zaznasz sooko1'U'' pol. od lat 18
godz 17.30
DKM - .. Czv Lucvna. to dziewczyna" ool od lat 12 godz. 14,
.,Gorace polowanie" Jao. od lat
15 godz. 18
GDYNIA - Kino oon-~top
od
godz. 10 - .. Rocky II" USA Od
lat 15
HALKA - .. N~rodzluv l(wiazd:v"
USA od lat 15 ;(.>dz. H.30. 17.
19.30
MŁODA GW<\RDIA .Kontrakt"'
poi. od lat 15 ~:>dz . 10, 12.15.
14.30 16.~5 19
MUZA - .• Młody Frimkensteln"
USA od lat 15 godz. ls. ..Oflara" wel\. od lat 18 godz. 18
t MAJA ,Szczeki II" USA od
lat 15 godz 15. 17.15.
..Lekcja
r
r

SZPITALI

Cl11.rurgle ogólne - Bałuty
Szpital im Bieg'łńsktego (Kniazie
wicza 115). cod~lennle Szpital im.
Barllcltlego
(Kopclftskie1&0
22)
dla przychodni rejonowej nr 1,
Szpital Im
SklodOWRklej-Curie
(Zgierz, Parzęczewska 35)
dla
przychodni re.lonowych nr nr: I
2. !, 5, Szpital Im Marchlewskie·
go
(Zgierz. Dubois 17): Zgierz
Ozorków Alek~andrów, Parzęczew .
Górna
- ~zpital 1m. Brudz1ń
skiego CKos:vnlerów Gdyńskich 611
Polesie - Szoltal Im Kopernik~
(Pablan(cka o2): , Sródmle~cle
SzPltal Im Pasteura (Wli;!urv 19) .
Widzew - S•oltal Im. Sonenberga (Pieniny 30\.

nie·

~

Niebezpieczn,ie na ulicach
• l
przy
busu
bll5u.

Ml~kiewlcza 20.
67, Dąl>rowsklego

DYŻURY

HISTORII RUCHU REWOLUCYJ·
NEGO (Gdaft!l\ta 13) - god;1.
11-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ
BY ZDROWIA cżellgoweklego 7)
- godz. 10-13

S
S

Prawdziwie zimowa aura' prz.ysparza sporo kłopotów, głównie
mniej doświadczonym k:.ierowooru
Jeździliśmy wczoraj ulicami Łodzi
i mieltśmy okazję w ciągu dwóch
godzin zaobserwować kilka drobnych kolizji wynikłych na skutek
i:bytniei wiary zarówno w hamulce, jak I w umiejętność prowadzenia pojazdu. Na śliskiej i przysypanej z wierzchu śniegiem nawierzchni droga hamowania bardzo
się wydłuż.a, stąd konieczna stała
uwaga, by w
pełni
kontrolować zachowanie
się
pojazdu w
tych warunkach. Na domiar złego
funkcjonariusze WRD KW MO stale odnotowują przypadki zdartego
ogumienia na kołach pojazdu, niskiego ciśnienia powietrza, czy wreszcie niesprawność amortyzatorów,
co również przy istniejących warunkach atmosferycznych może doprowad:ztlć do
tragicz.nych wręcz
skutków.
Nie wszyscy o tym pamiętają
Dlatego też przytoczmy kilka przykładów
wypadków z pierwS?.ych
dni stycznia:

teatry nieczvnne

APTEKI
AL

MUZE~

S:

było się

Łódzkiej

WIELKI - 11odz. 17.30 •• Dziadek
do orz.?chów" 'bilety ważnll
z ł. I. 1981 r.)

S
S
S
S
S
S
~
S
~
S

Sprawne przewozy towarów

W 60-lecie
Diecezji

TEATRY

Jak nas ooinformowano w Kura~
~ torium
Oświaty
i Wychowania,
~
Sędrz;iiwej haifeiarce tyczymy lenCTie d!łlueich lat tycia l wdeszc21egółowe
programy zimowego
~ lu sukcesów zawodowych.
(kaa)
~
~ wypoczynku w naszym mieście doiWD"'UU//U/H'HH.H.H"~/H'~AW.Lb. stępne mają być we wszystkich
szkołach. Kaidy uca:eń będ.z.!e wi~
mógł
znaleźć i wybrać
coś
dla
siebie.
(ptom)

~

157-77

TELEFON ZAUFANIA
337-37
czynny w r:udz. 15--7 rano

S
S
S
S
S
S
S
S
S

Strzeiyml.ra Seredyńska, licząca sobie 94 lata., nie ukryw.a
wlekiu. Chyba dilatego, że wygląda młodo, bo - jaik sama móW·i - konse.rwuje ją praca, zarówno :z.a.wodowa j.ak i sipołe~na. Pa.ni! Strzeżymill'a j.e®t najstar&Zym czyininym
rzem.ie611Illkiem w Łod!Li. Ma dyplOllll nristrzowslci ha!ciarstiw.a artystyczne?o. PraOOW'llię szt.aJIJ.daTÓW prowad'Li z .dwiema ~afci.'84"kam!,
ktore rremiosla artystycznego nauczyły się od sWeJ mistrzyni.
W pr.a.cow<IJ.j pan.i Seredyńskiiej powstają pięk.n~e
hattowane
sz.tandary. Pasją pani S~zeżymky jest haftowanie orłów pol!>kfoh i portretów. Większość z nich, wy1ltoma'llych pod dykt.ando serca, przek.auła honorowo jaiko dary. Taik: wiec halftorwany portret Ko~ni.ka s.p.re28U.towała
S1Z<piita.J.owd, baif'tow.ail?'ą
podobiz.nę Gag.a.nu.a zawiozła do Moskwy, a portret pap1eita
Podarowała władzom Kościoła. Kolekcja orłów polskich autorstwa łód.z.k.iej hafciarki z.na.jdiuJe sdę w Muzeum Woj'51ka Pol®kie.go. Jedoo z jej orl6w wisi w lok.a.lu Oech'u Rzemiosł Odrzleżowych i Włókienn.Jczyoh w Łoda:i, kitórego jest
cUiomikiem
(długie lata przewodniczyła sekcjł hafciarskiej).
Wśr6d
50
członkiń ~j sekcH wiele je.st jej uczennic.
BaJDJ Seredyńska ubolewa, że hafciarstwo jest zalWOdem zanikającym, choć na pew.no ostatnie lata przynio.sly renesans
haftu, cenionego }a•ko ozdoba nie tylko bielia:ny storoweij, &de
także blu.zek czy elega'llckich kreacji karn.a.wałowych.
... _,_
·
·
i
-"' :mrl
•n·1-"ez ć w i erc' wiek u s. Se red y~aa
op1eku1e s ę &.,,,.ee e
°':1°~ ~~a .,Reymooi·t~~'. ~tóremuł '11!...,dane =omal&
s~ an r
ie- e prac pand
ym1i-y Z>aJS =,,.o na
medale, 1l ona sama otrzymała wiele od:zm.aczeń, wśrÓd kitórych
są takie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
oraz
Honorowa Od,z,naka Mia61ta Łodlzi.

98. 666-U
fł5-55.

martwego jl'Zylu" '1101. od lat lS
godz. 19.30
POKOJ - „Rój" 'Us.A od lat 12
godz. 13. 17.lS.
„Dziewczyna
1 reklamy" wł.-USA od lat 18
godz. 19.30
ROMA - „Hatr" USA ocl
lat
1ll godz. 10, lł.30. 17. 19.30; „ Wielka pQdrot Bolka I Lolita" pol
b.o. godz 12.30
STOKI
„Ta.jemnlea
m:ytru
Marabuta" pol. b.o. icodz, 16.
„Wierna tona" fr. od lat 18.
godz. 18
SWIT - ,Rekopla znaleziony w
Saral(ossle"' Pol od lat 15 godz.
lł;
,Mani.attan" USA od
lat
18 &odz. 17 19
TATRY
„Urodziny młodego
warszawiaka"
poi. od lat 12
godz. 9.30. 11.30. 17.30, .,Wyspa
skarbów" fr -wł. od lat 12 11:odz.
13.30, 15.lO. DKF - '5pdz. 19.4~
- seans zamknu:tY
OKA - „Pies
który łplewąl'"
rum. gcdz. 13.30 .Konwói" USA
od lat 15 g?dz. 8,30 u. 15.30, 19
ENERGETYK - .. natwanek pły
nie do Afr:,,-kl" NRD b.o. 11:odz.
16.30; ,Dzt„dzlc1 ,vo'" ang,
od
lat 18 godz IR
PIONIER - „Cola.rgol zdob}"Wcą
kosmoou" Pol god'Z . 15: .• Dde·
k1 Bogu ju~ oląt~" USA od l.,,t
15, gC>dz 17. 19
REKORD - „Dz!adek do orzechów" ool. b.o godz. 15. ..Port
lotniczy 77" USA od lat 15
godz. 17. 19.15
SOJUSZ - nieczynr.e
POLESIE
„Jak rorz.:>ętałem
II wojnę śwt.at01Wą" (cz. II I 111.
pol ROd'l:. 16. „Superekspres w
nlebezpteczc1\stwie" jap. od lat
15 godz. 19

• • •
Chirurgia urazowa - !!!:młtal Im.
Skłodowskle1-Cur!e
(Zitlerz. PorzPczewska 351
Neurochirurgia - !'lzott11! Im
Skłodowskie 1-Curle
(Zgierz, Parzeczewskn 35i
Laryngologia
Szoltal
Im
RPrli<"kłP""
1 l(noclń~k1P~ ·
22\
Okulistyka
S7pltal
Im
Sklodowskie.1·Curie (Zgierz. ParzPC2'ewi-k~

35)

Chirurgia I laryngologia dzle·
- Tn,tytut Perll„tril CSonr
nn 36/50\
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
"- Szolt<l l- lm. Sklor!nw<1dp1-Curir
clęca

(7ctipr?

P""r?rC7f'\'1•.:1„..,

'=;\

Toksykologia - Instytut
Medycyny Pracy CTeresy 8)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatolog1ezna (Za:ltątna 44) cala dobę. oprócz niedziel I świąt
WO.IEWOOZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
l.ód2. ul Slenklcwlcza 137
tel. 99
0Gót.NOL0DZKI PUNKT
INFORMACYJN'Y
dotyczący pracy pl11cówek
•łtft
by zdrowia
czynnv całą dobe
we wszvstkle dni tygodnia
tel 615-19

.
, tylko dla p1woszow

wego i działającej stale restauracji
„Warsu" (kilka dań do wyboru).
moona przyjąć, że pod.różni udający się do Terespola, Suwałk
cz.v
Gliwic nie zaznają głodJU w drodze.
.
.
.
Godzma 19.26 - odJazd pociągu
Łódż Kaliska
Gdynia µrzez
Broonicę.
Spr11Jwdz.iliśmy.
iż
w
wagonie ,Warsu" jest szeroki asortyment dań barowych:
kiełbasa,
parówki, pieczony karczek na ciepło. jaja, ser i wędlina do ka.napek. Przez cał4 drogę podróżni będą mieć do dyspozycji gorącą kawę lub herbatę. Podobnie w wagonie barowym pociągu do Jeleiniej
Góry
(20.15).
Jego
kierow.nik
Eugenlusz Szkudlarek proponował
pieczony schab i kapustę z grzybanti - wspomnie-nie świątecznego
stołu. Narz~ka na podró7Jnych, którzy wszelkimi
sposobami staraj a
slę wycygainić piwo bez za.kąi.ltl.
Jak nas poi'llformował Jan Witkowski - wicedyrektor „Wairsu" łódzkie dworce obsługują teraz 19
wagonów baa-owych na trasach da!
lekobieżnych. a tylko niekt.Srymi
kierują ajenci. Kierownicy , War-

r

r n

F

sów" zaOJ'atrują się w kuchniach
i magazynach dworcowych. Dodać
należy. że kierownik wagonu barowego opłacany jest od obrotu
i jakości wyrobów własnych. Wiele zależy fłięc <?<i jego ~nicjuywy.
Wobec . trudno.sci lokalowych 'akie przeżywa obeonie Dworzec' Kaliski (restaull'acja jest zamn:męta
i działa tylko bufet
dworc0wv)
wiele zależy od zaopa.trzenia wagonów z barami.
Wagony takie
(wyruszające z Lodzi)
są zaopatrzone - co stwierdziliśmy - dobrne, mimo kłopotów z masłem i
wędlinami. Ponadto dyrekcja .,Warsu" czy.ni sta.rania, by w mi~jsce
zamkniętej restauracji na Dworcu Kaliskim czynny był tam bar
szybkiej obsługi, a także pawilon
gastronomicznv od strony al. Unii.
Nasz rajd wykazał, że łi>clzki
„ Wa.Ts" CZY'lli stairania, aby do~o
dzić w podróży n4e tylko piwo~zom.
Plrzydałyby się .ied'llak cz~m dania lekkostrawne,
przygotowane
głównie z myślą o dzieciach. Ws'l.y•
scy przecież. mimo wysokich cen.
lubimy coś przekasić w czash POdróży.
(k)

l>ZIENNIK t,ODZKI nr I (9759) I

KOM UNIK AT

rzecznika prasowego
Prezydium
decyzją
1
druga sobota stycznia
jest wolna od pracy. W związku z
łym sobota 10 bm. była dniem roboczym. Jak wiadomo, NSZZ ,,Sollda.rność" i niektóre związki brantiowe sprzeciwiły ~ię tej decyzji
1 ogłooiły 10 stycznia dniem wolnym od pracy.
Jak wynika z Informacji przeka&an:\'ch przez zakłady i przedsię
biorstwa, większość załóg stawiła się
w tym dniu do pracy. Dotyczy to
szczególnie przedsiębiorstw pri;ełączności, komysłu chemicznego,
munikacji, przemysłu spożywczego,
budownictwa I hutnictwa. Nis.ką
frekwencję odnotowano w przed1lębiorstwach przemysłu lekkiego i
maszynowego.
Ogółem na pierwszej, podstawowej zmianie w całej gospodarce
pracowało około 65 procent zobowiązanych do przyjścia do pracy.
Na podkreślenie zasługuje, że w
1órnictwie, w którym od l sty~z
nia wprowadzone zostały dla pracowników zatrudnionych pod ziewszystkie wolne soboty, 10
mią
bm. pracowało dobrowolnie na
podstawowej pierwszej zmianie ponad 40 proc. składu zmian. Ta poodpoodzwierciedlająca
ataw"a,
górników za dobro
wiedzialność
kraju, zasługuje na szacunek
uzanie:.
ponad 1
podkreślić, te
Należy
mln pracowników przedsiębiorstw
maszynowego, maszyn
przemysłu
budownictwa postaciężkich oraz
zgodnie z decyzjami r'lnowiło sortów - wykorzystać jako wol-

rządu

'ny dzień od" pracy sobotę 10 bm.
w miejsce wolnej soboty przypadającej na 31 bm.
Jest zrozumiałe, że w wymku
wstrzymania się od pracy w ubiezatrudnionych,
części
głą sobotę
kraj poniósł z.naczne straty w produkcji waż.nych dla z.aopatrzenia
ludności wyrobów.
Trzeba jeszcze raz przypomnieć,
w ubiegłym
że rząd przedstawił
roku dwa projekty skracania czasu pracy.
Jeden zakłada wprowadzenie lidniowego tygoqnia pracy, który
przy dziennej normie 8,5 godtiny
sk.róciłby dotychczasowy 46-godzinny czas pracy do 42,5 godziny.
Drugi projekt zakłada stopniowe
skracanie czasu pracy. Przewiduje
on wprowadzenie w 1981 roku co
drugiej wolnej soboty w miesiącu
i osiągnięcie w 1985 roku 5-dniowego, 40-godzinnego tygodnia pracy.
Nadal obowiązuje decyzja rządu
na okres stycznia co
ustalająca
drugą woll).ą od pracy sobotę. ~ą
to soboty przypadające na 17 i 31
bm. Dni wolne od pracy w następnych miesiącach zostaną ok.reślone w styczniu.

ZgodnI.

:Rządu oo

Problem skracania czasu pracy
jest w pełni doceniany przez r.i:ąd.
Przy jego rozwiązywaniu musi dę
jednak brać pod uwagę społeczno
to,
gospodarcze skutki. Chodzi o
aby skracanie czasu pracy nie t><>produkcji i nie
wode>wało spadku
pogłębiało dotkliwych trudności w
(PAP)
zaopatrzeniu rynku.

I

•
Komisja . Wspólna przedstawicieli rządu i Epis.kopatu s.potkała się '
na kolej.nym pos.iedzen.iu w dnd.u
10 )>m.
Komisj.a wyrarz.ił!a uz.namie wszysitkim, którzy przy<:zyniłi się do
podm.iosłego przebiegu uroczyst.o.ś
c.i odsłonięcia i po~wię<:enia pomni·ków ()II'az tabli.c pamiątkowy<:h
ku cZ<Ci ofiar tragicznego grudnia
1970 r. w G<lańs.ku, G<lyni, Szczecinie I Elblągu. Komi.sjia zgodr..ie
&bwierdrlila, że wykazane w toku
tych uroczystości poczucie jedności
na.rodu {>Q'winno domtnować także
w życLu codziennym kraju To pozwala żywiić nadzieję na wyjście
z ist·niejącyoh kryzysów I umocnielllie znaczenia autorytetu Polski ja•ko istotnego czynnika s.ta biliz.acji w stosunkach międą;ynarodo
wych, zwłaszcza w Eu.ropie. Komis.ja jest przekona.na, że sprawy
polsikie rozwiążą sami Polacy.
Komisja omówiła "temat świec
kdego chairaktern państwa a plura.li·zmu światopoglądowego społe-

łecznego

wagę tej
podkreślając
kształtowaniu życia S•p<>kraju. Ustalono, że ta

fundamentalna problematyka Zlll8jdzie s.wój wyraz przy poszukiwaniu ro:z,wiązań konkretnych s.praw.
dalszych
Tematyka t.a wymaga
studiów i rozważań.
Omawiano takż.e problemy zwią
za.ne z katechl.zacją dzieci l mło
dzieży ora11. ustalono wytyczne dla
ru.nkcjonowania i organizacji katec' izacji pozaszkolnej. Zalecono
sprawy
szczegółowe roz.pa-trz.enie
roboczy komisji
zespół
przez
wychowania
sprew
do
wspólnej
Kontynuowa·no omawiaruie &prawy
orga.nia:acji kośoie1nej d.Żiałalności
stwierdą;ając pochaorytatywnej,
trz€-bę dalszych rozmów na tetn te·
ma•t
Komisja z.bierze się w luitym br.
Komisja powołała dalsze 3 zespoły robo<Cze: do spr.a.w legislacyjnych, do spraw wydawnictw i czasopl''m oraiz zespół do sprBIW wy•
•
chowania.

pory

rozwiązanych.

tnągu

Studenci Ut zakończyli
„Solidarne czekanie"

domagali się istotnych zmian w zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego
Rozmowy zakończyły się osiąg
i podpis<inięciem porozumienia
niem komunikatu, uzgadniającego
stanowiska i zobowiązania obu
darne czekanie" na Wydziale Fi- stron, w wyniku czego studenci
czekanie".
lologicznym UŁ. Studenci wysun~- przerwali ,,Solidarne
(ptom)
1i szereg postulatów, w który·h
sobotę do godz.
niedzielę trwały rozmowy między delegacją studentów
U ni wer<;ytetu Łódzkiego a władza
mi rektorskimi i dziekańskimi te.i
uczelni. Podjęto je w wyniku ak<'ji
protestacyjnej młodzieży - „Soli-

Od godz. 14 w

li fano w

11

Akcia protestacvina „Solidarności
w sadeckim. rat11szu przerwana
Przez trzy dni - od piątku 9 bm
trwała w sądeckim ratuszu, siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym
protestacyjna NSZ.Z
Sączu akcja
strajku o'. -upa,,Solidarność". W
cyjnym brali udział przedstawiciewiększych zai
le „Solidarności"
kładów pracy Nowego Sącza i wowysunęl i
jewództwa Strajkujący

listę dziesięciu postulatów zastrzegając, iż podejmą rozmowy na ' eh
temat wyłącznie z komisją rzą'1o
wojewody nowową. Propozycje
sądeckiego przerwania akcji prote-

stacyjnej ! wyjazdu delegacji strajkujących do Warszawy zostały od·
rzucone.
Jak dowiaduje się dziennik~rz ·
PAP od władz wojewódzkich, w
niedzielę 11 bm. po ·kilkakrotnych
próbach przerwanja strajku i pripozycjach opuszczenia przez ucze<tników akcji okupowanej sali e>brar!
udało <;ię
sądeckiego ratusza, nie
I
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rozstrzygnąć

polubownie.
siły pospowodowały opuszCZ()rządkowe
t>iołt
od
nie zajętej i okupowanej
ku sali Ob ie strony wykazały maksimum taktu i kultury. Strajkujący opuścili sądecki ratusz i udali się do siedziby NSZZ „SolidarMałopolska przy ul.
ność" MKZ
gdzie znajduje
Zygmuntowskiej,
się lokal K<>misji Miejskiej związ
Sączu.
Nowym
w
ku
Władze województwa nowosądec4'
kiego stoją na stanowisku pełnej
odnowy życia społeczno-polityczne
go. Akcja w sądeckim ratuszu nie
rozmowy
gotowości
przerwała
władz na każdy nawet najbardziej
życia w
Odnowa
drażliwy temat.
wof. nowosądeckim - mćwią gospodarze .tej, ziemi - musi jednĄk
mieć swoje granice, które wyznaprzestrzegan ie
~zać musi rozwaga,
praworzą<l·ności, odrzucenie emocji.
sprawy

W godzinach wieczornych

n

•

zgodni w Biurze Politycznym s ta- te ponad 20 tys. k6łek przyjęło no- tylko wielką I bogatll tradycjllt
(Doko6ezen1e u str. 1)
kumentu o wiele ocen i wniosków ką opinią, że i w jednej i w dru- we statuty, zmodyfikowało swoJe .wielkimi możliwościami, ale m&
doświ~
wspaniałych
że też zastęp
zgłoszonych przez nasze organiza- giej sprawie jest jeszcze bardzo programpwe założenia. Uznano,
cje partyjne, organizacje stronni- dużo do zroblenla. Trzeba rozwi- są one potrzebne na wsi. żywa dys- czonych, mą,drych ch~opskich ~1~
ctwa I działaczy wiejskich. Wszy- jać podstawową opiekę lekarską 1 kusja rozwija się w organizacjach łaczy. N~ nich buduJemy n~'eJe
scy musimy dbać o to, by nlcze- wszystkie te jej działy, które zaj- młodzieżowych, w kołach gospodyń, odrod~en1a samorządu rolmczego.
~przec1:n
~tanowczy
go z tej dyskusJi nie uronić - ani mują się schorzeniami I zagrożenia w związkach branżowych, które się Wyrazamy
wobec. wsz.elk1~h . prób J.ątrzen·a
i również odradzają.
ciekawych wniosków, arii uwag kry mi związanymi" z chemizacją
Mówiono tu dużo o konkretnych ~a wsi, prob s1~ma anarc~11, p~ze
rolnictwa.
naszego
ty~nych, czy po prostu, ludzkkh mechanizacją
raz Jawó.w t:worzerua. ?POZYCJI polit.YJeszcze
żalów, ludzkiego niezadowolenia. Od Dział medycyny zajmujący się ty- przedsięwz1ęciach.
stosunku do tych uwag zależy w mi zagadnieniami pozostaje w ty- chciałbym podkreślić, że ze wszyst- czr:eJ. Nie ma. m1eis~a na polskiej
aby wsi ~a . opozycJę polltycz.ną, o '\n•
n!emałym stopniu dalszy rozwój le. Nie chodzi tylko o awangar- kich sił będziemy starać się,
naszym kraju t.'l'.oocJahst.'l'.c~ym charakterze, ~
chłopskiej aktywności. Bardzo nam dowe badania, chodzi o stworze- kółka rolnicze w
skutecznego systemu sygna- miały jak najbardziej dogodny kli- nte ma m1ei.sca na. wal~ę, bo nie
na niej zależy. Od aktywności tej nie
le~y ona. w m~eres1e rolm~twa, n~e
zależy też I pozycja władzy I od- lizowania zagrożeń i zapobiegania mat, żeby stały się główną podstawo1 ro~otm
budowa zaufania. Dbajmy o to, że- tym schorzeniom. Zagrożenia te bt:- wą formą samorządu rolniczego, żeby le.zy w mteres1e chłopów
były organizacją postępu w rolni- kow: Jesteś~y w teJ .sp~aw1e w
by we wszystkich naszych partyj- dą przecież narastać.
Na klimat na wsi składa się tez ctwie. Stworzymy wszelkie warun- peł~1 zgodni z~ stanow1s.k1em Prenych ogniwach, w organach admijako
nistracjl, w gminach l na .każdym utrwalanie przekonania o nieza- ki, żeby stały się również bojową z:i;d1um NK ZSL, zgodni reprezentantem chłop- Bi:iro P~lltycz.ne - z poi:lądami w:i;szczeblu z całą rzetelnością odn!e- wodności, cllłopskiego stanu posia- organizacją,
naradzie
~neJ
o
razonym1 na
· h
b •
·
. h · t
siono się do tych spraw. .Jest to . dania. Jest to niezwykle . ważna s k ~c
m ~resow, 0 r~ncą ic praw przez I sekoretarzy KW PZPR l
niezwykle ważny obowiązek wszy- sprawa. Wątpliwości w tej dzie- ~ m~eresow. Za~ług_uJe na -podkre- prezesów NK ZSL wszystkich wojest
stklch partyjnych ogniw - sądzę, dzinie rodzą niepewność, a więc 1 sli;m1e to, że me J.est ..to JU~ ~a- jewództw. Nasze spotka.nie
obawy o rozwijanie gospodarstwa, miar, l.ecz rzeczyw1stosc, choc Je- pierwszym tego rodzaju i w ta.kim
że i ogniw stre>nniciwa.
Wszyscy zabierający głos w dys- o inwestowanie. A to przestaje być ~zcze me powszechna„ ale ~arasta- gronie. Ma ono praktyczne znacze•
Sl!l Jąca. Jest to bar~zo optym.styczne. nie i symboliczną wymowę. Będzie
kusji podkreślali, że musimy ustn- sprawą indywidualną, staje
zacieśnienie
dbać 0
11owić i zapewnić wyższą pozycję sprawą państwową. Dlatego dbaj- Naszą s~rawą, dz~ałaczy partyjnych my bardzo
że I stro~mctw~, działaczy kółek . rol- współdziałania
Zjednoczonym
ze
1 clnictwa w gospodarce narodowe.i my o utrwalanie świadomo3ci,
nienaruszaljest
i wyższą pozycję rolnika, tak aby chłopska własnosć
niczyc.1 powmna. być troska, zeby Stronnictwem Ludowym. Partia
widzieć w nim nie tylko producen- na. Trzeba to potwierdzać, zarów- tak by~o. w~zędz1~. Mamy .tu Istot- Zjednoczone Stronnictwo Ludowe f
nade
i
jak
prawnymi,
środkami
no
obywatela.
jako
ta, ale doceniać'
ne opózmema. Nie 'V.'.szędz1e sto.su- ~tronnictwo Demokratyczne - <;taJest to wielkie zadanie, wielka po- wszystko codzienną praktyką. Two- ~ek do samorządu Jest jednolity, nowimy wspólnie polityczny filar
trzeba. Jest to nawet bardziej po- rzą ją nasze decyzje i stosunek do Jednakowo korzy~tny. Nie
sądzę. władzy ludowej, jesteśmy tymi,
gospodarce aby cal~ ;ło tkv.;1ło tylko w prac7 którzy mają największy udział w
w
trzeba społeczna niż odczucie · sa- ł'óżnych sytuacji
mych rolników. Słabości naszego chłopskiej.
nac.zi::lmko~ gnun; zło czy dobro n~7 ukształtowaniu sojuszu roootniczoTworzenie dobrego klimatu wo- um1e~scaw1a si~. według
Będziemy dbać żeby
rolnictwa wynikające - nazwijmy
s~cze"t;>.1 . chfopskiego.
to łagodnie - z ułomności stosun- bee każdego indywidualnego rolni- Tak Jak mądrosc i głupota me. w1ą- sojusz te.n bvł kośćcem lntegi-acjl
podeJscia
zmiany
całego narodu.
ku naczelnych organów państwo- ka nie wymaga
ża się z etatami.
wych do tych ważnych gałęzi gos- do socjalistycznej gospodarki ~zy
W dyskusji mówiono o różnych
Różne krytyczne uwagi kierowapaństwo
wobec
stanowiska
zmiany
przyIstotną
sa
podarki narodowej
próbach rozbijania samorządu chłop
władzy ludoprzeżywa wych gospodarstw rolnych I spół skiego. Próbuje się różnorodnymi ne są pod adresem i
jakle
czyną trudności
i naszej padii i działac.ty
wej
nasz kraj, przede wszystkim tru- dzielni produkcyjnych. Mamy wie- srodkami tworzyć inne organizacje,
jest powo•
Niemało
dnoścl ekonomicznych. Konieczność le doskonałych PGR cieszących się które demonstrują odrębny
pro- stronnictwa.
rolni- gram. W istocie jest to program dów do tej krytyki. Ale przecież
podniesienia pozycji rolnictwa wy- uznaniem Indywidualnych
jeśli patrzymy na naszą wieś, jeśU
raziliśmy w sposób nle budzący ków. Będziemy wszystkie oceniać żądań, nie konstruktywny, nie twór
zazgodnie różne
podkrę§lamy
wątpliwości na VI plenarnym per zgodnie z zasadami rachunku eko- czy. Wiąże się to z różnymi próniedbania i gotowość usunię<:ia tesiedzeniu Komitetu Centralnego w nomicznego, W ubiegłym pięcioleciu bami twonenia tzw „Solidarności go, co godzi w dobre samopo<:zucie
referacie Biura Politycznego. Jas!lo co rok w naszym kraju przybywa- Wiejskiej". W tym celu przybyw„- ludzi na wsi, tego oo szkodzi ro!to określił również ostatni kon- ło około 300 spółdzielni produkcyj- :ą na ogół ludzie z zewnątrz, nie n ictwu - to jednocześnie możemy
gres Zjednoczonego Stronnictwa Lu nych. Czy zna ktoś na tej sali, czy brak I takich. których życiory~y pełnym głosem powiedzieć, że my
dowego.. Tak to też zostało przed- w kraju przypadek, żeby ten ruch świadczą o pełnej obcości chłooski<? działacze partii i stronnictwa, ma-:
stawione w wytycznych polityki rozwijał się pod wpływem jakie- mu interesowi. Nie brak i takich, my również niemało ·powodów do
rolnej, które były przedmiotem ~ze goś nacisku. Nie było takiego przy- którzy wcale nie kryją się ze swoi- dumy z dokonanych przemian na
rokiej dyskusji na wsi. I mamy padku. Byłoby to sprzeczne z na- m! antysocjalistycznymi, a nawet polskiej wsi. Dokonali tego rolnicy
już pewne zmiany. · Nie są to tylko szą •polityką i zawsze będziemy tę dosadniej trzeba powiedzieć, swoimi
w historycznym krótkim okresie w
deklaracje. Rośnie udział !nwesty- linię utrzymywać.
kontrrewolucyjnymi zamiarami.
warunkach jakie im stworzył wła
Sami rolnicy widzą wysokle wal"cji na rolnictwo i na przemysł prośnie socjalizm. Jakże inni są dziś
gospodarowania.
formy
j
tej
jest
tości
życiorysie
ogólnych
W niejednym
dukujący dla rolnictwa w
ludzie na wsi pod względem kulw nie- tury,
nakładach inwestycyjnych państwa Z~sługtłje ona na wsparcie. Będzie obszarnicze. pochodzenie,
warunków
wykształcenia,
rolnikom jednym fyci<>rysie wpisana
jest życiowych.
również · takim
Jest to na razie wzrost udziału my
Jakże inna jest praca
walka z re- w rolnictwie, chociaż wciąż ciężka.
w tym
procentowego a nie samyrh na- udzielać poparcia. To nie zagrab walka,
stworzyła
która
rolną,
kładów, bo nakłady w całości in- w niczym indywidualnemu gospo- formą
To przecież stało się wszystko w
westycji spadają. Niemal wszystkie darstwu, to nie deformuje naszego przecież taki właśnie stan chłop· czasie jednego pokolenia. Wszystko
wydatki redukuje się z wyjątkiem stosunku do indywidualnej go~po skiego posiadania. Uwolniła wieś to stanowi dowód, że my
te
wydatków na rolnictwo. które wzro darki, która stanowi dziś dominu- od głodu ziemi. Na co liczą ci lu· dwie siły - partia i stronnictwo
polityczni
Niesie
i
.
są
nich
rolnictwa
formę
dzie? Wśród
sną. Daleko nam jednak do po- fącą
jesteśmy zdolni do krytycznej ocegospodarki gracze. Budują swoje zamiary wy- ny
c1ęzar
główny
zycji jaką zajmują nakłady na roi- ona
tego, co stanowi słabość. oo jest
chłop
przejawy
Kraj11
różne
wyżywienie
korzystując
więc
a
rolnej,
Radzieckim.
nictwo np. w Związku
zaniedbane. Mamy siłę organiza.cvjktóre stanowią 26 proc. wszvstk:ch Dlatego też indywidualni rolnicy skiego niezadowolenia. Powodów ną. mamy program, możemy więc
Wyra- będą zawsze wspierani przez par- tego niezadowolenia jest niemałn , orzew<>dzić w pracy nad rozwonakładów inwestycyjnych.
będą wiemy, że sa słuszne. Nie me>żua
na tię i władze, ich potrzeby
źnie to widać w nakładiic'ti
iem naszej wsi. Dążvmy z niemelioracje. Na przyszły rok za- traktowane na miarę roli, jaką pcl- oceniać według kryteriów politycz- złomną wola do tego, żeby polska
kłada się 50-procentowv wzro<;t na- nią w stosunku do całego rolni- nych rolników, którzy szukają ujś wieś
największy
jak
wnosiła
cia dla tego niezadowolenia w krvkładów z 5 do 7,5 mld zł. Melio- ctwa i gospodarki narodowej.
rozwoju całego
dzieło
wkład w
formach
ostrych
nieraz
tycznych,
racje może przemawiają mniej do
SZANOWNI TOWARZYSZE
Do nich trzeba się odnosić ze zro- kraju, żeby na wsi żyło się coraz
wyobraźni niż np. program „Wizumieniem.
iech ten nasz wspólny
lepiej.
sła", są mniej efektownym hasłem. I KOLEDZY!
ale przeeież ·iakze <>fektywnvm i
o polityce
traktujący
dokument
ktoś
jeśli
jest,
sprawą
nną
stotę zmian, jakle dokonucelowym polem do inwestowa:lia
chce wygrywać to niezado- rolnej, nasza wspólna narada symją się obecnie na wsi )est
rozs1erz~·ć
znacznie
Powinni~my
wolenie w antysocjalistycz- bolizuje, że jesteśmy zgodni poodradzanie samorządu chłop
rozmiary inwestowania w tej dzienych celach, a grat'ze poli- dejmując program naszego działa
skiego. Odradzają się różne
dzinie.
rodzaje spółdzielczości. Bardzo żyw3. tyczni chcą niszczyć kółka rolnicze
Liczący się już będzie przY:root
która legitymuje nia na wsi i przystępując do jego
organizację,
w kółkaC'h rolniczych. nawozów, który wyniesie w c1ą~u jest dyskusja
(PAP)
po1lkreślano - oie realizacji.
tu
jak
się
I
fakt
jest
optvmistycznv
Niezwykle
roku 10 kg na hektar. W całym
ubiegłym pięcioleciu nie tylko nk
mieliśmy przyrostu, ale nawet lekki sp:idek poziomu nawożenia Pod
tym względem nasz kraj stano·.11i
niedobry wyjątek wśród k:-ajów

W dalszym
rozstrzygnię;it!
czeka na
kwestia 3-letniego urlopu macierzyńskiego dla matek wychowują
cych dzieci, zapewnienia potrzebnych miejsc w żł<>bkach i przed- ~jal!stycznych.
na
9dziwi:Jmy towarzyszy
szkolach, skrócenia czasu oczeki·
Węgrzech, że produkują powania na mieszkanie.
nad tonę zbóż na 1 mie!>ZSprawy poruszane na piątkowym
HO
kańca, że wytwarzają
plenum z.nalazły odbicie w uchwamieszkańca'
le końcowej,
kg mięsa na tegoż
Plenum ZŁ ZSMP, przy jednym Stanie się to zrozumiałe wte1y, kie
głosie wstrzymującym się, powoła dy zorientujemy się jaką pozy('ję
Szkolnej.
Młodzieży
ło Radę
zajmuje tam rolnictwo, we wsrystZG FSZMP w dowód uznania za kich dziedzinach: w inwestvciat'°t'_
działalność w sze- zaopatrzeniu w środki
dotychczasową
prodnkcJi
regach tej organizacji przyznał Ka- itd. Należy z tego wyciągnąć wn:oOd·
Złote
zimierzowi Ławickiemu
potraktować
ganizację.
sek, który musimy
Wielu uczestników· plenum zwr6- znaczenie im. Janka Krasickiego, a bardzo poważnie. Trzeba zmienić
odznakę
Pawlakowi
Krzysztofowi
ważnych
ciło uwagę, że zbyt mało
pozycję rolni„twa w polskiej gosbezpośrednio „Za zasługi dla ZSMP".
spraw dotyczących
podarce, rozumieć jego pol~zeby.
E. W
zostało do . tej
młodego pokolenia
również w produkcji przemvslowej
Mamy zamiar przeprowadzir za;adnicze zmiany w strukturze naszi:>j
powinien
i.-rodukc.ii. O 80 proc.
na
wzrosnąć przemysł pracujący
poza przemyrzecz rolnictwa -

W piątek odbyło się plenarne po·
µoswięcone
aiedzenie ZŁ Z.:iMP
omówteniu zadań łódzkieJ org,rnizacji w kampanii programowo-wyborczej przed mającym się odbyć
w marcu nadzwyczajnym Zjazdem
ZSMP.
niedawnym Plenum
Podjęta na
ZG ZSMP decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu ZSMP wymaaa od wszystkich członków zrzeszonych w tej organizacji aktywnego włączenia się do dyskusji w
ramach kampanii przedwyborczej
Nie może w niej zabraknąć prablemów d<>tyczących młodych, ale
uwagę należy zwrócić na samą or-

.J

ezei\stiwia.,
kwesti-i w

re arza KC PZ

e

PRZED IX ZJAZDEl\'l PZPR

a
Kołej.nym,
przygotowań

elementem
organizacji
partyj.nej do IX Nadzwyczajnego
zorga.nizo..
Zjau!u PZPR było
wane w miniony piątek przez Komisję Statutowo-Organizacyj.ną po- konwołaną przy KŁ PZPR
wersatorium nad głównymi pos-tuzgła.sz.a.nyml
latami i wnioskami
przez organizacje partyjne i pow toku
szczególnych członków
pows.zechlllej dyskusji. Konwersawstę
na
podkreślił
jak
to,
tor.i.um
pie K . Michalewski - przewodnisłem spożywczym.
ma posłużyć uoczący komisji Przyspieszenie rozwoju rolnictwa gólnieniu wnio.sków będących wyłódzkiej
lecz raa:em opi.nii C'Zronków
jest nie tylko potrzebą wsi,
całego narodu. Takie powinno być organizacji partyjnej dla przekaza
podejście do rolnictwa, traktowa- nia Komisji Zjazdowej ..
przeciwnym
nie jego potrzeb. W
Głównym temaiem dyskusji starazie niczego nie rozwiążemy. A
nie rozwiążemy problemów ły się prob1emy demokracji wewjeśli
wyżywienia kraju trudno mowić o nątrzpartyjnej. Sprawy zasad wyi praw
Tego borczych, obowiązków
rozwiązaniu innych spraw.
zależności między
sprzyjającego stosunku nie zastąpi cz.łon.ka pa.rtli,
najwyższy nawet wysiłek ludzi pra ogniwa.mi partii oraz sta.tusu aparolbików ratu pMtyjne-go. Zasady wyl:J9rcze
cujących w rolnictwie do obrania nie
indywidualnych I tyrh, którzy pra- mają prowadzić
cują w socjalistycznej gospodarce przywódców. ale najodpowiedniejszyc•h organiza.torów pracy oa•rrolnej.
się w
tyjnej. Powinny z.naleźć
Oczywiście niezwykłej wagi sprastatucie, aby nie podlegały doraź
wą jest tworzenie dogodnego klikorektom p<>przeą; instruk<:je
matu na rzecz dolkego gosp<>:hro- nym zalece.nia.
Za.sady S'f.atutowe
czy
wpływa
klimat
wania. Na ten
powinny wreszcie zapewnić_. możli
Bę
opłacalność produkcji rolnej.
wość sprawowania właściwej kondziemy o to dbać. Główną zasadą troli
nad dzJabalnością apaoratu partrobyć
musi
w naszym planowaniu
wła.l;ciwą rolę
tyj-n~o. umocnić
ska o to, by tempo wzrostu docho- wybierailnych, kolegialnych orgadów ludności rolniczej nie odstawa- nów. zagwa.rantować sprawną reado tego co mają lizację programu pa.rHi z.godnie z
ło w stosunku
ludzie zatrudnieni w przemyśle, w zasadiimi matksizmu-leninizmu.
"innych działach gospodarki narodowej. Na ten klimat składają s:ę
z.głoszonych już
Wśród tysięcy
warunki pracy, związane chociaż do komisji wmio.sków, więks.zość
by z zaopatrzeniem w maszyny , w jest zbieżnych. choć ró:inią się w
urządzenia niezbędne . nie tylko dla detalac-h proponowanych
rozwią
produkcji 'rolnej ale i dla życia na zań. Tak więc w toku piątkowej
wsi, dla gospodarstwa doqlowego dvskusji zgłaszano n.p różne konna cepcje organ~ji wybOOróW
w
Dużo jest też do zrobienia
wsi w sprawach socjalnych. W pełni partii, różne zasady okl!'eślanLa repowiedział
co
organizaI
tym
z
zgadzamy się
prezentacji środowisk
Gucwa cja przez delegatów wybieranych
z tej trybuny Stanisław
zjazdy pa.rtii.
Stanowisko wyrażone w jego refe- na IX i następne
racie jest zgodne ze stanowiskiem Nie ulega n.atomiast wątpliwości,
Biura Politycznego. To prawda, że że przyjęty ostatecz.nie sys.tem wymożemy szczycić się tym. że wp;o- borczy wi1nie<n zapewnić właściwą
wadzono na wsi bezpłatną opieki) reprl!'zentację socjalną członków,
lekarską, że mamy system zabez- a przede wS!Zystkim rE!Jl)rezentację
pieczenia emerytalnego. Ale pod- merytorycZ!Ilą.
Chodzi o wy·posaź&nie wybraonego
kreślano z tej trybuny l jesteśmy
wainym

łódzkiej

delega.ta w swego rodiza.ju fns·truk- co wymaga okireślOlllej, rze<:zowej
i kompetentnej decyzji.
wyb<Jrcą;ą, aby w toku obrad
orga.nizacji
Sprawno.ić działania
nie repreze,ntował swego prywatwielokrotn·ie
lecz wolę, myśl i - pod1kreśla.no
nego poglądu
która zechce szeroko konsultować
mądrość swy<eh wyborców. Nawet
sprowad!Zi się do
każ,dą decyzję,
jeśli nie w pełni odipowiada ona
Pairtia zera. W tym kontekście kwestią
jego osobis.tym opi.n!om.
otwartą pozostaje natomiast dziamądra jest bowiem zbiornwą mą
przedstawicielsd<rośdą swych członków i w jej łalność <>rga.nów
miejsca
być
kieoh. Proponowane niezwykle czędziałaniu nie może
dla wolu•ntaryzmu i prywatnyc-h . sto ob<>S'trzenia zasady konsultacji
mają u podstaw nieufność społe
poglą;dów
Na tym tle kontrowersje budzi czeństwa do s.wych organów przedstawicielskich. Gwara.ncją przytakże isitnieją.ca obecnie instytucja
za.ufa.nla są po prostu
wrócenia
„zastępcy członka". Tu swego roczłonków,
demokratyczne wybory, a w drudzaju wartościowa.nie
gim etapie, systematyczna kont.rotworzące ramy dJa wyborów uZJula i oc-ena Ich działalności.
pełniających, powhnno zniknąć przy
Przygotowania do IX Nadrzwyu,z.naniu za.sady ciągłości mandatów tak na zjazd jak i konferen- czajnego Zjazdu partii· Wi•nny stacje Była.by to autentyczna rezer- nowić w tej dziedzinie zasadniczy
W·~nny stać się
wa do wyborów uzu~łniających. pu.nkt zwrotny,
możliwość manipulou.~widująca
oraktycz.ną ma.ni!estacją woli odnowy w żyt'iu wewnątrzparty jwania personalnego.
Wiele pod•noszono w tej dysku- nym i sposobie realizacji przywódmei
stylu
czej roli partii w kraju budują
sji spraw dotyczących
<>kreślanych
cym sOC'jalizm .
tod pracy partyjnej
Rozmiary i merytoryczny zakres
ramami statutowymi. Proponowano np., co wywołało żywą pole- obecnej dyskusji w łonie partii usu.nięde ze s;ta.tu.tu zasajak podkreślono - są rezultatem
m1.kę dy i praktyki zatwierdzania przez nieuwzględnienia wniosków zgła
bnstancje nadrzęd:ne przyjęć i skre- szanych przed VUJ Zjazdem PZPll,
możll•
władrz i.n&tanW trosce a zapobieżenie
śleń, wybieranych
cji, usunięcie możliwości u<:hylania wości takich praktyk w przyszłoś·
na
utrzymanie
chyba
zaproponowano
illlstancji,
cl,
niżs.zych
uchwał
statutem i stałe w łonie połączonej, zgodnie
że kołid.ują jawn.ie ze
1 setkami dotychczasowych propoprogramem pairtii.
zycji, Centralnej Komisji Kontrol•
Wiele kont.ro.wersji budrLi w po- no-Rewizyjnej - Komisji statutowo-Organizacyjnej.
wśzechnej dyskusji sprawa stat<usu
i dotychczasowego fu.nkcjonowalllia
wyDyskusja
a.paratu partyjnego.
Toczą<:a się w łonie lód2ikiej orpoglądy
ganizacji pa.rtyjnej dyskusja
kazała, że formułowane
ro.ze- ja,k
zakońrzenie.
podkreślił na
opierają się na niepełnym
znani.u sytuacji Nie jest bowiem I sekreta.rz KŁ T. Czechowicz jes,t
konkretna.
inny skład przede wszystkim
problemem taki czy
rzetelne Jej wynik~ stanowić będą rzeczoale
liczebny a.pa.ratu,
rozeznanie jego kwalifikacji, przy- wy głos członk6w partii naszego
gotowa•nia i zaangarowania Ideo- wojewód•ztwa w sprawach nie tylwego w rea.li.zację pracy partyj- ko celów I zad.ań jakie partia ma
ne,j.
na zjeździe na.kreślić, ale przede
wszystkim w sprawie metod i s.popt"Zmja sobów realizacji tych zadań ogólProblem kOllll,peitencji
stylu pracy cosię w toku całej dysdc:usjli. Postunospołecznych.
w dziennej wsqstikich jej i.nstamcji,
lowane jesit więc określenie
s.tiatucie zakre-w ko!Jlpetencji i u- m.etod realizacji id~i centralią;mu
prawnień decyzyjnych poszczególdemokratycznego i s<>cjalistycZlllej
nych ins.ta.ncjj l aparatu. Zwłasz demokracji. Będ11.1.e to głos wa.2Jny,
zasada
za.słu,gu.je
uwagę
cza na
znaczący d!la przyszłości nas wszykonsultacji decyzji. Trzeba okre- s.tkich.
· L. RUDNIC.KJ
śldć oo może być konsu1tow.am.e, &
cję

I

Tłum.

-

- Nie ma to jednak wi~szego znaczenia. Jak długo trwa
sztorm, on też nie może się stamtąd ru.s'!:yć.
- Jeśli rzeczywiście tam · jest.
- Masz rację.
- Dobrze więc - powiedział Godlima.n wyślemy korwetę, ludzi ochrony wybrzeża, kilka myśllwc6w i twój samolot. '
Najlepiej zrobisz, jeśli natychmiast wyniszysz. Zatelefonuj z
Rosyth. I uważaj na siebie.
- Cześć.
Oodliman odłożył słuchawkę. Jego papieros, o którym zapomniał, :i:amienił się w popielniczce w mały niedopałek. Zapalił następnego, a potem znowu podniósł słuchawkę, a·b y zawiadomić wszystkich ludzi o czekającej ich akcji.

MAt.GORZATA TARGOWSKA

j ' ukradł, spotkanie z łodzią podwodni\
zostało prawdopodobnie zaplanowane w okolicach tej wyspy.
Jeśli tak rzeczywiście było, to Faber albo utonął albo wylą

-

No

właśnie. Jeś'I

dował na tej wyspie.

•

- To brzmi logicznie.
- Jaka tam teraz jest pogodaT
- Bez większych zmian.
- Czy udałoby się dopłynąć do wyspy dużym statkiem?
- Myślę, że dużym okręte~ można wypłynąć w każdych
warunkach - burknął Blogga. - Ale czy uda nam si~ przybić do brzegu tej wyspy, tego nie wiem.
- W każdym ra:tle spraw<licle. Myślę, że jednak masz ·r ację. Słuchaj teraz> Juważnie. Niedaleko Edynburga mieści ~lę
baza myśliwców RAF. Jedt tam natychmiast, a ja każę przygotować dla ciebie specjalny ~amolot.
Gdy tylko ucichnie
sztorm, wsiądziesz - na jego pokład i polecisz na wyspę. Lud :de z tamtejszej służby ochrony wybrzeża niech będą również
gotowi do wyruszenia w każdej chwili, może uda im się dotrzeć do wyspy jeszcze przed tobą.
- Hm - głos Bloggsa zabr:i:młał trochę sceptycznie. - Jełel! ł6dt podwodna, tak jak I my, czeka na koniec sztormu,
będzie pierwsza na wyspie.
- Masz rację Godliman w zdenerwowaniu zapalił papierosa. Wobec tego poproszę marynarkę wojenną, :i:eby
zataczali korwetą koła wokół wyspy i wyłapywali sygnały,
kt6re Faber może nadawać. Kiedy pogoda się poprawi, powłl'lni wysłać łódź na wyspę. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie.
·
- A eo sądzisz o wysłaniu paru 1amolotów myśliwskie~?
- Zgad:i:am się, · ale one równłeł mus:r;ą poczekać na :i:m1anę
pogody.
- Myślę, te tell ntorm nłe mob jut długo trwać.

- A co na ten temat mówi, prognozy meteorologiczne w
Szkocji?
- Że sztorm będzie trwał ee najmniej jeszcze jeden dzień.
- A niech to diabli.

19
Przewrócony jeep leżał :i:anurzony w błocie; przypominając
bezradne ran·ne zwierzę. Faber wytężył wszystkie siły i postawił pojazd na czterech kołach. O dziwo, samochód nie ucierpiał wiele w wyniku walki. Płócienny dach przestał właści
wie istnieć i strzępy materiału powiewały na wietrze. Jeden
z błotników był całkowicie zgnieciony, a reflektor po tej sił
mej stronie zbity. Strzał Davida wybił szybę w lewym ok·nie,
ale przednia szyba cudem ocalała.
Faber wszedł do środka, przesunął dźwignię bieg6w I spróbował
uruchomić
si1nik. Motor
przez
chwilę
:i:awarczał
i · umilkł. Spróbował jeszcze raz i silnik zapalił. Odetchnął z
ulgą: przy obecnym zmęczeniu perspektywa długiego spaceru
wca~e mu się nie uśmiechała.
Siedział
ciało.

przez chwilę w samochodzie, oglądając zrnasak~owa
Prawa kostka spuchła podejrzanie, przypuszczał, że
kość była Żłamana. Dziękował Bogu, te jeep został przys:t osowany do prowadzenia przez człowieka bez nóg, nie potrafiłby
bowiem przyciskać bolącą nogą pedału hamulca. Wydawało
mu się, że guz z tyłu głowy przybrał rozmiary piłki do golfa,
a kiedy dotknął dłonią bolącego miejsca, zobaczył na palcach
zak.rzepłą krew. Obe,rzał twarz w lusterku nad kierownicą.
Wyglądał
jak bokser po ostatniej rundzie,
który przegrał
walkę.
·
ne

Zostawił pelerynę na farmie Toma i jego kurtka I spodnie
przesiąknięte były deszczem i pobrudzone błotem. Czuł, że
powinien zrzucić z siebie zimne ubranie jak najszybciej.

Chwycił

kierownicę

i przejmujący ból przeszył mu ciało.
o wyrwanym paznokciu. Było to jedno "z najbardziej dotkliwych obrażeń. Postanowił prowadzić jed'llą ręką.
Zapomniał

Zaczął jechać powoli, próbując wyczuć pod kołami drogę.
Nie obawiał się, że się zgubi na tej wyspie; żeby wrócić do
farmy Lucy, wystarczyło jechać wzdłuż skał nad plażą.

-m-
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PIANINO do ćwir.zeil ta• NADKOLA: Fiata 125, 126
nlo 11przcdam. Kuplę mar- (komplet) Łady, Zastawy,
poleca sklei>
kowe
niemieckie.
Łódź, Poloneza motoryzacyjny, Wólczańska
Tllaeltnanna 2/9 bi. 62
żwirki)
Szym538-g 15łl (róg
czykiewicz.
459 -g
SPRZEDAM działkę letni· KOŻUCHY damskie tureckle (średni l du:lly)
skowa
(~agospodarowanal
sprzedam Tel.. 51-93-55.
nad Jezio: :m Wielenskim,
533-g
woj.
leszczyńskie.
Tel.
12-1%-911 w Aleksandrowie.
206-g ZŁOTY plerśclonek 1 rubinem, a g, duży rozmiar
ZGIERZ Chełmy
działka sprzedam, tel. 499-55.
457-g
budowlana 622 m kw. sprzedam. Tel. 307-70 od - - - - - - - - - - godz. 18.
205-g
PIANINO apnedam. Willa
GOSPODARSTWO ogrodni- Zaradzyńska 88 k.Pablanic
522-g
cze - sprzedam. ;:i. Sto- po 15.
powa 1-11.
4'18-g
KOŻUCH
turecki damski
PLAC
budowlany lub z sprzedam. Tel. 376-56,
rozpoczętą
budową naj- godz. 10-18.
358-g
chętniej Polesie kuplę
----------Tel. '125-30 lub ofer~y „320",
SPRZEDAM
włoskie
wstąż:Prasa, Piotrkowska 96.
kl do kwiatów, tel. 52-31-29
16
615 g
.po
·
•

ZLEWOZMYWAK blaszany
- kupię Oferty „351" Prasa, PlotrkoJVska 9!1.
TROJW AŁCABKĘ

cukierniesprawna) - kuplę. Oferty .,434"
Prasa, Piotrkowska 96.

niczą

(może

być

SPLATARKĘ

do

ków wrsz z

przec!qgarką

zmywa-

orerty
„382"
Prasa, Piotrkowska 96.
kupię.

ODSTĄPIĘ

kiosk spożyw
bardzo
dobrym
Wiadomo~ć: Fel·
sztyńsktego 43 m. 44.
387-g
czy w
punkcie.

ZEGAREK

złoty

„Doxa"
męski
spr:iiedam. ·rel.
889-62 po .19.
133' g
NOWE futro - łapki czarne rozmiar 46/48 - sprzedam. Tel. 869-62 po 16.
193-g
TELEWIZOR „Neptun'', psa
wytła sprzedam. Kopcińskiego 35 m. 5.
BRYLA.NT czysty 0,52 karat' szlif francuski sprzedam.
Oferty
„679"'
Prasa, Piotrkowska 96.

FUTRO karakułowe, ka·
mienie
syntetyczne
sprzedam. Tel. 51-111-60.
212-g
pIERSCIONKI złote Z koralem, inne - sp1•zedam.
Oferty „338" Prasa, Piotrkowska 96.
KANAPĘ,
żyrandol
oraz
du:ty kredens secesyjny sprzedam. Łąkowa 3/5 m . 4
po 18.
334-g

FOKSTł:RIF..JłY
~zczenięta,

szorstko•
rodowodowe sprzedam. Drukarska
11 m. I, tel. 763-45 po 18.
297-g
włose

SPRZEDAM nowy dywan
100 proc. wełna ~5X3,5m,
tel. 52-85-&5 godz. 18-21.
NOWĄ

lisów
270-10.

kurtkę

damsk11 z
sprzedam, tel.
226 g

7

PROGRAMATOR do pralki
„Candi" sprzedam. suwalska 20 m. 8, godz. t~l'J.
376-g
PŁYTĘ 1 granitu szwedzkiego wymiar 1,'15X75X6 sprzedam. Oferty .. ,349" Prasa, Piotrkowska 98.

OWCZARKA nlemle.:kiego,
&-miesięczną sukę sprzedam. Aleksandrowska 102
m, 11'1.
271-g
FUTRO karakułowe, czarne
sprzedam.
Tel.
53-5Cl-418 po 18.
424-g
MIOD sprzedam. 751-92.

ł0ł17-1

lllóTERAUTO

kupno,

617-79 (9-17).

39138·g

sprzedaż samochodów. Tel.

„MERCEDES 230"
sprzedam lub zamienię, 373-76,
po 16.00.
Hl6-g
„POLONEZA"
(1979)
spr lt:da1 ~
Tel.
'1-43-5~.
godz. 18-20.
388 .g

M-3 lub :'.\f-2 SZWACZ KĘ emerytkę :.ana Retklni lu h
okolice trudnię. Oferty „7t5" PraDworca Kaliskiego. Płatne sa, Piotrkowska 66.
co pół roku z góry, Of'!rty „572" Prasa, Piotrkow- PRZYJMĘ pracę na zgrzewarkę punktową do metaska 96.
lu. Oferty
„381"
Prasa, 1
POKOJ, kuchnia, zabudo- Piotrkowska 96.
wania gospodarcze nadają
ce slę na rzemiosło, dział POTRZEBNA zgrabna pani
kę,
wszystko
w Łodzi do sklepu modniarskiego.
sprzedam . lub wydzierża Oferty ,386" Prasa, Piotrwię. Tel. 53-93-Bl.
lcowska 96.
573-k
POTRZEBNA opiekunka do
SAMODZl'!LNF.00
nie 2-letnlej dziewczynki, godz.
umeblowanego mle~zKanja 8-15. Obr. Westerµlatte 7,
525 -g
na rok - poszukuje mło· m. 49, po 16.
de małżeństwo. Płatne za
pół roku
z gory. Ofe~ty PRZYJMĘ pracę ~llałup
„559" prasa, Piotrkowska nicza (szycie). Tel. 258-43
POSZUKUJĘ

M-5 (M

m kw.) kwaterun-

M·Z tub M-3 kupię ,

w

rozsamo-

I.OO Cztery .wry roku. 11.40 TU ra<lio kierowców. 12.05 ż kra.lu i 7e
ta. 12.25 Dra~v a Lipnicy _ Wiell~lej.
12.45 Rolniczy kwadrans. 13,0o Komunikat energetyczny 13,01 Studlil „Garna". a.oo Wiad. 14.05 studio .• Ga·
ma" . 14.00 Wiad.
15.05 Popołudnie
dziewcz11t 1 chłopców. 15.30 Studio
Relaks„ 15.35 Kącik melomana . 15.oo
Pięć mmu~ o kulturze. 16.00 Mu~yka
1 aktualności. lo.30 Nc.wości polskiej
muzyki rozrywkowej,
17.00 Wiad.
i informaciee so.;rto •• e. 17.10 Radiowe spatkania.
18.uo Wiad.
19.00
Dziennik wieczo1·n:v 19.~ Z telewizyjne] pię'.:iolinli. 19.40 Magazyn mię
dzynarodowy - Punkty widzenia. 20.00
Wiad. i informac·te dla kierowców.
20.00 Sladem naszy.;h interwencji.
20.10 Koncert życzen. 20 35 Popularne nagrania wybitn.~1:h wokali~tów
21.00 Wiad. · 21.05- I<ronika sportowa.
21.20 Przeboje trzech pokoleń.
22.00
z kraiu i ze świata. 22.20 Tu ra-·
dio klerowców 22.23 Wita was Polska - magazyn. slowm1-lntormacyjny.

mann (LI. 18.00 .• Pokojowa armia" aud. Zhignle,~a Korzeniowsldego (Ł), \
18.15 łtadloreklama (L). 18.25 J<:alejdoskop nauki. 18.50 Gr., z . .Jaremko.
18.55 W trosce o słowo 1 treść. 19 .15
Lekcja jęz, ros. 19.30 Jam session.
20.15 MuzyC"zne prow0k3cje
Marka
Garzteckiego.
21.HI z jazzowych estrad.
22.15 Wers.ie i k?ntrowersje.
22.SO Gra N. Yepes, 22.55 Wiad.

r TELFWIZJA
PROGRAM I

13.30 TTR, RTSS - fizyka .
14.00
TTR, RTSS - hodo !Ila zwierzat. 15,20
NURT pedago"ika. 15.55 Obiektyw - program woiewództw,
16.15
Dziennik. 16.30 . Zwlr.r?:yniec".
16.55
Dzień dobry. w krel\li rodziny. 17.15
, Arsene Lupin" - .. Czerwonv. Jedwabny szal", 18 10 ..Krdk oo kroku"
18.40 Rolnicze rozmc.,.vy. 18.50
nobranoc. 19.00 Echa stadionów. 19.30
Dziennik. 20.10 Teatr Telewizji: Ed•
ward ltedlińskl - „Pustaki" (Ł og.l ••
PR.OGRA"~ II
21.45 „Węgry - 1?. lat reformy", 22.15
Dziennik.
22.30 Leo11,1d Cocan • 11'.SO Wiad. 11.35 Co s'.ychać w świe
cie. hl.40 Nowe nagrania
polskie,j „Pieśni miłości i nienawiści ".
muzyl-'.1 ludowej. 12.05 F"'lieton. 12.10
PROGRAl\1 II
Od poloneza .do ma:•ura. 12 25 Parady Karoliny Kicc;wej . 12.41> Piosenki
10.00 •. Ort.ali.onowY dziadek"
W. Jagielskiego. 13.00 Ludzie ze społeczym mandatem .
12.lU Cnór pod film obycza.iowv TP J0 .30 Koncert
10.oO STUDIO
dyr. J. Kurczev.5kiego. 13.~0 Wiad. w żelazowe1 Woli.
•• Lunapark" pr. rozrywk.
!3.36 Ze wsi i o w.;i 13.51 Rytmy BIS:
U
.30
Przez
kallte
rep.
filmowy, 11.40
ludowe Argentyny 14.00 Dobre, ale
rep.
mało.
14.10 B. BDitok
Suita O potrzebie hvietowania
kurs
z poematu choreograflcine!lo „Drew- film, 16.o:; Jez. niemiecki
podst.
16.30
Jez
.
an~
.
kurs
dla
niany książę'. 11.25 C;iś dla amatorów, 14.45 Muzyka R<!ethovena. 15.30 zaawanr;owanych 17.00-22.30 STUDIO
Wiad, 15.35 Poocłudnie dziewczat
i BIS. lS.10 Wład. (Ł). 19.30 Dziennik.
20.10 &TUDJO B!S (~- d . l. ok.
21.10
·chłopców. 16.uO UtwC'r.v s. Moniuszki.
16.40 Obywatele 17.00 „co nisza
o 24 p:odzlny . 22.30 .Ort.illnowv d .,inmuzyce?". 17 30 Szer;ie sno.irzenie. dek" - film obycz~łowy TP , 22.!iS
k:..rs podst.
li.BO Spiewa_jacv aktorzy. 16,05 Sal- Jęz. nlemlecln cło. Panie Dyrektorze• 18.25 Plebiscyt
Studia .,Gama'. 18.30 Echa dni.l 18.40
Dźwiękowy ·Plakat Heklamowy. 19.00
Zapowledż wieczoru.
19.03 Klasycy
muzyki rozr:-wkowe; - H. Carmichael.
19,20 Czy znasz tę książkr?
19.40 .,Kontrapunkty" - tygodnilc o
muzyce XX wieku.
20.20 Notatnik
kulturalny _ 20.30 Muz:vlt~ dawna. 21.00
„Terapia sł0wa" - aud'. I :-fennen i
I LOSOWANIE
T. Kalińskiej. 21.30 W:ad . 21.35 Informacje sportowe. 21 40 Wy bi lni aktorzy czyta la ulubione ksiażki - „PolJl LOS OWANIE
ska jEsien" fr a.r.n-, now. J . J
Szczepańskiep, o.
22.00 :vlediurn czyli
magazyn nuł o śnil<r'lw sztuki słuc:-ho
wej, 22.35 Zbllż'!nta ~2. 23.30 Wiad.
J3.35 Jazz na dobranoc .
do 5, ł I 3 traf,
IJJ LO i;O WANIE
PROGltA 'f Ili

1, 5, 8, 15, 30

10.30 Elcspresem or·,ez świat, 10.35
Kiermasz płyt. Il.O~ Czy mamy po._zucie humoru - a.id. A. Semkowicz. 11.30 Sław~: mlr Kulpowicz
w
troi 1 w kwartecie 12.00 Ekspresem
przez świat. 12.05 W to.~lłcli Trójki.
13.00 Powtórka z r.,.,i ywkl.
13 50
.• Ziele na kraterze" - odc.
pow.
M. W"ókowlcza. 14.0J Symfonie
i
koncettv A DworzakJ 15.00 Ek8presem przez świa. 15.0 i Złote
lata
•:wingu. 15.30 .. Twonvć muzvke" gra i śoiewa LP0n H11ff. 16.00
Posłuchcć warto„
16 l!i M•1zykcbranie,
16.40 Fonograf w stylu C'>Untr:v 17.00
Ekspre~em or7ez świat 17.05 Muzyczna poczta t'KF
l".40 Odkurzone
orzeboje. 18 rn Polityka dla wsrvstklcłl.
18.25 ens rehksu. 19.00
Codziennie powieść w wvd. dźw.
.1.
Jones:
Stad cto wieczności" .
19.30 I::kspresem urz„z ~wiat.
19 35
Opera tyitodnta - a. '3trau5s: .,'°!''ł·
lome". 19.50 .,D --,llna I5sy" odc ,
i..ow. 20.00 so minl!t n3 ;~;ictzine. 21.00
Zapomniane kon~Brtv instrumentalne. 22,00 Fakty dnia 22.08 Gwi'.łzda
siedmiu wlec70rtlw - Halina Frackowiak. 22.15 Trzy kwadranse 1:izzu.
23.00 Wizje uoetyckte Stefana George'a, 23.05 Z nagi ań ,,niskich kwartetów smvczt<owvch.

PRZYJMĘ
chałupnictwo
(szycje). Oferty .,474" Prasa, Piotrkowska 98.

OBIRONY PRAC DOKTORISIOCH

16.SS „5 minut o sporcie" (Ł). 11.0I
Łódzkie grupv roci.owe (L).
17.15

Reportał Tadeusza SLewery (Ł). 11.JS
Pod batutą Olgierda Straszyńskiego
(10 rocznica śmie1ci) opr. Marii Hoff•

STYCZNA

5, 14, 16, 24, 25, 26
doJ. 11

PRZYJMĘ
dozorstwo
w
zamian
za
mie~zkanie.
Oferty „556" Prasa, Piotrkowska 96.

kowe. I n.. telefon.
za- liczeniu może być
POSIADAM
samoch'.>d
KOZUSZEK używany-160/90 mienię na 2XM-3 lub M-3 chód. Tel. 832-81,
(Mercedes) _ wolny czas,
spr:i:edam, tel '1'79-31.
i M-2. Tel. 683-70.
526-g oczekuję propozycji. Ofer378-g
&10- g
ty „238" Prasa, PiotrkowM-3 kwaterunkowe, I pię ska 96,
WYNAJMĘ pokój
z
ku- tro, nowe budownictwo w
KIT pszczeli .oczyszczony.
POTRZEBNA
opiekunka
51-57-47
39787-h chnią, werandę, częściowo Goleniowie k.Szczecina umeblowane - w domku. zamienię
na równorzędne do 5-letniej
dziewczynki.
roaUeństwu w Łodzi lub
okolicy, tel. Narutowicza 110, m. 2, po
KIT pssczeli z recepturą. bez-tzletnem"
>464-g 17.
Tel. 53-12-42.
40029-g lub na cichą pracownię. 461-46.
266-g
żywotna 64.
18T--g
M·2 poszukuję. Oferty .. 380" UCZENNICĘ przyjmę. Za·
GARDEROBĘ
męską okakład fryzjerski, tel. 51-43-24.
zyjnie sprzedam, tel. 871-09. M·Z spółdzielcze, gaz, tele- Prasa, Piotrkowska 96.
325-g fon - zamienię na M-4 lub
M-3. Tel. 12.:11-01 Aleksan- PRACU.JĄCA
poszukuje OPIEKUNKA
do dwojga
pilnie
potrzebna.
USZKODZONY
telewrzor drów. Oferty „180" Prasa, M-2 lub samodzielnego po- dzieci
koju, tel. 389-08.
Srebrzyńska 75, m. 48, IV
(kolorowy) ,,Elektronik" LC Piotrkowska 911.
430 lub kineskop
kuplę.
WYNAJMĘ lub lcuplę ka- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t12_1_g klatka, I piętro.
340-g
Tel. 782-89,
' 1107-g
walerkę,
tel. 821-80, wew. POSZUKUJE
ml1>s:rkanla. WYKWALJFJ&OWA.NA
322, godz. 8-16.
402-g 766-06,
t67 it szwaczka przyjm!"' pracę
- - - - - - - - - - - chałupniczą. Oferty .•a'l,'.1"
RENCISTA
pracujący POSZUKUJĘ
umebl»wane- Prasa, Piotrkowska 98.
poszukuje
samodzielnego go pokoju :i: kuchnią z wypokoju, płatne
z
góry. godami w Łodzi. Oferty PRZYJMĘ pracę zleconą
Oferty ,,366" Prasa, Plotr- „108" Prasa, ptotrkowska na zgrzewarkę, tel. ~70-10.
kov.-ska 96.
96,
SKLEP - pracown:a kra.,sYRE.Nf,i 103" - niedrogo ZAMIENIĘ M-2, lI piętro,
wiectwa lekkiego w censprzedam - silnik po re- tel., Sródmieścle, na M-3
trum
Łodzi zatrudni wymoncie Tel. 12-19·14. po 19
lub M-2 rio III piętra. Ofer
kwalifikowaną
szwaczkę
ty „331" Prasa, Piotrkow(szycie
spodni,
sukienek),
SPRZEDAM
„Tlała
125p ska 98.
chałupnictwo
wykluczono!.
1300 (~rud•iet\ 1973).
Tel
Szczegółowe oferty z prze51·73-91.
36918-g w DOMKU drewnianym
biegiem pracy „228" Prasa,
MATEMATYKA, fizyka Piotrkowska 98.
SERWIS
antykorozyjny bez wYgód wynajmę ookój . 374-62, Malinowscy.
323
44
V ALVOLINE I za bez piecze- Giewont
·
-g
4 472 -g PRZYJMĘ pracę chału!lni
nle prof1ll aamlmlętych, KUPI:ę M-3. Oferty z cen11 - - - - - - - - - -o- czą na overlock 1 stebnówpodwozi, montaż nadkoli, „244" Prasa, Plotrkowslca MATEMATYKA, fizyka f
student.
Sl!wlńskl,
tel. kę. O erty „242"
Pra11a,
Beskidzka 81 (za CPN na 99.
789-51.
39795-g Piotrkowska 9tl.
Brzezińskiej) Klimkow-;kl.
440-g KULTURALNA
panienka
51-74-10, TOKARZ podejm!e oracę
poszukuje pokoju. płatne MATEMATYKA,
po godz. 16. Oferty „394"
,,l'IATA. l!łp" (1977)
miesięcznie lub za opiekę mgr Pluskowskt.
381588-g Prasa, Piotrkowska 99.
sprzedam. Sienkiewicza 'Jl, nad starszą osobą. Ofe'"~Y
m. 21.
181-g „390" Prasa, Piotrkowska
NIEMIECKIEGO
udziela OPIEKUNKA do półroczne
96.
go dziecka potrzebna, wamgr Minkner, 325-30.
n125p - 1500" (1974) - stan
39014-g runki dobre. Promińskiego
bardzo dobry - sprzadam. M-3 śródmieście - umle31, m . 42, po 18.
Tel. 52-38-'1'7.
217-g nię na M-5. Łódź, ł,ąkowa
392-g
19 - 69.
221-g TECHNIK elektromechanik
młody (Fiat 12Rp) ooszuku„W ARSZA WĘ 22S" (1971)
sprzedam. Tel. 639-81.
TRZYPOKOJOWE
spół je pracy. Inne propozycje. KALETNIK potrzeony. Tel.
;t-38-27.
884-g 719-43,
279-g
210-g
dzielcze, 58 m, I piętro zamieni~ na 4 lub 3 popracownicę
SPRZEDAM „Fiata 125p" koje o większym metrażu. NOWOCZESNY krój dam- ZATRUDNI!';
dzleclęcy
opanujesz r~!~t~~y°c~~ z;~~~: ~:~=
blaszane Oferty „413" Prasa, Piotr- ski,
(1976), błotniki
szybko wynalazkiem Mech- sarskl, Atutowa
przednie do „warszawy". kowska 96.
24 • Ruda.
lińskich, Nawrot 32.
Gen . . Bema zsa.
345!!0-g
332-g ZDU~SKA WOLA - spół·
dzielcze M-4. telefon, punitt
fizyka,
(19'75) bardzo dobry „SKODĘ
UO
L"
zamienię . MATEMATYKA,
Piękna
Kote}c,
sprzedam, tel. 729-86.
na mieszkanie w
Łodzi chemia.
401118-g
(najchętniej M-5) na bardzo 31/33, m. 11.
SPRZEDAM silnik 126p-ł!OO korzystnych
warunkach.
oraz karoserii: do naprawy Tel. Łódt 7łl0-!lłl, godz. 10- POMOC na stałe - chło(1979), Łódt, Giewont 20.
18.
418-g piec 8 lat Warszawa-Anin TAPETOWANIE. malowa(Wllla). Oferty „734" Prasa, nie Bilski, .Jaracza 38
229-g
POKO.J - bloki wynajmę Piotrkowska 99.
40.
941-g
ZAMIENIĘ
nowit „Syrenę samotnej pani. Ol~ztyńska
105" n'I .• Fiata 126" wzde· 25 '1l l'f.
427 li:
dnie przejmę wkład. Tel
/128-40.
39'7-g
POSZUKUJ:ę
samodzielnego mieszkania, najcho:tnlej
Dziekan I Rada Wydll.lału Farmaceutyczneco A.kaSTARĄ „.Jawę 350" k·..1- w centrum. Oferty „452"
plę. Tel. 51-55-81.
374 .g Prasa, Piotrkówska 99,
demll Medycznej w Łodzi podają do wiadomości, te
dnia 23 stycznia 1981 r. w sali posiedzeń Gmachu
SPRZEDAM
„wartburga GORNA - pokój, parter Farmacji (ul. Narutowicza 12.0a) odbędą się publiczne
353" stlnik do „F lllOClp" i zamienię na mieszkanie dYSkusje nad rozprawami doktorskimi:
„volkswagena 1200", Gogo- śródmieście, Inne propozyGodz. te - mgr farm. Stefanii Łuc-zak pt.: „Badala a, m. llO po godz. 18.
cje, Gersona 3 - 28.
nia farmakobotanicuie i chemotaksonomiczne gatun443-g
470-g
ków z rodzalu scronnulana L".
ProJ'l\otor: doc. dr hab. Lucjarl Swiątek - AM Łóclt.
ZDF.CYUOWANIE
kuple DWA pokoje, bloki, I pię
Godz. n _ mgr farm. Marka Dobeckiego pt.: „Oce:i:amienl~
tłoki
,wartburg 353" II tro, telefon na
nar&żenia zawodowego osób na działanie chlorku
szlif <d> 74) Tub Ill szlif na S pokoje, bloki. Tel.
winylu I octanu winylu w zakładzie wytwarzającym
111-g
(~
74,25). Oferty
„384" 52-31-53.
kopolimer winylowy".
Prasa, Piotrkowska 98.
Promotor: prof. dr hab. Wanda La90ta - AM Ł6dt.
BYDGOSZCZ - 2 pokoje,
Prace doktorskie l opinie recenzentów wyłożono do
kuchnia,
85
m,
wszystkie
NOWĄ
karoserię
„Fiata
-\\oglądu zainteresowanym w Bibliotece Głównej Akawygody. telefon - zamie126p S" po wypadku demii Medycznej w Łodzi . ul. Muszyńskiego I.
sprzedam. Tel 353.;io, godz. nię na 2 pokoje w Łodzi .
Wstęp na rozpr„·w y wolny.
ł5·k
Tel.
'133·38.
ł--lł,
114•·&

U

4, 12, 18, 28, 29, 31

98.

M-ł dwupokojowe Teofilów
zamienię na 2
razy
BEZDZIETNE małżeństwo M-2 lub jedno wię:csze poszukuje
samodzlelne6o inne
propozycje.
Tel.
mieszkania,
tel. 53 - 53 - 5l, 51-37-43, godz. 12-14.
39729
po 18·
-g
553-g

PROGRA!\t I
PONIEDZIAŁEK„

Komunikat „Totka''
DUŻY
I

21, 22, 26, 40, 45, 47
dod. 34
11 i .OS OW ANIE

4, 23, 25, 30, 35, 46
KOŃC.

USZCZELNIANIE, przeróbkl okien, montowanie zapinek. Tel. 845-08, .Jung.

m-g

USŁUGI

hydrauliczne. Wilcza 8 m. 49, Tadeusz Rembarz.
673-g

~~~···-------'--

MAGLE

wykonuję.

prasuJą"e

Wrocław,

!arna ł, Florek.

du te
Po38-k

BANDEROLI 0543.

• *

*

EXPRESS LOTEK
Ll r°"w • . z 5 traJ'. 314.501 zł;
2017 rozw. z 4 traf. - 1'754 zł; 83.970
r<Ja>w z 3 tra.f. - 70 zł
MAŁY LOTEK
LOSOWANIE I: 561 r<YLW. z 4 traf.
2764 zł; 21,359 rozw. z 3 t r a! , -

108

zł

LOSOWANIE II: 1 rozw z 5 traf,
- 752.198 zl ; 3>81 rozw. z 4 tra.!.
21961 zł; 16.098 rozw. z 3 traf, 1'1S zl.

Liga _angielska

PR\JGRAM IV
112.00 Wlad. 12.05 Wiad. (Ł).
12-.08
• Zamiana mleszk11nla' - aud. Kr:vstyny Tamulewtcz Ił), 12.~3 Chwila
muzyki IL). 12.2:; Giełda płyt
(stereo). 13.(10 Dla kl. I cvkl: .. Kolorowe listy" (stereo).
13.25 fonoteka
folkloru (stereo) 13.~u .W .Jezioranach" _ odc. oow. radlowe1. 14.20
Sławne dzieła.
Rhwai wykonawcy
!stereo). 15.00 Studl•i „Gama" w stereo (stesreo). tli.oo Wi>!ct. 16.05 Lekcjrr
1E:z. franc 16.20 .Tdkże i tv"
Śo!ewa Leszek Olusr.0<1, 16.25 Lekcia
Jt:z. niem. H .•~ '\ktualno~rł dnia (ł.>

USŁU~l
murarskie, ukła
danie
glazury, terakoty.
Przewotniak, Sosnowa 30.
369-g

LOTEK

J.O S OW~NIE

I

Aston V, - Liverpuol
Coventry - Mnnclleoter C.
Cr:vstal P. - Stołu,
Everton - Arse.tai
Ipswich Nottu gnam
Leeds - Sountha!:,r,tcn
Leicester - Wes• B
/
Ma'lchester U, - BriJ1:!1ton
Sunderland - N..,rwich
Tottenham - Bit•nLi~ham
Wolverhamntoo - Mi<ldlesbrough
Swansea - West H.
Wrexham - N'PWC,~tle

~uL...t.lł.vBKl• naprawy, instalacji elektrycznych, pieców akumulacyjnych, r.akładanie
gniazdek ~lek·
trycznych, lamp oświetle
niowych. Tel. 657-70 po 16.
Kronenberg.
100-g

OKRĘGOWY

2-0
1:1
t :1
1:2

2.0
0:3

0:2
2:1
3:0
1:0
J;O
1:3
P:O

ODDZIAŁ

KSP

„Lingwista·
Oświata"
w

ŁODZI

Dział

Nauczania Języków
Obcych
ORGANIZUJE
KURSY NAUCZANIA
JĘZYKOW OBCYCH:

ODCHUDZANIE
I
gwarancją,
kosmetyka, pedicure, manicure „SABA".
Piotrkowska 18 w podwórzu.
39844-·g
POSIADAM sklep (Górna),
propozycji. Oferty
Prasa, Piotrkowska

angielskiego,
niemiecikiego

oczekuję

„324"
98.

dla początkujących i zaawansowanych oraz dla ma•
turzystów metodą trady-

'CYKLINOWANIE,
I kle
rowanle
parkietów. a Tel~
SG-27-66, Bronieckl.
5'74-g

SKLEP prywatny poszukuJe dostawców słodyczy, tel.
56-61-79.
499-g

AUTO-SERVICE

ZAGUBIONO dowód wpła
ty na „Wartburga". Maślan
ka Wiesław, Promińskiego
30, m. 50.
612-g

Zapisy przyjmuje codziennie z wyjątkiem sobót, w
gódz. 8-18, biuro, ul. Pio•
trkowska 6, front, II p.,
tel. 320-24,
59.k:

ZS GRUDNIA 1980 r. zitlZABEZPIECZANIE
anty- nął czarny piesek, brązowe
korozyjne
samochodów. łapki (dzielnica Dworzec
Aparatura szwedzka, Mimo- Chojny), tel. 113-46-01 po 15,
zy 35, Gajewski. Dojazd zwrot wynagrodzę.
Warszawsk<11 przy wladukcle kolejowym w Wałbrzy WIESŁAW Cybulski zgubił
ską.
40435-g leglt. studencką nr 13518/L
AM,
530-g
NAPRAWA lodówek, Inż.
Wysocki, 745-83.
45505-g ZYGMUNT Gaweł
zgubił

20 GRUDNIA 1980 r
zo•
stawiłem w taltsówce teczkę z dokumentarni i rachunkami
sprzedaży
za
rok 1980. Proszę c. zwrot,
Łódź,
Wlęckowsklego
1,
sklep.
209-g

„Łada"J.

.,Fiat",

_„zastawa". Nowo-

solna, L<>dzka 57. pokorskl.
39170-g

UKŁADANIE

parkietu, eykllnowanle bezpyłowe lakierowanie. Tel. 51-77-lCI.
Jakson.
363łl5-g
układam,
cylakieruję,
wyci-

PARKIETY
klinuję,

szam dekoracyjnie drzwi,
Mor, tel. 839-78.
39851 .g
CYKLINOWANI!!:. laklerowa'.nle, Rusinek, tel. 2119-57.
' 45512-g
WYTł.UMJANIE drzwi rótne wzory. Białek 892-95.
C018ł-g

legjt~ację
kolejową nr

służb:>wą
299 wydaną

cyjną.

MAREK Kowalski zgubił
legitymację
studenc ką or
47457, wydaną przez pŁ.

przez
OkręgowY
zarząd
674-g
Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Łodzi. ' PRANIE dywanów, wykł a
562-g dzin osobom prywatnym,
instytucjom
maszyną
ELŻBIETA Zlellń~ka, Ll~ RFN,
wykonuję
szybk o,
ciasta 51 zgubiła prawo solidnie. Przybylslrn, tel.
Wykonywania zawodu oie- 53-68-20,
40379 -g
lęgnlarkl
wydane
przez
WWz w Łodzi.
WYTŁTJl\tTANIE drzwi
ozdobne oraz za bezp!2~ze
MIROSŁAW Soczyński zgu. nia . 52-42-57, po 15, Błas:;:
bił świadectwo czeladnicze,
czyk.
40309-g
legitymację
wyd.
przez
Izbę Rzemieślniczą w ł,o- TELEWIZORY naprawiam.
dzl
'257-g 8~0-92, Bednarek.

I

DZIENNIK ŁODZKI

I

Dl'

I (9759) f

R

Cl

Tylko

'f W plerwez:vm JIÓłiłnałowYm menu Pucharu Europy w alatkówce
So1111owlec pokonał
kobiet .Płotnie!\
ml1trza CSltS Blavle Bratysława a:o

'f' .w okreSie t>rzv„otowal\ do illllnlnacjl piłkarsldch mlstrzoatw świa
ta a reprezentac1aml Pol11d I Malty, 'drutyna narodowa NR.D rozegra
w A!gentynle. Rekilka 1p0tkań
prezentacja NRD rozoocznłe tournee
po Argentynie 27 bm. meczem z czołowym klubem Boca Juniors Buenos
Alre1, W dniach 3-5 lutego Diłkarze
NRD grać będa w t-irnleJu. w któ'l'Ym wezma udzlał ZPar:ioły Boca Ju11lor1, Racing BuenG• Alrea i Velez
Kolejne n1ecze drueyna
&arafield
NRD rozeitra w innym turnieju, w
dnlach 1-1-lS lutt.11.0. 111 którym wezm4 udział zespoły Newell'1 Old Boya
Rosario, Boca Ju>llor• oraz ·ktualny
miltrz Argentyny - R'>sario Central
Ponadto piłkarze NP.D crać ma1a w
Argentynie jeszcze d\~a mecze. któ- ,
rych terminy nie •~stały dotycJ?,cza1 ustalone.

w
'f' W nleqziele zakoilczył "111e
miedzynarpdowy
XXII
Warszawie
turniej koszykar"!y 2 oka:z1i 36 rccznicy wyzwolenia W11rsźawy_ Pierwne mie.lsce zdob vl zesµół Helsinek.
zajęli

2 miejsce
1uIla mlędzynarvdowym turnieju
niorów w Sofii, Zwvcię1:c11 turnieju
została pierw~za reprezentacja Buł
Polac:v
garil. W ostatnim meczu
wygrali 11 Węgrami a:o (11:1, 11:11,

8potkanlamt z białostockim Włókniarzem i gdauską. S;ióJ11ią. rozpoczę
Włókniarza kolejną se~ię mlstrzowły koszykarki IKS i pabian;<'k2go
sldch poJcdyukÓ\\ w ekstrakla• ·e pań. Sympatyey \rnszykl•Wki w Łodzi
l Pabianicach liczyli, te atut własnej sali, a tilk:i:t sto .iąo.a przed łódz
kimi :zespołami szansa ubiegania si~ o najwytue lokaty w końcowe! 1a:beli (dotyczy to przede wszystkim ŁKS) bi;dą czynnikiem moblilzującym
do zakończ„nia spotk;an 11'.or:zyst11ymt rezlJltatatnl,
Stało się je<lnak wbrew życ>e11olm klbicC1w Wprawdzie zarówno . Ł~S
Jak I Włókniarz pokonały beniaminka z BialcgoMoku al.i nie datv rady
obronczynlom y;icemistrzowsklegu tytułu - koszyo<arkoUl r;dańskleJ S1>6Jni.

I

na bieniu piłki urzez Janowską), jednak
Poczatkowo nll! zanosiło ale
ze Spójruą. Wprawdzie '\dań- Spójnia do 8 minuty meczu Drowapunktami.
objęły prowadzenie (Do zgu- dziła zaledwie kilkoma

porażke

szczanki

11

Prz:egrały

Szarotki ulegl

11

1

'
potkanie z , jedenastokrotnym
mistrzem Polski, nowotarskim
Podh11lE;m zawsze gromadziły
na widowni Pałacu Sportowe·
wigo w Łodzi rekordową llczbe
dzów. Nowotarska .firma" ma już
od lat ustalona ren<>me wśród k:lbi·
ców. jak I znawców te:I dyscyplinv
sportu. Stąd też plątkr.wv mecz miał
stanowić dla łódzkiego zesDołu t'ze·
~zywisty sor..wdzian ich pierwszoligowej formv. P·>mi.ia;\ir 1Uż że łódz
cy kibice hoke1a bardzo Uczyli na
dwa
rewanż swoich ulubieńców za
z
niepowodzeni11
dotychczasowe
mi.Szarotkami" w tym se~nn\e
(przegrane
rozgrywek
strzowskich
Zgodnie z zasadą
LKS 4:8 t 2:5).
do trzec~ ra7y sztuk„,

11:3).

Urugwaj - Brazylia 2:1

Y W Libercu zosrał ro:zl!l(ranv w
6 konkurs si'okow narciar•kich o Puchar S'Aiah. Podobnie :lak
w sobotę w Harrachowie ró,·-nie:I. w
niedziele zwych;żył !l:l'J'WPC Ruud.
Dwa punkty w klasyfikacji Pucliatu
14
Swtata zdobył Be-bak zajmujac:
W kJl'Jsyflkacji Pucharu
PJzycje
A.
Swiata prowadzą Au~trlacy Kogler - 98 pkt ur~d H. Neuperem
- 97 pkt.

Minimistrzostwa świata. „Mundiali1>0", tu,rrutej piłkairski d.rutyn, które w hitstorii futboLu zdobyły mistrzostwo świata , wygra!JI w Mon.te·
vlideo p!łka·r:ze Urugwaju - goopodar<Le tej tmp.rezy.
W meczu finałowym Urugwa.j wyz Brazyllą · 2:1 (O:O), Bramki
grał
zdobyll - dla Urugwaju: · Bairrl~ I
Soerate,s
V'Lctorino, d!la BraizylM:
(z ka.mego~.

11-lcNamara • i
Australljczyry
McNamee wygrall deblowe mistrzostwa WCT w Londynie. W ·nnale teDokonali Amervkanisiści Australii
n~w Amayę i H . Pfistera 6:3, 2:S, l:d.
.
•:3, 8:2.

Z irłębokim bólem zawladanlia
n1y, :te dn'a 8 st:vctnla 1981 roku
~ginął tragicznie w wieku lat 46 .
nasz na.tukocbał'lszy Syn, Mąż
I OJcle~

niedzielę

'f'

S. t

0

'f' Niespodziewane zWYcięstwo odtenisiści

Austrll w Wiedniu
w meczu o Puchar K•óla. wygrywaPucharu Davisa,
jąc :ze zdobywca
drużyna CSR<; 2.1.
'f' Na torze w Icls koło Innsbrucku zakończyłv Rle w niedzleie bobslejowe mistrzostwa Etiropy w c;J!'Wórkach które orzv:1iosł<' dut.y sukces
repreuntantom NRD . Wszystkie trzv
medale zdobyły osadv NRD, a czwarte miejsce za1ela d.·uii:a osada A.u1tril.

P.

WŁADYSŁAW

GORA

11
Pogrzeb odbył ale w dniu
stycznia or na <'mentarzu przy ul
Farnej w Rudzi" Pablanicki~J
o czym za·NiadamhJa:
MATKA, ZONA. C0RKI. BRAT
l POZOSTAŁA RODZINA

Ze wmutkiem zawiadamiam!>' te "' dniu 8 „tyc1.nia 1981 roku
w wieku lat IO nasza droga Matka B'łb~lil ł Prababcia

zwarła

S.

ł

P.

AINiNA REDZYNIA
B

domu fi;ICHOR.

Wyprowadzenie swłok z domu tałob:v w Gadce Starej. al, Czartoryskiego I dnia 12 stvez~I.~ In. o ~odz. U .
Pogrzeb. poprzedzony mu.ą św. w kośd„1e św. Jłlzefł odbędzie
się na cmentarzu w Rudzie Pabianicl.łel o godz. t:?.15.
w tałobłe:
CORKA z MĘZB'\I. SYNOWA WNUKOWIE z ZONAMI ,
, I
i PRAWNUCZKA

Pogrąteni

W dniu 8 stycznia 1981 roku 'zmJlrł 11an drogi &Jął, O.Jelec l Brat

s;

ł

p,

JAN LEWANDOWSKI
lat 56
pracownik L6dzldej Wytwór.ni Papleros6w•.

dłUA"Oletni

Pogrzeb
cmentarza

<1db1:dzłe

•le dnia l! stycznia br. o godz.
.16zefa Prz? ul Ogrodowe! 39,

św_•

tł

s kaplicy

f:ONA. SYN I POZOSTAŁA ROD.I.INA
Prosimy o

W

ł

dntu

nieskładanie

kondolencji

stycznia 1981 roku

n.

naęle. pru·tywszy fat
najdroższy M~ź Ojeiec. Dziadziuś

zmarł

ł

S.

Z ęłębok1m ta1„m zawiarłamla
my, !e dnia 9 ~tviznla 198J roku
.zmarła po dłnęich I ciężkich cier·
Qieniacb. nasza ukochana Mama

P.

S.

„

ŻONA

oraz

POZOS'J;'AŁA

RO·

DZJNA

Z powodu

śmierci

nasze.I drogiej

KOLEŻANKI

STANISŁAWY

GOSIK

głebokfogo,
współczucia

W drue:a rocznice , śmierci. dnia
stycznia 1981 r . o ęodz, 8.30.
w ko§clele ~w Krzyża. odl;>edzle
się msza żałobna z„ duszę

n

SYNOWI
składaJ11:

ltOl,EŻANKI

KOLEDZY
ze STUDIUM JĘZYKA POL·
SKIEGO' dla CUDZOZJEMCOW
I

o

Knrszto

pamięci ZmaTłeii-o

S. i' P.

S. ł P.
STAN:ISŁAWA

Pogrzeb oli'bedzie sie w dniu
l2 stycznia 1'81 r. o godz. H na
.cmentarzv §„. Franciszka przy
lll, Rzgowskld. o r.zvm powiada·
mia
RODZINA

Wyrazy serd„cznego

z 't'Jeksyiku,

Bułgarii, Węgier

Centralny
jut,
radycyjnie
Sportowy w Spale
Ośrodek
w okresie zimowym
zawodników
zawOdnlczkl
sportowych.
dyscyplin
różnych
przygotowujących się do nadchodzą.
cego sezonu startowego. Doskonałe
warunki szkoleniowo-bytowe takimi
dysponuje SDalski ośrodek SDrawiają . że z uslul!' tel zasłużonej dla nakorzystają
szego sportu placówk!
za-r ówno reDrezentancl Polsk.! jak I
ltcz,ne ekiDY zagraniczne.
gości

Wygrał

KOL. \IGR IN2,

KOWARZE

Amerykanin

składa)•

ltOLEOzy
z OBRPB „ORGANIKA"

ZOFII AJNIENIKIEL

7marła

Pogrzeb
lZ stycznia

Rodzinie Zmarłej serdeczne -wvrazy wsp6łczucia składala:
DZIEKAN I RADA ADWO·
KACKA w ŁODZI·

KABACIŃSKIEJ
śnuercl

0.l('A
&kłada.1•:

PRACOWNICY XlI WYDZIA~E·

10NOWEOO w· ł.ODZJ.

KOLEŻANKI

ze

SZKOŁY

KOLEDZY
PODSTAWOWEJ

P.

DOBROWOLSKA

żankę.

wsnólczącla

+

zmarła

ANIELA

W Zmarłej tracimv doświadczo
nego prawnika 1 oddana Kole-

• powodu

SĄDU

S.

adwok<tt.
.
wieloletni ~złonck 'Zespołu Adwokackiego nr 8 w Łodzi.

współczucia

O .1 CA

RODZINNĘOO

w

'ld bedzle

sie

dnia

br. o irodz. U.10 na

cmentarzu przy ul. Szczeciń&kiej
RODZINA

PODZlĘKOWA.,.lE

,

EDMUNDOWI
WRóBLEWS!CIEMU

KAZIMIERZE

składaj11

ŁU

W okresie świąteczno-noworocznym
w Suale 70-osobowa gr uDa
sporto':"ców,
młodych
najlepszych
członków kadry Polskl jun!orow. w
lekkiel atletyce Wczoraj opuśclły
Spałę czołowe nasze Dłotkarkl (m in.
Z. Bielczyk E. Rabsztyn) ..podoDiecz•
ne trenera Nowaka '
Jak poinformował nas wczoraj dyrektor spalskiego ośrodka mgr Zbig·
st yczn'a
ulew Tomkowski od 12
gośćmd tel placówki będą w szyscy
polscv •koczkowie oraz wieloboi ścl.
Swój pn:y1azd zapowiedzieli m. \n,
J . Wszoła, Tn;eplzur waz A. · Wio•
darczvk6wna wraz ze swymi kole·
żankallld z kadry narodowej
W dtiiach 2-15 lutego spalski ośro
dek gościć bedzie wszystkich n iemal
reprezentacji Polski w
członków
lekkie1 atletyce Ponadto Drzeb ywać
za paśn1cy stylu
tutaj będą także
grupa Hl
wolnego a wraz z nimi
.,woln iaków" wchodzących w skład
kadrv narodoW<>1 Meksyku
marcu,
będzle
Nieco luźmei
ale tylko jeśli chodzi o sportowców
- pow i edział nam naS'Z rozmówca ,
W tym bowiem mi esiącu kiedy nasi
kadrowicze rozjadą się do innych
ośrOdków krajowvch a także wezmą
miział w zgrupowaniach za granicą,
w cJ.szy SDal•klch lasów odbędą się
sootkan!a trenerów uczestniczących
w Jłursacb szkoleniowych przepro·
wadzanych Drzez reosortowe Centrum
Doskonalenia Kadr kultury fizyczWykorzystując tzw.
nej I SDortu
„okienka" dyrektor Tomkowski wyw Jutyni l
gosDOda rowal mle.fsce
marcu dla przygotowujących si ę do
sezonu o!!ka rzy d rugol!gowej Co-n•
cordli t tomaszow<k iej Pllicv Jest
to jedyny wYJatek bowiem zgodnie
z charakterem swoJej dz i al~ 1 n ości,
SDalskl ośrodek świadczy ~wo i". ,upolskim
przede wszystkim
sługi"
lekkoatletom I kadrowiczom naszego
kraju w Innych dyscyp-1!.nach soortowycb
W ramach wyml.any z ekipami :zazawitają
granicznymi w kwietniu
do Spały sDortowcy bułgarscv wę
- tradycyjnie
gierscy a w maju
radzieccy baw i ący
Już skoczkowie
latach.
tutaj już w DOprzed'nlch
Również w kwietniu zare7erwowano
kilkanaście 'dnl dla całej ·czołówki
lekkoatletyczne' naszego kraju oraz
dla kadry Polski w rugby Podobnie zreszta bedzle w pozostałych
nie Ucząc: · krótki.ej
miesiącach br
letniej Drzerwy
Jak :z tego w i dać spalski! ośrodek
tętn! sportowv.m życiem Drzez ~F l v
{w)
rok

przebywała

Dnia 1 stycznia 1981 r.

Rada Adwokac.ka zawiadamia,
:te w dniu 7 stycznia 1981 roku

Wyrazy clebokiei:o
KOI,

SĘDZIEMU

wyrazy głębokle11:e
z powodu śmłercl

i ZSRIR.

MOŃKO.;JANrAS

z domu KRUPA.
dnia
się
odbcd7ie
Pogr7.eb
lZ stvcznia br ·o ęodz. 14 z kaplicy cmentarza nrzy ul. Zgier·
sklej - Radogosz~z. o czvm zawiadaruia.l a nogrą'.lenl w ll:łebo1<.lm smutku:
SYNOWA
SYN,
CORK~
.
'WNUC.ZĘTA

gości

od sportowców

pae

T

W lufym kadra

W oczekiwa1n1i-u na

BA,RBA·RA

GRALEWSKA

współczucia

I

lekkoatlety·czna i ropaśnicy

w Piotrkowie

Z głebokim hlem zawiadamia'·
my, te dnia 9 stynnia 1981 roku ·
zmarła. pueżvws7.v lat 79

Po sobotniej :lddzie obowiązkowej
1 programie skróconym w konkur enprowadziła H. Chwlta
cji solistek
wypr:zedza,l ac nieznacznie (zaledwie o
0,8 pkt.) B'. "'achrzter 'oraz B, Bober (Centrum) . i E Matuszewską
(Społem) W~ród mę~czvzn (choć trudno Jeszcze . zallczvć do tej kate11:ori1
wiekowej mł'Jdego łodzianina) - G.
Filipowski ustepował swo,lemu starszemu koledze po fachu - Glowani
o 0,4 pkt W Dar>1ch tanecznych od
pierwszej k -:mkurencji urym wlodlir
lódzkie duety, wychowanko\Vle mgr
B, Olszewskiej-I.elonkiewic7.,
w kołicowe j klasydk2c1i _mistrzostwo Polski w tańcach DBVDadlo Da rze Społem: lwo".la Bielas - Jacek
Jasiaczek, ktorzy wyDrzeclzlU swoich
klubowych kolegów Jolantę Wesolo wPi ąte
Al!Jerc;aka.
ską i Andrzda
równie.I. łodzi anie:
miejsce za'elł
Chmielewski.
Tomasz
Pel3
Dorota
W konkurencji Dar sportoW'Ych wobee w.vst::iDier.ia w batalii o mistrzoduet6w,
.;two Polski tylko dwóch
Drzyznnno 1edyńie tytułv nailepszym,
one wychowankom stoPrzypadły
cd
łecznego Marvmontu. broniącym
Ma".lbległel\O roku barw S połem ril J<>żak i Lechowi Matuszewskiemu.
Do gdańskich MP powrócimy ieszcze
ew) .
na łamach .DŁ"

Po płotka1rkach - skoczkowie - •

ŁKS wygrał

W dniu 8 styczah 19St r. zmarła
nasza ukorllana Mamusia, Babcia
I Prababcia

KOLEŻANKI

ŻONA

e

8 na I eta le

O .1 CA

operatora tUmoweJ:o,
zawiadamia tyczllwycb

Koszykarki pabianickiego Włóknia
rza. podobiue 1ak i ich koleżanki DO
fachu z ŁKS odnhosły tylko 1edno
zwycio:stwo w walc0: o ligowe oun·
kty. pokonujac w sobote białostoc
kiego imiennika 86:74 (42.47).
Sporo nerw'1w trenera H, Langie·
rowicza kosztr wato ttJ spotkanie. Rutynowane. bvłn ni~ b .~ło . Dabianiczan·
ki tylko w DIE;rwszvch 10 minutach
Później
meczu nadawały ton grze.
do gł0su doszły koszykarki z BiaobejmuJąc w ll minucie
łegostoku
•Potkania pr-~wadzenle 27:26. Mało.
do przerwy jeszcze zwiększyły Drze-

Sujka

• powod' śmłercl

CIEyDl

W PABIAJ'ilCACH,
TAK JAK T W ł.ODZI

tody łyżwiarz figurowy łódzGrze~
klego Społem. 14-letni
gorz Filipowski wywalczył na
lodowe.1 tam grtańs\iicj hali ,OUvia"
tytuł mistrza Polski w katee;oril sonarb.ary·
llstów · Podo?leczny mgr
Kossowskiej po c!o8konale wykonanym programie dowolnym wywal~Ył
naszell:O
miano n11.J lepszego solisty
starszego . o
kraju, wyprzedz11.111c
katowickiego
10 lat reDrezentnnta
i
Centrum - Grzegorza Glowanie
Grzegorza
jego klubowe11:0 kolegę
.
Karnię.
Rozpoczęte w sobotę w .Olivii" te•
goroczne. Jubileuszowe 50 Mistrzostwa Polski 11db\.'łv się nieStPtV nrzv
wyJątkowo skroinp.eJ obsadzie. W»starczy dodać. te do rywalizacji o
prym at przystapilo zaledwie 9 solistek, 5 solistów. 6 par tanecznych i
niemal JuJ: tradyeytnie. 2 dnetv sporbyło
towe. Wśró:l solistek można
- zdaniem obscrwator-'>w
wyróżnić
Chwilę rcendwlę zawodniczki: :i
cówieśnlcę G. Fi··
trum K:atowlceli
a zarazem kaletankę
Upowskiego.
utalentowanel'(o łodzianina
klubową
- Beatę Nachrztt•r Czdobvłn wicemistrzostwo kra.lu) . Mimo skromne'.! nad
wyraz obsadv idanskie.I impr~zy nie
pominąć sultcesów
sposób jedn:ik
łyżwiarzy fi.ii-nrowycb Społem.

Pod znak.i em nlepowodlzeń fawocy.
tów stal w Ga.nni5'Ch-Partenkirchen
wczorajszy slalom specjalmy zaJ,lczQny do Pucha.ru Swdata W pierwOlll'.ilnął
bramkę
szym przejeźdzl-e
J. StenmalI'k i został zdyskwa./!fllko.
wany. Kłe>poty na trasLe tego przeja:zd'U miał obrońca Puchar'U SWiah
wagę,
A. Wen?Jel z Liechtensteinu I taikże
Koszykarki Włó &ni„:za . w 33 minu- -.ostał zdyskwallfikowa.ny .
cie uzyskały nar<!szcle w .v nik 64:63 i
Zawod-y wygrał Ameryka.ni.n S.
na szczęście nie oddaly Drowadze- Mahre . który miał najlep5'Ze ~asy
nia, uzyskuJąl' korzvstnv końcowy w obu przejazdach. Drugie m1.ejsce
wynik. Na to skromne (jak na SDOt- za.jął P. Popa•ngełow (BułgrurLa), a
'kanie z be:ilaminkiem) zwvcięstwo trzecie - · .P. Fromme'1t (Liecht~n
zapracowały w największym stopniu
stedlll),
skuteczna pod kosum przeciwniczek
Po 13 konkurenc:1ach nrowadzi nal w celnych r7.llt:ich z dystansu d·al Szwajcar P . Mueller - 1-20 pkt.
J, Nowacka •,raz M. szvmańska.
Drzed P . Mahre (US,A) - 93 pkt.,
się
Bardziej bo1owc Drezentował
s. Pod·bO<r9k.irn (Ka.nada) - 86 pkt
Włókniarz we wczoralszvm meczu z
Niemniej ll:dań·
gdańska Spó.rala
~zczankl kontrolow,ały Drze!Jieg meczu. Drowadz:IC' 1ednvm lub kllkoma
na
PUnktaml. choć zanosiło sle
sensacie bowiem w 8 minucie Dabianiczankl uzyskały remis (12·12), a w
minute Dóźnie1 Drowa<iziły czterema
ounktami Osta•ecznie SDotkanie zakończyło sle orzel'nma nabinnick\ei
zaW Piotrkowie .Tr~rh1malskim
drużyny 54:62 (26:3').
w
kończył sie Turfilej W'.vzwolenia
w
zdob_yłv
Włdknl„rza
dla
Punktv
Pierwsze
meżczvzn.
koszykówce
Prowadzący po prol,ogu w kolan •
1 t.ódźl .
13.
I
37
Ncnvadm
.
meczach
obu
t,KS
,
;
,
1-ljgow
zdob\.'ł
mieJsce
wyścigu w Wenezuel1 „XVl
sklm.
DO·
J J-a.r11klewlc-z, M. Szymaiisk:• - 20 1 22. Gburcz'\Tk który nie DOnlósł w turnieju
Vu.elta , Taehiora'' ra:!:kl . Łodziar>ie zwvcl-:tvll drug:ili!!Mera. Rozegra.ny - 6. t 9 Kozera - 9 1 4. Wieczór kosZ'l,llkę
stracił
Rzepkow2.
l
3
-Malinowska
2.
I
4
'i'arnobrzel\
Siarki
:
zesnołv
gowe
lkaml
1
1
wczoraj I eta.p, orowadzący
sa.n Crlstobal (100 km), wygrał Ko- ska - 2 i 2 Kuldeła - 3 i o. B. 87:86 (47:51): Gwardii (5zczytno) 80,73
2 i o.
133·:33) i Piotrcbvlł 9.-so 147.41).
lumbijczyk c. J . Slachoque prZ'P.d Szymali.ska
WACLAW NOWAK
W DOzostał:vrh SDotkaniach D3dłv
N. Ca·brerą · (Tr'Ujillo), C Alba (Ta·
wyniki: Plotrcovia
następujące
chbra) I N. And,slmowem (ZSRR)
W tabeli prowadzi nadal gdańska Gwardia 85:73 (4-1.42). Piotrcovia
prozypr owadzil n&
DUd:y peleton
'Si.;rka - Gwar(56:3'1)
·87
98
Siarka
metę J. Ja.nkiew-loz, który zajął 5 SpóJnia (15 ukt.) wyprzedzajac o jesklasyfbkowa- , den DUnkt krak0wsk:i , Wisłe. o 1 pkt dia 92:76 (45:30).
.
mlejsce. Na 8 mi_ejscu
Najskuteczn!ejslz:vm strzelcem turny został K. Sujka w. tym samym ŁKS l o trz.~ DUnkt•1 Dablanickiego
czasie co Ja.n.ldewicz Ll.derem WY· Włókniarza oraz mn;nańskiego Le· nieju został R Bzdyra (Siarka)
85 Dkt
cha .
śC!lgu go!rtał C. J . Stachoque

LE~HOWI

p

WACŁAWA
SKOCZENłA

1erdeczne10

I 5tało się po myśli kibiców. Pod.·
op1eczni tren~rów .1. Stuchlika i R .
Filipiaka wzidi rewanz za tamte dwa
niepowodz•mb wygr3'Wa.ląc w . dobrym stylu .,Sz8lotki" 4:0. 1:0, 1~0.
Choda'·'.>wskl
2:0. Bramki zdobvll ·
Kokoszka. Stoprzyk i Si!<ora. Padłv
tylko cztery golP dla łodzlriego zesDOłu. Gdyby lednak łodzcv naDastnicy skutec:zniei wykaiiczall altcje ofensywne. jakie raz DO raz przeDrowadzall. okurujac: bramkę _Łukaszki .
spotkanie mol!"łoby zakoi'1czvć sie ieszcze większą wygraną
Do najlepiej gra1ac:~1ch zawodników
w drużyme goSD•~darzy należeli bezsprzecznie bramk11r7 'I.daszyński (zna
komit~ seria .vystępów Dierwszoligowych) oraz ubiegłorocznv triumfa·
katowickiego
w kla:<yfika~il·
tor
„Sportu", zdobvwcA :złotell:o kija" Leszek Kokoszka Wp1awdzie nowonla stanowi takiei
tarska drużyna
siły jak to miH" mie)sC'e w PODrzednich sezonacn. iedm•k grupa utalentowana mlodz1eźv tego klubu za·
prezentowali> iuż sDore umiejętności,
Przekonał się c' tym najlepiej bramkarz LKS · - Ad;isz,·ń•ki. którv tylko dzięki znakociitym interwencjom
i dobrym wsnarciu koh!ll:ÓW z obron:v :zachował czyste k9nto po stronie strat w tym interesującym spotkaniu ZwyciPstv. o LKS w Dełni za.PODsut"
choć obraz meczu
służone
któr.v całkiem
nieco J . Steł„niak .
niepotrzebnie dał sie Donieść nerwom
I obok dwuminutowej kary otrzvrnal
od sędzlow .dzies11;clomim1tówke" za
,
niesportowe zachowanie się.
Zawodnik ten (I.ale! >tl za to <.LO najwe
lepszycb w łód„kiej drużynie
z
wczorajszym Ugowvm no.ledynku
katowi~kim naildonem . zakoficzonym
zwycięstwem LKS 5:2 (1:1 1:1 . 3:0).
Nie tylko. że zdobvł on dwie bram·
kl (pozostałe U7VSkal• dla lódzkiell:O
zespołu - StOP<'Z!\'k, Nowiński I Koh.oszka) . ale swoią ambicja i n i e·
•1stei:iliw'>~cla w walce o krążek zachęcał do skutec7ne1 1uv DO?Ostałvch
klubowveh kole11;ów.
w
Wyn!ki spotkań rozegranvch
oiątek l niedziele· Nap1zód - Budowlani 2:1, GKS Tychy - Zagleble 3:3.
ealłdon 4:4; Podhale
Legia Budowlani 1:1 L„gla - Za!tlebie ż,8 .
GKS Tychv - Na1>rz6d 2:8
mi·
W tabeli l>"ov.radzi obrońca
sosnowiec kle
tvtu1u .
strzowskiego
Zagłębie (34 mkt.) wvorzedza111c tyskich górników i Pod'1qle Co 4 pkt.\
Czwarte miejsce zajmuje ŁKS (7 Dkt
straty do lidera) wyprzedza1ac Naprzód (24 Dkt.) B~llć'on (16 Dkt.),
bydgoskich Budowlai.vch 112 -.kt.) i
stołeczna Legl e C7 okt. ).
(wrf>b.l

•domu BRATKOWSKA.
lat 85

dnia
się
odbęl'.!i;le
Pogrzeb
12 stycznia br. o godz. 11.50 z kaSoul.
Mani,
pllcy cmentarza na
poęra
lec, o czym 7ll•viadamia
źona w głeboktm bólu
CORKA z MĘŻEM

s.. +

Baildon

MARIANNA
NiQWINOWSKA-

s domn RYP.ICKA.

JANICKIEJ
wyrazy

P.

BRONISŁAWA

ROMUALD MACIEJKO
dnla
sle
odbę'1lle
Pogrzelt
ROdz. lł na
12 atyc7nia br.
cmentarzu katolickim przy ul.
SzczecldsideJ. o t'>iym zawiadamia
zrozpaczona

ł

też

Niestety na skuteczny zryw łodzia
nek nie doczP.kaliśm .v sie. a fatalna
gra w obronie oraz cale serie nieLKS
celnych rzutow kos,yka1·ek
zwiększyły Drzewage Si,ójni (w L5 minucie do 37:21, a w trzy minu~
późni.ej 11awt>t do 21 Dkt.).
Liczono sii:. że sprawa przybierze
korzystniejszy dla t.KS obrót w dl"U'
giej częsci meczu. Skuteczniejsza gr a
J.>Od własnym k:is<em oraz popra•Na
celności rzutów sprawuy, ·że w 23
minucie koszykarki f KS zniwelowały
8
przewagę gdańskie140 zespołu do
punktów. Odnalazła się nieco. zarówJanowska, a przede wszystkim
no
Wolujewicz I przv pomocy DOZostatym
łych koleżanek (imponowała w
okresiE; gry sxcze11,ólnie Drzy :zbieraniu oilki Janowicz) wydawało ~le.
~le Domyśl
że SDOtktm.:.e zakm'lczy
ŁKS
nym re7Ultatem dla d1·użynv
'.l'yle. że i gdańszczanki mające doWieskonałe· wsparci" w wysokie.1
sławie Konwent nie dały sobie wy64:67
wygr-ywając
drzeć :zwycięstw~.
.
129:47),
Obok Konwent która „rzuciła" 21
pkt. do wyróżnia iących · sie zawodniczek w Spójni należały - Bogda'1·
ska (dobyła 10 Dr.:t.) oraz Gorzelana ,
Wiśniewska 1 Michalak.
Dla LKS najw1ęce.1 punktów zdo25. Z>1wodniczka
lJyła Wołujewicz ta uzyskała też r.ajv:iękaza ilość celwe wczorajszym
nych rzutów (20)
meczu z białostockim
.zwycięskim
Włókniarzem . Spotkanie zakoń~zone
wygraną łodZ:.anek 90;a3 (43.29) trudno iednak zalic;-yć do , nteres•JJącvch
Po.J edynków w nled.7.ielnei serii mistrzowskich sDotkań. Pr7.ewa11:a rodJ. żylińskiego
_o piecznych tn:nera
na
była wvraźna I rosła z minutv
minutę. Koszykarki LKS nie miały
w białostockiej drużynie zbyt wymag ającego pr~eclwnika. Ob•Jk Wołuje
dla
wicz · t:unkty w obu meczach
LKS zdobyty: Cab - 5 ~ 9, Głębska
- ~ i 9, Janowska - 8 i 7. Bek
8 i 13, Janowi<'z - 6 i 14. Sieczko o i 2. Gortat-Malinowska - 6 i 6,
Warmuzek - 2 i 10.
\TI.ESŁAW WROBEL

reprezentanta Spolem

Grzegorz Filipowski·
m1 rem P' ki

[ł] .W icemistrz nie Polski
•
lepsze od ŁKS I Włókniarza M

Y w półtlnałowym menu o Puchar Europy w al 'łtkówce metezyzn
Gwardia Wrocław wygrała w CiltaTorre
ntl a miejscowym '"'BPołem
'tabita 3:0 (15 .lll, 1!1:1, 15:4):

nieśli

młodego

beniaminek pozostawił punkty w t„orlzi i Pabianicach

•

(11:11. 15:11, 18:14).

'f' Polscy statkarze

bia~ostocki

za

wszystkich spraw.
z "(IO!?rzehem

załatwielliP

„ s.

związanych

+ p
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