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DZIENNIK
l.óDZB:I

d podpisania porozumie!\ w Gdańsku,
Szczecinie i Jastrzębiu upływa piąty
miesiąc. Przez cały ten okres rząd .
dążył konsekwentnie do stabilizowania życia kraju, rcnwiązywania
narosłych
trudności. do :zapewnienia warunków i realizacji procesu aocjalistycznej odnowy. Okres
ten nie był, niestety. wolny od sporów l konfliktów. Rozwiązywane one jednak były na
drodze rozmów i wspólnych porozumień.
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ny przez eskalację napięć i nasila.nie się nie~
bezpiecznych działań i tendencji. Zajmowane

o

r ządu

Główny Urząd Statystyczny opraeował Jut komunikat • wykonaniu - czy raczej niewykonaniu - ubległoroozneso planu. Podstawowe dane przedstawil prezes urzędu, prof. WIESl:.AW SADOWSKI na
konferencji 29 bm. u rzec:mika prasowego rządu. Wynika • nieb, h
w minionym roku bardzo źle nam się gospodarzyło I działo.
Pomi}ając w tej
chwili liczby,
które w tradycyjnym zestawieniu,
opublikowane zostaną za kilka
dni, należy stwierdzić, że produk-

są gmachy państwowe,
organizowany jest
bojkot ustawowych dni pracy, wywoływane
są strajki, zatrzymywana jest praca. fa.bryk
I kopalń, unieruchamia.na komunikacja. publiczna. Prowadzi się nie przebierającą w
środkach kampanię WYmierzoną przeciwko
·organom włtilzy państwowej, a także przeciwko kierowniczej kadrze za.kładów pracy.
Występują zjawiska naruszania prawa i obowiązujących zasad współżycia społecznego.
Coraz większemu za.kłóceniu ulega życie
kraju i szybko pogarsza się stan gospodarki. Powiększa.ją się wskutek tego trudności
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludności.
Gospodarka narodowa coraz dotkliwiej odczuwa nied obór surowców, paliw,
energii I wYrobów gotowych. Niedob6r produkcji przeznaczonej na zaopatrzenie rynku
w wyniku niepełnej Pracy w dniach 10 i 24
stycznia wyniósł około 7 miliardów złotych.
Z każdym dniem rosną straty wywołane
strajkami, zmnie.jszoną wyda.inością, spadkiem dyscypliny w zakładach pracy.
Prowadzi to również do spadku eksportu,

ograniczania importu, zmniejszenia możliwo
ści płatniczych państwa.
Zmniejsza.ją się materialne możliwości reali•
za.cji porozumień
sierpniowych i pogarsza
atmosfera 'społeczna., co zagraża procesowi so-

cjalistycznej odnowy.
Wysiłki rządu podejmowane dla ustabillzowa.nia. sytuacji w kraju i wyprowadzenia
go z kryzysu są niweczone. Do życia państwa
wkrada się cha.os i anarchia.,
zagraiająca
losom ojczyzny i jej obywa.tell. Aktywizują
się siły wrogie ustrojowi socjalistycznemu.
Wobec utrzymującej się fa.li strajków mimo wysiłków rządu, a ostatnio także wezwania. Krajowej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ „Solidarność" z dnia. 28 stycznia 1981
roku: Ra.da. Ministrów PRL
oświadcza., że
z tytułu swych konstytucyjnych uprawnień
zobowiązana. jest (ło zapewnienia. la.du, p orządku i dyscypliny, do stworzenia
warunków normalnego życia obywateli. 1\-lając to
na. uwadze, Ra.da. Ministrów w przypadku
utrzymywania. się tego stanu będzie musiała podjąć niezbędne decyzje, które sprzyja.6
będą normalnemu funkcjonowaniu przedsię
biorstw i za.kładów, zgodnie z najlepiej poję
tym interesem społecznym.
Rząd ponownie potwierdza. swą gotowoś6
kontynuowania rozmów w sprawie skracania
czasu pracy, jak też i Innych problemów dotyczących ruchu zawodowego.
Rząd oświadcza, ze pragnie ułożyć stosunki
z ruchem zawodowym na płaszczyźnie wzajemnej współodpowiedzialności za kraj, ze
niezłomnie stói na stanowisku konsekwentnej
realizac.ii porozumień sierpniowych i kontynuowania. procesu socjalistycznej odnowy.
RADA MINISTROW PRL

Kronika zmian
kadrowych

S. Kania pnyjął
Petyra Tanczewa
W dniu. 29 bm. I sekretarz KC
PZPR Stanisfaw Kania, przyjął
przebywającegÓ w Po~oce na zą.
proszenie Naczelnego
Komitetu
ZSL Petyra Tanczewa sek.retarza
generalnego Ludowego Zwiąuu
'Chłopskiego, I zastępcę przewodniczącego Rady Państwa Ludowej
Rf'nublikJ Bułgarii.
W trak.c.ie spotkania wymieninono p<}glądy na temat dalszego rozwoju prrz:yjacielskich
stosunków
łączących Polską Zjednoczoną Partię
Robotniczą
i
Zjed<noc:r.one
Stronnictw<> Ludowe z Bułgt :ska
Partią Komunistyczną I Ludowym

ta(:Jl ropy I gazu. PodJęto ta~że
pra.::e przy wlasc.wy!Il uzbrojeniu
częśd otworu
znajdującej się na
powierzchni oraz
zamontowaniu
głowicy eksploatacyjnej i towan:ys zących urządzeń. Po zakończeniu
t ych prac, co plan uie się dokonać w
okresie od 1,5 do dwóch miesięcy
oraz · zapuszczeni u do szybu tzw.
rurki wydobywcze j odwiert .,Daszewo-1" pode jmie normalną pracę iako otwór ek sploatacyjny.
czwartku kopalnia
ropy
,Karlin<>" dostarczyła do rafiner.il
w Trzebini-Sierszy około 6,5 tys.
ton ropy; Ostatni szósty pociąg z
ropą odje<:hał w n<>c:v .z czwartku
na piątek. Następne dostawy ropy
do rafinerii planowane są na konie<: marca początek kwietnia.
Do

Związkiem

Chłopskim Bułgarii.
wzięli udział preStanisław Gucwa.
członka
Biura Politycz-

W spotkaniu
zes NK ZSL zastępca

.nego, sekretaM: KC PZPR, Emil
Wojtaszek. Obecny był amb8sador
Bułga,rid Ivau Nedev.
(PAP)

list min. handlu wewnetrzneuo i usług
_dlll1UO'J

jowej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ „Solidarność" Leeha Wałęsy
:i dnia 29 bm. na.stępującej treści:
„Zwracam się z prośba o przedata wienie stanowiska w sprawie
projektu reglamentacji mięsa, jego przetworów, masła oraz cukru.
Pierwsze rozmowy na ten temat
odbyły się 22 listOpada
ub. roku.
Do dnia dzisiejszego nie ma oficjalnego stanowiska NSZZ „Solidarność". Sytuacja w skupie i na
rynku mięsnym ulega pogorszeniu.
Zamierzeniem moim jest wprowadzenie systemu 'kartkowego s
talem 1 maroa br. Okres przygotowań wymaga ok. 4 tygodni.
W
teJ sytuacji ponaw1am prośbę o
mołtiwie niezwłoczne
przekazanie
opinii 0 projekcie tymczasowego
systemu reglamentacji".

wania :aa
wadzalll.„

apołeezeiiatwem 1 wproay1temu
r~lunentll(:jl
w aposób następuj1łC7:

22 listopada ub4. odbyły aię
roZllllowy na ten temat
z pr.udstawicielami NSZZ ,,solidarność".
W tym umym dniu o
pierwszej propozycji rządu szeroko poinformowano społeczeństwo,
organizując z
ud:r.iałem
minist.ra
Adama Kowalika konferencję prasową rzecznika rządu.
Równ~
śnie rozpoczęły się konsultacje
w
zakładach pracy
i organizacjach
środowiskowych. Zebrane w trakcie tych konsultacji opinie l wnioskd przedstawił dl!lenmkar'1JO!n I
grudnia ub. roku r~zni·k prasowy rządu, zał obecny n• konferencji min!sttt hamilu wew·nęt:rz
nego I usług Adam KowaUk zrupowleclział
wprowadzeni• zmian rło
pierwotnej wersji projektu. Powstał
kolejny projekt uchwały
Rady Ministrów w tej sprawie,
•
• •
przedstawiony NSZZ ,.Solidarność"
po 12 stycznia hr-, Ro1..mowy na
Z posiadanych in!ormacj~
pi- ten temat nrowadzono jeszcze z
sze dziennikarz PAP wvnika , kom isia Ż"wno~ciow11 NSZZ ..Solite dotychczasowy tryb końsulto- riarność" 26 ł 'J:I bm.
(PAP)

W kraju nadal utrzymuje się stan
t niepokoju. Mimo podjęcia
Krajową
Komisje Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność' ' uchwa·
ły, zalecającej wszystkim
ogn iwom
związku
powstrzymywanie się
od
wszelkicb własnych akcji
strajko·
wych - nadal były one prowadzone w niektórych regionach kraju
nadal z a rgumentacją o nie pełne'
zdaniem strajkujących
realizacji
przez rząd porozumie?\ z Gdańska
Szczecina I Jastrzębia.
2J bm. był trzec•m już z
kolei
dniem strajku generalnego na Podbe1kid:oiu.
Na pierwszej zmianie
strajkowało „k. 128 kluczowych zanapięcia

przez

-

pierw~

kładów pracy
w tym tak tstotne
dla gospodark\ narodowej jak: Fa·
bryka Samochodów Malolltratowych,
Fabryka
Maszyn Włókienniczych
„Betaina".
Do domagającej 111~ przyjazdu komisji rządowej 200-osobowej grupy
osób w klubie „Gencjana'.' -w Jeleniej Górze pn:yszla odpowiedź
z
urzędu Rady Ministrów, z której wY·
nlka, te komisja rządowa podejmie
rozmowy z MKS NSZZ „Solidarność" woj. 1elenlog6r11klego 2. lutego br. Jak oświadczono w MKS
nie zmienia
to wczełnlej podjętej
decyzji dotyczącej strajku. który ro:s·
(Dałs:z7 etu aa ttr. •

KIESIE

W 30 dniu roku słońce 1n1eszlo o godz. 7.20, zajdl:ie sał
• 16.19.

DZIS: Martyna, Maciej,
JUTRO: Ja.n, Marcelil, Cyrus
POJUTRZE: Brygida. H'D&CY

w dniu dzisiejszym dla Loda!
przewiduje następu ~Cli pogodę:
zachmurzenie dnie, okresami
opady marznącej mżawki powodującej
gołoledź,
Mgły
I
W Madrycie poinformowano ofizamglenia. Temperatura minicjalnie, że premier rządu hiszpań
malna minus 1, makllJlllalna
skiego, Adolfo Suarez, złożył d:rWiałry
słabe
i
misję na ręce króla Juana CllJI'lo- · plus 2 n. c.
umiarkowane
- południowo-za
sa. Sua.rez sprawował urząd prechodnie.
miera przez; cztery l pół roku.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1013,3 hPa (760,2 mm)
Pogłoski! o prawdopodobnym u~tąpien iu Suareza
przybrały
na
sile W' ubiegłym tygodn iu I powtórzyły się w czwartek, kiedy na
nadzwyczajnym pOSiedzeniu zebrał
1968 - Ratyfikowanie przes
się rząd hiszpański. Jak dotąd, nie
Polskę układu o wykorzystaniu
poinformowano o przyczynach dyprzestrzeni kosmicznej do cemisjj premiera. Wiadomo jednak,
lów pokojowych,
iż prowadzona
przezeń
polityka
1940 - Niemcy dokonuj!\ mabyła przedmiotem ostrych ataków
sowego mordu na Polakach w
ze strony członków jego własnej
Forcie V w Poznaniu,
partii, Unii Centrum Demok.raty1906 Ur. J.
Szabłowski,
cznego UCD. Mówi si~ również o
historyk n;tukl,
presji kręgów oficerskich, które
1181 - Ur. A. von Cbaml811,
nastawały na dymisję Suareza.
pisarz nlemłeckl, uozouy. pe-

premiera Suareza

w sprawie svstemu kartkowego
przebiegał

DZIEi

Dymisja

a o p z

Polsk.a ~encja Prasowa otrzymała kopię listu
mi.nist.ra handlu
wewnętrznego i usług Adama Kowalika do przew<>dnica:ącego Kra-

Prezes Rady
Ministrów, ne
wniosek ministra pracy, płac 1
spraw socjalnych, powołał mgr
Józefa Burego, na stanowisko pods1tk.retarza stanu w Ministerstwie
P~aey,
h-: · Spraw Socjaln;:rch.

ę

elektrownie
Sytuacja paliwowa w elektrowniach jen obecnie możliwe. Pozostaje 'tl'ięc
I
elektrociepłowniach
z każdym tylko maksymalnie osaczędnie gosdniem •taje się coraz bardziej dra- podarować prądem, aby do minimum
matyezna. Zł bm. - Jak !uformuje zmniejszyć zutycie węgla. Motna td
Państwowa Dyspozycja Mocy na liczy~ na to, :te zima okate się ła
skutek braku węgla trzeba było za- godna, Doświadczenie uczy jednak.
łnymd bloki o łącznej mocy
150 lt nadzieje takle •li niejednokrotnie
MW. Do tego trzeba by Jeszcze do· złudne. Lepiej więc zawczasu przy.
da~ Jednostkę 500 MW
w Kozieni- gotow-e się na okollcznośj!, te
1
cach, kt6r11 odstawiono do remon- braku paliwa: trseba będzie czasowo
tu, ale tylko dlatego, te l tak bra- wylączat niektóre bloki energetyczne.
kowałoby dla niej węgla.
(PAP)
Prognozy na najblltsze dni 111 pesymistyczne. W elektrowni „Kozienice" np, znajdujące się na składach
zapasy węgla spadły Jut do poziomu
poniżej Z dni. Jeśli w najbltbzym
czasie w •lłownl tej nie nastąpi poprawa zaopatrzenia w paliwo
W kilkud.ziesi~ciu miejscowoś
w6wczas. w pu:ypadku sllnle.1szych
mrozów. czy opóźniających się. mini - ciach Sycylii, grubość pokrywy
malnych dostaw. kt6re jeszcze
tu śn.iei.nej s: ęga 3 metrów. 29 bm.
docierają trzeba będzie zat rzymać nieczynne były
wszystkie autocałą elektrownię.
Podobna sytuac ja strady na tej południowej wysutrzymuje się w „Łaziskach", o:dzl e
od dłuższego czasu wyłączony
jest ple. Przyczyna - zaspy śnieżne I
blok 200 MW. a tak:te w .,Skawinie" zadymka całkowicie poz.ba wiaj11(150 MW), w „.Jaworznie - 1" (50 ca widocmości. Temperat'UII'a w
MW) oraz w „Miechowicach" (50 MW) Palermo spadła w nocy :se środy
W „Dolnej Odrze" z kolei zapasy na cz:warteik do minus 10 stopni,
zmalały do I dni, Wbrew pozorom
nie Jest to duto. jeśli uwzirlędnlć u.i na zboczach Etny - do minus
l:t tyle czasu mniej więct1J trwa tran- 18 stopni.
sport węgla do teJ siłowni.
Gwaltow111&
W'lohu.r.
wrwała
Zapasy pallwa, którymi dysponuje bardzo wiele dachów I usuodz'ła
obecnie energetyka, nie dają gwa- licme linie aieei ttlelttrycznej, porancji utrzymania rytmicznej pracy zbawiając ene.rgl! całe wsie I miaelektrownl. Co gorsze, w nadchodzą stecUtL
cych dniach nie można liczyć n:i ra Mroźna pogoda f zamiecie śn.łełdykalna ·poprawę zaopatrzenia. Przy- ne szaleJ' ą także w całych połuddział w1:gla, kt6ry otrzymały siłow
nie jest daleko niewystarczający. W niowych Włoszech. W regionach
lutym dostawy wynieść mają tylko Apulia I Kampan ia, dotkn.iętych
ł.7 mln ton, podczas gdy potrzeby trzęsieniem
ziemi,
kilkadziesiąt
Jak się oblicza - są o blisko 1 mln miejscowości jC6t od-ciętych od
ton większe. ledyną możllwośclą byłoby zwiększenie
wydobycia węgla ~W:iata z powodu :zawla.nie górw k&palnlach, co ze względu
na sktch dróg. Równlet wyspy w poakiualn' a)'łuaeJę w górnictwie nie bli~
Sycylii majduj• &t, pod

-

drółnik.

Morzu

niśmy sięgać

Svherviska zima na svcvlii
śn i egiem.

Szalej ący

Sróctziernnym sztorm

na

uniemożliwia

Po zdrowy

rozsądek

powln•

bez obaw.

komun ika cję między tymi wyspaSycylią i kontynentem.
Chłody na pólnocy Włoch także
SI\ niezwykłe. Tak np. w Bolonii
temperatura wynosiła w czwartek
rano minus 10 stopnJ, zaś w nie-

mi, a

których miejscowościach g6rskich
na pogran~czu Włoch I Jugosław:li
spadła do minus 20 st.opni.

-24° Cna płd. kraju
W czwartek nastąpiło
gwałtowne
ochłodzenie
w Polsce południowej
W miejscowości Jabłonka koło Nowego Targu zanotowano minus 24
st. c. Niskie temperatury utrudniały
komunikację autobusową.
W wielu
~f:oo~~~dach zamarzły przewody pa- Jak to się stało, te ja tu
.rak informuje OkręgowY zarząd
zostałem?„
Dróg Public:inych w Krakowie droIl lłówne b7ł7 ezami ł suche.
- -...- - - - - -- - • • •

„

·;

Konferencje prasowe
(DGkończenie ze
wskazać mimo pytań

str. 1)
di.ienni;karzy.
Za pozytywny element
uzna.no
w~ęc takt,
że statystyka
przekazuje nam obecnie ni·e<Z.afałszowany
atain naszej gospodarki. Może więc
wnioski · jakie wypłyną po opublikowaniu pełnego komunikatu GUS,
a także oczekiwanego raportu rzą
dowego o stan.ie gospodarki, posłu
żą
do pr>zełamanfa
istnieJącego
kry.zysu, a zwłaszcza - zwrócenia
większej
uwagi na kooiec:miość
istotnego WZ!'IOIStu społecz..-i-ej wydajności pracy i poprruwy efektyw-

11.otcl

działMJia.

• • .„

Dzl 0 ałania

rzecz pogłębian.t<i
aiutonoaniii uczel(a nie moweli.row&ną)
o szkruruotwie
wyższym,
zasady rekrut<l(!ji ' na
stu<lia, sytuacja w uczeln.i.ach i
studenckie strajki oraz postulaty
w Łodzi to najważniejsze tematy poruszone na konferencji
prasowej u rzecznika prasowego
rządu przez ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techn.1ki - prof.
.Janusza Górskiego.
Dla · pogłębiania
AUTONOMD
UCZELNI - stwierduł minister ri:robiono wi.ele w ciągu ostatn.ich
2 lat, pozwalając uczeJniom na
programowanie własnej działa1no
ści nauk.owej i kształtowanie programu nauczani-a. Nie było natomiast sammządności a
decyzje
skup.i.one były w rękach rektorów
i dzie,kainów. Z początkiem tego
roku akademickiego, nie czekając
na nową ustawę, prizekazaino rektorom p.rzekonsultowa'!le wcześniej
zalooenia na rok obeaiy - rok
pnzejściowy. Najwailniejsze pociągna

aamorz.ą<Lności

i

nową
us.tawą

ni, pra<!e nad

~~któw-se~ató! i[l~ad~~~M~:

większą
młodzieży

liczbę
przedstawicieli
akademiokiej, młodych
praoowni.ków naukii i pracowni-

o

~~ ~~~:;le~f~~~~~ {t~~~

ków

pomocniczych,

równopraw-

tytułów

naukowych; głos stanosenatów w wielu istotnych
sprawach; powoływanie
komisj.i
dys<:ypliuar>nych przez senaty - a
nie rektoira - oraz prZ%nanie stającym przed nimi studentom prawa do obrony.
Zmieniono nieco zasady rekirutac}i na studia (informO'WaHśmy jut
o tym) zlikwidowano m.
in.
prawo wstępu bez egzaminów dla
prymusów oraz skasowano rezerwę „miejsc rektorskich".
NOWA USTAWA o SZKOLNICTWIE WYŻSZYM: prace nad jej
projektem pri>wadzi komisja Il<>dyfikacyjna, w
której
składzie
znal~ła się szeroka reprezentacja
społeczności akademickiej. Gotowe
już tezy projektu - przedstawione wariantowo - skierowane rostały obecnie do konsultacji. w
uczelniach,
PAN,
nrganizacjach
zw,iązkowych i studenckich, towar.zystwach
naukowych, a
tanme
wiący

Poszmdwany
CB'flITTY rełi~iarz
Komeńda Stołeczna
MO prowadzi
śledztwo w sprawie włamania
do
kościoła pod wezwaniem św.
Itocha

w Brochowie, gmina Tułowice (woj.
warszawskie).
Wlamywacze dostall
się po wyważeniu
drzwi wejśclo·
wych do zakrystii i skradli przed·
mioty liturgiczne, m. In. relikwiarz
(krzyż)
w stylu gotycko-renesansowym pochodzący z poczatku XVIJ
wieku. Relikwiarz wykonany Jest ze
srebra, posiada liczne złocenia, ma
ok. 75 cm wysokości I ok. 5 kg wa•
gl. Jest cennym zabytkiem.
(PAP)

(zaL'!ady n!llboru na · stUJdia) wie!kich zaikładach pra<:y.
W początkach marca przewiduje się
ukształtowanie
ostatecznej
wersji
projelttu
ustawy, która następnie
zostanie przedłożona Sejmowi.
Powinna zostać uchwalona
do maja
br. - gclyż wówczas kończy się obecna kadencja
władz
akademickich. a nowe byłyby ju~ wybierane
w myśl przepisów nowej ustawy.
Kontrowersje budzi kwestia systemu REKRUTACJI
NI\ STUDIA a zwłaszcza punktów za pochodzenie. Wiele środowisk opowiada się
za Ich skasowaniem - ale ważkie
głosy postu~ują też ich
utrzymanie;
te ostatnie, , według informacji mtntstra, pochodzą m. in.
od załogi
Nowej Huty1 Związku Zawodowego Górn!lrnw,
niektórych ogniw
NSZZ „Solidarność"
l organizacji
wiejskich. Sprawa nie jest prosta,
gdyż
w uczelniach
6pada systematycznie odsetek młodzieży robotnlczo-cl1łopsk!ej (w 1970 r. - 46 proc.
w 1980 r. - 39 proc. na I roku studiów stacjonarnych; młodzież pochodzenia robotniczego I chłopskiego stanowi 65 proc. populacji). Jej obecno~ć
w uczelniach powinna zwiększyć się
dzięki wyrównywaniu
poziomu nauczania w szkołach. a . nie punktacji
- do osiągnięcia tego ideału
jest
jednak daleko.
W lutym br. resort nauk! podda
pod społeczną dysku,ję trzy warianty rozwiązania „punlttowego" pro·
blemu: dotychczasowy, drug!
przyznający dodatkowe punkty „teryt01;lalne" dla mieszkańców wsi I
malycil miast, wreszcie wariant mieszany.
PROGRAMY
I
SYSTEM
STU·
DIOW: uczelnie mają od półtora roku autonomię w zakresie kształto
wania programów studiów. Jest tendencja, by były one mniej przełado
wane, stawiały
na większą samodzielność studenta. Za przedwczesną
uznaje się aecyzję o skróceniu czasu studiów\ resort zamierza w clą-

gu najbliższych i lat, sukcesywnie,
wydłużyć czas trwania studiów wyż
szych do 5 lat na większości kierunków. Decyzja ta dotyczyć więc
będzie obecnych słuchaczy na I i II
roku studiów.
Przewiduje się również powrót w
niektórych przypadkach - zwłaszcza
na kierunkach rolniczych I technicznych - do studiów
dwustopniowych: Inżynierskich I magisterskich.
W ocenie resortu pozwoli to na podniesienie poziomu prac
magisterskich, a także na lepsze wykształce
nie studentów, których liczba w tatach 1984-1985 zwiększy się w zwtąz·
ku z wy:!:em demograficznym. Samo
tylko wydłużenie studiów do 5 lat
zwiększy liczbę słuchaczy szkół wytszych o 15 proc.
SYTUACJA W UCZELNIACH: zdaniem ministra nauki, zmiany w kierunku większej autonomiczności
i
samorządności uczelni nle następują
z równą szybkośctą we wszystkich
szkołach wyższych; tam, gdzie
stę
opóźniają rodzą się napięcia
t
konfl11tty. Obecnie ma miejsce strajk
słuchaczy ł6dzklch uczelni,
prowadzone są rozmowy. Wiele studenckich
postulatów zdaniem ministra
nte
budzi żadnych zastrzeżeń t jui praktycznie są, lub w świetle istnieją
cych przepisów mogą być w
ramach uczelni rozwiązane. Najwatnlejsze kwestie sporne dotyczą natomiast m. In. systemu l czasokresu
szkolenia
wojskowego
studentów.
fakultatywności lektoratów języków
obcych oraz nauczania przedmiotów
społeczno-politycznych. W tej ostatniej kwest!! minister zgodził się ze
studencką krytyką jakości zajęć
poinformował jednak, te uczelnie l
rady wydziałów mają prawo salne
ustalać pro~ramy tych przedmiotów.
Nic nie stoi zatem na przeszkodzie,
by na Il roku studiów zajęcia z filozom oMjmowały np. logikę, estetykę czy historię f!lozofU, a zaj~cla
z przedmiotów politycznych na III
roku - np. hlstotię najnowszą.
(PAP}

Zakon-czen·1e obrad KKP NSZZ
s
1·d
-11
n
·eszow·1e
.• o1arnosc w z.

29 bm. w Rzeszowie zakończyły
dwudniowe - prowadzone poprzedruego dnia w Gdańsku - obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność", tym
razem pod przewodnictwem Lecha
Wałęsy. w posiedzeniu
wziął udział minister dis współpracy
ze
związkami zawodowymi _
Stanisław Ciosek i wojewoda rzeszowski _ Tadeusz Materka.
· d t
Obrady KKP w Rzeszowie o yczyły
realizacji
porozumień z
G<lańska,
Szez.ecina i Jastr,zębia,
akt1;1~ei sytuacji politycmej . w
kra_Ju i spraw dotyczących rozw1ązan1a norosłyc!1 Jmnfl~•któw sp~e.
. ~ych: Omawiano m. m .. zagadn1iema _wsi, wolne~oozasu, tJ. W?lnych
sobot oraz związane z publikowaniem informacji dotyczących działalności
NSZZ „Solidarność".
W
czasie posiedzenia Lech Wałęsa oświadczył, że podjęta została decyzja o zawieszeniu wszystkich strajków na tęrenie kraju
„My nie
chcemy strajkować - chcemy załatwić sprawy
nas dotyczące" oświadczyŁ W tym celu kilkunastoosobowa
grupa przedstawicieli
NSZZ „Solidar0 ność", wraz z przed·
stawicielami uczestników strajku okupacyjnego w Rzeszowie, udaje się
30 bm. do W a rszawy na rozmowy
z przedstawicielami władz.
Min. Ciosek podkreślił, iż rząd z
zadowoleniem wita propozycję kontynuowania rozmów z przedstawicielami „Solidarności", przy czym
z!l sprawę podstawową umiaje potrzebę rozwiązania problemu czasu pracy. Na spotkaniu z kierownictwem rządu
rozważane
będą
problemy wynikające z przyjętych
się

porozumień.

Haniebny czyn

dzie przeznaczony wyłącznie
na
potrzeby wsi i rolnictwa.
Na zakończenie obrad
przyjęto
uchwałę KKP, w której
opowiadano się za utworzeniem Niezależnych Samorządnych

Związków

Zawodowych Rolników
Polskich.
KKP jest zdania,
że przyznanie
rolnikom tego samego prawa, które ma reszta świata pracy w naszym kraju, przyczyni. się do rozładowania istniejącego l potęgującego się ostatnio napięcia społecznego.
KKP stwierdza, ie uznanie i zarejestrowanie związków rolników
stanowi jeden z zasadniczych postulatów NSZZ
„Solidarność", z
którymi wiąże się proklamowany
na dzień 3 lutego br. strajk ostrzegawczy.
(PA.I')
i

,,so11•darnos'c'"r
•
zaw1a damia
•

•••
1. W regiooiie łódwm nadal t:·wa
stan gotowości strajkowej.
2. W sobotę, 31 bm„ o godz. 10
w sali konfere11cyj1ne.j NOT (plac
Komuny Pary<skiej 5) odbędzie ;;.ię
Walne Zebranie Delegatów.
3. W czasie zebran.ia deli>g:i.ci podejmą. decyzję
oon<llinie ~al~cinia
KKP. KKP zaleca, aby 3 lutego
zamiast stra,i'lru okupacyjnego w
odbył
pooz.czególnych regiona-ch,
się
og6LnopolS1ki,
jE<lnogodiZ>i!llllY
str ajlk ostrzega.wozy.
4. Walne
Zeibram.ie
Deleg.aitbw
w;,toou.nJmje się do zalecema KKP.
5. ł.ąC'Zllky pow.Lruni na.tycbm.iast
zgłosić się do MKZ. wziąć
te.kist
uchwały
KKP oraz Komunii.kat
rur 20.
6. Komisie zakładowe mu.szą l)rZ<?prowarlaJić w zakładach pra.cy gło
sOWlllllie nad pyta.ni.ami, zaiwartymi
w pkt. 6 i 9 KO!l11U.nik atu M 20 i
wymd!!d ni~łoe<'Jll.ie ~azać do

List oJwarty

Minister G6rski na czele międzyrf'sortowej k<'mi9!.iJ

Jesteśmy ełęboko
zaniepokojeni
napiętą sytuacją w kraju, biernoś
cią rządu 1 związaną
1 tym falą
strajków. Uważamy, te konieczne

Bardzo trudne rozmowV

-

jest
przedstawienie
rzetel'llych.
dwustronnych informacji o stanie
realizacji porozumień z Gdańska,
Szczecina i Jastrzębia.
Domagamy się spotkania
głównych sygnatariuszy wymienionych
umów społecznych l przedstawienia ich obecnych poglądów przed
kamerami telewizji,
Wierzymy, że takie
spotkanie
może przyczynić się do rozładowa
nia katastrofalnego
napięcia społecznego.
,
W podpisane umowy został zaangażowany osobisty autorytet głów.:.
nych negocjatorów.
Apelujemy zatem do mch o podjęcie jeszcze jednego wysiłku, aby
nie zaprzepaśclć dni sierpniowych.
Zarząd Uczelniany
Związku Nauczycielstwa
Polskiego
Pracowników S:i:kół Wyższych
I Instytucji Naukowych
Politechniki Ł6dzklej

\

Zd:rowht. i (),piekl
Ku.I.tury i S;r,tUtld.
Pnedstawkielamii studentów był
11-ooobOwy zespół wyst~pujący w
·imieniu Międzyuceelnilllllej Komisji
Poro-rumiew.a.wczej.
W obradach
uczestn.ic"Zyll także p!'zedstaw.iciele
władz łódzlldch wy$szych uczeLni,
ponadto sbudenc.l
r.e wszystkich
chciała r>OZmawiać MiędzY'l.lczelnia• ośrodków
akadernic·ki~h,
które
na Komisja Porozum,ierwawcz.i o s!ormułowa•ne postulaty uznały za
sformułowanY,ch wcześniej · postula- ważne dla przyszłości wszystlcic:h
tach. Dialog z grupą przedstawicie- szkół wytsz~h.
li resortu szkolnktwa, wyższego,
Nikt
chyba
nie spodtZ!eiwal
że
rozmGwy
podjęte
po
podjęty w dniu 21 bm:, zost1ł ho- się,
w.iem przerwa.ny po kilka godzi· dłU1gi~, zwłasZC1Za jak na &ta.n
p1"7ierwde,
pr:zebienach obrad. Wcroraj st\.idenck:e żą· strajkowy,
będą
ła.two.
Komlikacje
dania przoosta:wione zos,tały mię~ gać
dzyresortowej komisji, która przy- Z<l(!z~y się ju!i: na W6tępie, gdy
jechała do Łodzi pod przeiwo.:i11ic- Pl'lZY6tą.piono do rozważenia pierwtwem ministra szkolnictw.a wyższe szej gr.u.py postulatów zebra,nych w
go, nauki i techniki, prof. dr hab. pulllkcie: „Ządamy pełnej meza leż
Ja,nusza Górskiego. W jej skład, no.ki uczelni w sprawach n;i,ukooprócz reprezentantów ter.;o resor- wych, dyda.Jt,tycznych ~ wewnąti-z
tu, wchodzili także przed>taiwicie- organi~acyjnych". Ponad 2 godz.itlly
trwała dys~usja na temat 5kiacbu
sen!l-t.u• rad wydziałów wa.z in.stytutow. Studenci PQStu·lują proporcje: l~ - studenci, 1/3 - młodzi
pracow.nicy na:uki i 1/3 - samod~ieilni na.ukowcy. Szeroką dys.ku(Dokończeni„ :r11 dr. 1)
W czyvartc:k, na skutek st:·ajku o- sJę, w k;tórej uczesbnica:ą także z:
lrnpacyjnego w Druk;uni Gazetowej ramienia studentów dwaj m~euapoczyńa się 30 bm. w woj, jelenlo- Zakładów Graficznych im. Kasprza- ~1. oprócz tej ktwestii
wywohła
górskim l trwać będzie do podpisa- ka w Poznaniu. nie ukazały się w takt:i:e
dalsza
treść
postulatu:
nia porozumienia z komisją rządo- tym m ieśc ie gazety. Po raz pierw"PrrzedstawlcieJe s.tuden.tóiw w sewą. Dla poparcia postulatów jelenia- szy mieszkańcy
połudnlowo-wschod
górskiego MKS utrzymywany jest nich województw kraju - krosniei'l- na.cie i w rada.ie wydziałn.l. mają
stan gotowości strajkowej
w woj. skiego, ptzen'iyskiei;o, rzeszowskiego prawo do W:\'SUWa·nia votum nielegnickim.
I tarnobrzeskiego nie otrzymali
29
Stan gotowości strajkowej trwa też bm. gazety regionalnej .,Nowiny", w ufności vvobec p:orektora i prow niektórych innych regionach kra- wyniku strajku pracowników Rze- d:iaekana do st>rlJJw stu<:lentów"
To.n rozmowie, wywołując wiele
ju, m. in. w zakładach pracy t in- szowskich
Zakładów
Graficznych.
stytucjach zrzeszonych w MK.Z NSZZ Wespół z drukarzami strajkowały za- nieji:sn~-.ci,
nadawały
problemy
„Solldarność" w Koninie, w zakła- logi innych . dużych zakładów RzewymkaJące z obec.nie
prowadzodach pracy woj. wrocławskiego oraz szowszczy:my: metalowcy z mtelec- nej dyskusji nad projektem nowej
w przedsiębiorstwach
w Zduńskiej kiej i rzeszowskiej WSK PZL, ZaWoli woj. sieradzkie.. Niektóre za- kładów zmechanizowanego Sprzętu u.sta:wy o sl.kolnictwie wy'ŻSzym.
kłady pracy woj. sieradzkiego
np. Domowego Predom-Zelmer w Rzeszo- W chw11i obecnej istnieje kilka
ZPDz „Stra" zrezygnowały ze stanu wie, Łańcuckiej Fabryki Srub, bu- jej projektów 1 trudno o precyzogotowoścl strajkowej.
dowlani z Przedsiębiorstwa InstalaDo zalecenia Krajowej Komisji Po- ej! Przemysłowych „Instal" w Rzeszo- wanie stanowis!k, ja.ko że ostateczny ksztaŁt ustaJWy zatw~erdzi cl.o- .
rozumiewawczej NSZZ „Solidarność" wie.
.
w sprawie zaprzestania akcji protew kościele św. Józefa w Swidnicy piero komisja sejmowa. Rozmowy
stacyjnej i strajkowej
zastosowały woj. wałbrzyskie kontynuowany był n~d
tą
g.ru·pą
pootulatów b:-rły
się ogniwa „Solidarności" woj. ka- strajk
głodowy 12-osobowej grupy w1ąc w znacznej mierze okazją do
Ilskiego
oraz zakłady t Instytucje rolników, domagających
się zarepolairyzacji
stanowisk
i rozważe
ntektórych Innych regionów kraju. jestrowania „Sollctarnośc! chlopsk1ej"
Komitet
Strajkowy
Miejskiego żądanie to poparli rolnicy, przybyli nia ,za i przeciw .Propozycj-i stuPrzedsiębiorstwa
Komunikacyjnego do Opola
z gmtn województwa. dentow. Kiedy opuszczałam salę
we Wrocławiu biorąc pod uwagę u- Czwartek był dniem poparcia
dla obrad, jeszcze trwały rozmowy nad
ciążllwość,
jaką mógłby stworzyć „Solidarności chłopskiej"
w ZPM t~im sprecyzowaniem przedstazapowiedziany na 30 bm. strajk pro- H. Cegielski - w. Fabryce Lokomo- w.1onych wyżej treści, które satystestacyjny dla funkcjonowania aglo- tyw i Wagonów odbyła się masówka
meracji miejskiej - postanowll za- z udziałem delegacji Innych fabryk. faikcjonowałyby obie poroz.umiewające się aln'ony.
wiesić okresowo swoją decyzję do 3 na której wyrażono także poparcie.
_,___"Dft9t,,...
_
lutego
br. ______________________,.,„_(PAP)
Do irozważenia .i.est w sumie siedem gT·UJ> posł;Ulaitów, m. i.n. o ch.a.raikterze ogólnospołecznym, z.wią
zanych z pomoc ą materialną. Są
także, ja.k wykazała praktyka rozmów z p<>prrzednią komisją, sprawy
W zwią,zku z nie wyjaśnioną w · stkic11! Nasza aktualnie najwa.ż najtrudniejsze związame z nauką
dałszym
ciągu
spl'awą
wolnych uiejsza. sprawa.
przedmiotów
społeczno-pol't~·cz
sobót, żądamy podjęcia wszelkich Żądamy natychmiastowego spot- nych, na.Ulką języków obcych 1
możliwych kroków w celu natych- kania rządu,
związków
bran:i:o- szkole'Iliem wojskowym.
miastowego zakończenia tego palił- wyc.h i „Solidarnośoi",
Zwa.żyws~y na póź.ną porę, trudcego problemu. Nie możamy dopuKażda nowa
pi:opo.zycja może no spodziewać się .szyibkiego koń
ścić bowiem
do J>Oiłębiania si~ być doobfa.. j właściwa, nie musimy ca rozmów, M1nlster Górski na
kryzysu w :i.męar.onym panującą przecie.ż . P,I"J:y'jmo"':'.ać
propozycji wstępie obrad złożył <>Swiadczenie,
sytuacją społeczeństwie. Rząd nasz związków ' branżowych'·- najważ z którego WYnika, ie komisja przypowi·n jeo tlą.żyć za wszelką cenę niejsze w obecnej chwili, to d~ść jechała „otwarta do rozmów. Jedo kompromisowego
roz;wią~nia do konkretnego pc·rozumienia dla steśmy za pełną samorządnością l
tego problemu.
dobra całego społeczeństwa, bez autonomią uczelni".
Widooznych
aktualnie braków niepotrzebnego uporu.
Wierząc w dobrą wolę obu stron,
podstawowych artykułów iywnoCzy proklamowane st.rajki mu- ohdeli.byśmy jak naj~ybciej prze<iściowych i pierwszej pot.rzeby w szą być j~ynym rozwiąza.ntlem
i s~ić informacje o pozytyw.nym zana5zych sklepach nie możemy tłu- czy przymooą nam oczekiwane konczeniu ro:z:.mów. Na razie jedmaczyć: zmniejsronymi dostawami. efekty? Zastanówmy się co chcena1k w duszne.i sali (dawnego liZmniejszenie dostaw nie jest na- my
zrobić.
Jesteśmy
przecl~ż ooum przy al. Kościvs~ki 631 p0nad
tomiast efektem wyłącznie niewy- wszyscy Polakami. JeżeLi doprow.a- 100 osób bezpośredni<>. a kilkaset
p!'O<luk:.owan:a w/w artykułów w dzimy do konfoootacji, to znów popM:ez nagłośnie-nie..5l<><lzl dyskudwie soboty - IO i 2ł Ol. 1981 ro- n:o!(ą zginąć ~etki ludzi, a n_i.ogą!„. sję nad pierwszym pun:;;~ e m. ·
ku. Braki te widoczne są już N~! . yvrogow1e. na to czekaJą. \~
od końca ubiegłego roku.
naJbl1zszych dmach muszą zostac
Wczoraj przed połu<iu;em w PoSpołeczeństwo jest już zmęczcme, ~jęte decyzje, kt~re
określimy
dlatego też oczekuje konkretnych J~.ko wspólne zwycięstwo wszyst- litechnice Łód'Zkiej i A~ademi.i Medycznej
odbyły się posi~ze.'lia sei zgodnych z jego życzeniamł de- kich Polaków.
cy7l]i.
.
MusilJ!Y myśleć o wszystkich 111- na.tów, J>Odczas których rozważa
no rpraiwy dot~ząee bieżących
Nie speŁnione życzenia, a może dziach prą;<:".·
.
ucze~ni i zagadnień,
przede wszystkim nieustępliwość
Nasz.e działama muszą !Ać w i>roblemów
rządu, może doprowadzić do kry- ~erunk:u. ł~gocizi:nia problemów. i które wymaigają wspólnego rozpat:l'.'Cznych stosunków międzyludz- i.eh m?żhw1-e. na3szybszeg? I'OZW'lą brri:enia przez wtadze u1;2etn i. stukioh i podziału społeczeństwa na zywama, a rue pogarsza.ni.a stosun- dentów i władtze miasta.
(rs)
dWie grupy - co uwidoczniiło ~ię ków międzyludzkich i zmuszan!a
ostro po sobocie 24.01.1981 r.
ludizi do wyboru, często nier..godZwiązki zawodowe wykazały do- nego z własnym sumi~niem.
z głębokim łatem zawiladamia·
my' :te "' dniu as stycznia 1981
brą wolę.
Propozycja związków
PRZEWODNICZĄCY
roku
zmarł nagle nau ki>thany
branżowych jest
propozycją uniRAD· ZAKŁADOWYCH
Mą,t, OJeiec, S)"ll
wersalną
do przyjjjeia dla
NIEZALEt.NEGO ZWIĄZKU
wszystkich i chyb.a każdy Polak ZAWODOWEGO PRACOWNIKOW
zgodzi się z tym, ro%umiejąc naszą PRZEMYSŁU WI:.ÓKIENNICZEGO,
ł. ł P.
trudną sytuację
gospodarczo-poli- ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

Ośvłiadczenie

Gdy zbliżała sią go?-r.:ina 19
gmach filologii polskiej był wręcz
Strajk.ujący w tym budy.nim studenci Uniwersytebu Łódz
kiego, d·olegacje i.n.nych ucz.el.n\
miasta oraz reprezentacje o.środ1k6w
akademiC!kich z całej Polski cze•
kali na przybycie m i ędJZ.yresort.o
wej komisji. To z nią właśnie

mial.istersłlw:
Społec7'nej oraz

le

oblężony.

wsprawie wołny1ch sobót

•

•

•

W trakcie posiedzenia przedstawiclel górniczej „Solidarności" z Bytomia poinformował w
imieniu
Jak informuje Komenda Miejska swych kolegów, iż gotowi są oni
MO w Mikołowie, nieznani sprawcy dobrowolnie podjąć pracę również
zdewastowali tablicę upamiętniającą w soboty, z zastrzeżeniem, że wyśmierć 13 więźniów
obozu zagłady
w Oświęcimiu, rozstrzelanych przez dobyty w ten sposób węgiel b!l- MK.Z.
hitlerowców podczas ewakuacji w
styczniu 1945 r. w pobliżu drogi w
miejscowości Mikolow - Mokre. RozMĄDeR
bita została umieszczona na mog!le
jutre,
sprawa nas wszy28 sty=ia 1981 r.
betonowa płyta z pamiątkowym napisem.
Milicja prowadzi intensywne dohgnelt edltędzłe 91'1 duta st
chodzenie w celu wykrycia sprawstynntla bz. o godz. IS na cmenPracownicy
przedmiotów. w ba.ga:l:ach wyje:l:d:l:aCelnego udaremnlli nielegalny wy- jącego z naszego kraju do
RFN
ców .tego hanlebnego czynu.
tarzu rzym.•katoJ;lck!im, ul. Kurwóz z naszego
kraju zabytkowych przez Kołbaskowo pracownika Pol(PAP}
czald.
skiej Agencji Artystycznej ,.Pagart"
W nadanej 28 styc;nia br. przez nlk Naczelnego Zarządu Lasów Pań
~
~ Franciszka
o„ zamieszkałego w PA?
Informacji z wdj. sklernlewic· stwowych.
p--r-~.--.„--.--i.„
Bydgoszczy, znaleziono
zabytkow• kiego (a uzyskanej z delegatury NIK
Ż.ONA, SYN i RODZINA
Szczegółowe dochodzenie trwa.
w Łodzi} o pneznaczanlu gruntów
(PAP)
rolnych na dzlałki rekreacyjne poniu zostały one wykonane w XVIII
w gminie żabia Wola pra·
wieku. Stanowią - Jak stwierdzono dano, że Mlnlsterstwa
Rolnictwa wy- dobro kultury i w tadnym wy. cownlk
kupu
od
rolników 36 ha gruntów
z głębokim bólem z.awtadamJa.
W plerwsz11 bolesną
roc:rm.icę
padku nie mogły został wywlezlo- rozparcelował
na
kilkaset
działek remy ze dnia 27 stycznia 1981 ro.L
ne za granicę.
§micrci naszego Męb ł Ojca
~reacyjnych I za zgodą Urzędu
ku zmarła
ukochana
Matka
$. ł P.
zysŁKS
W bagatach wyJeł:dtaJątego z na- G.minnego - odprzedał je :i:
i Babcia
·
DR N. MED.
Q elS
W
szego kraju obyWatela NRD - Man· kiem 4 rnln zł. Po zaprzeczeniu Ml·
nlsterstwa Rolnictwa, :!:e nie chodzi
~R:EN!EUSZA
Jak poinformował
nas wczoraj freda Z. dyrektora przedsiębiorstwa o pracownika tego resortu, wojewo$. t P.
dyrektor klubu ŁKS - Andrzej KII- handlowego w
Neubrandenburgu. da ~k!ernlewick! poinformował PAP.
CVPERLINGA
iż
całej
tej
transakcji
dołllonał
pramowicz dotychczasowi szkoleniowcy znaleziono ukryty w samochodzie za.
KAZłMlif!RA
1Welo1etnlego adiunkta Zakładu
cownik
Ministerstwa Leśnictwa i
pierwszoligowej dużyny hokejowej - bytkowy u,,....r nle zgłoszony do od- Przemysłu
SOBOTA
Drzewnego. Natomiast w
Anatomii Patologiczne! AM
Czechosłowak Jaroslav Stuhlik i>ra7
"Q
RĘDZłEJOWS1KA
tego resortu stwierRysv.ard
Filipiak
złożyli rezygnację praw}·.
R6wniet
I
zegar
pozostał kierownictwie
w Łod:zd
KOSZYKOWKA. I liga kobiet: ŁKS
dzono, Iż jest to szeregowy pracow·
W
dniu l luteg<> br. o godzinie
z
prowadzenia
zespołu.
Już
od
neww
kraju.
!PAP)
- Hutnik Kraków, al. Unii 2. godzi·
Pogr,
z
eb
odbędzie
si.ę
w
ponie17 w kaplicy S.S. Sw. Rodzinv
na 17 I Włókniarz Pabianice - Wi- nego czasu nie mogli oni doji'ć d 0
działek, 2 lutego br. o godz. u
w Łodzi pny ul. Wigury 19 od~
sła Kraków w Pabianicach. godz. 17; porozumienia z zawodnikami i w t e j
na cmentarzu na !>tani, ul. Sobędzie się msza św.
za spokój
Il liga: Widzew - Olimpia Poznań sytuacji swoją dalszą współpracę z
drużyną
uważali
za
bezcelową.
Nolec, o czym powiada1niają pozo.Jego duszy. o czym zawiadamiaul. Armii Czerwonej 80. godz. 16.30
wym
trenerem
został wychowanek
stające
w
smutku
ją
życzliwych
Jego
pamięci
I w niedzielę, godz. ll, Tęcza - AZS
y Godz. 10.25. Maria z. lat 52 u•z T rk z nał urazu głowy. złamania
Rzeszów, ul. Karpacka 61, godz. 18 k!ubu - Leszek Lejczyk.
weszła nagle na jezdnię (ul. Kopcb'i· obojczyka 1 teber. Straty 25 tys. zł.
DZ!ĘCI t WNUCZKI .
l w niedzielę.. godz. 10.30.
ZONA i CORK.I
sklego 32) I wpadła na prood „ma·
·(eh~.
lucha".
Piesza
doznała
urazu
głowy.
SIATKOWKA. II liga kobiet: ChKS
Komunalni - Polonia Sw!dn!ca. ul.
Dnia 28 stycznia 1981 rokU zmarła
Kosynierów Gdyńskich 18, godz. 17
T Kolejne
zwycięstwo
odniósł
T Godz. 11.0ll. Na al. Kościuszki
I w niedzielę, godz. 11.
Wojciech Flbalt w rozgrywanych w 57 n!etnzeźwy Mikołaj M. idąc
po
S. ł P.
Tragiczny
w skutkacb -wypadek
HOKEJ NA LODZIE. Włókniarz Flladelfll halowych mistrzostwach przejściu dla pieszych zatoczy! slę
Zgierz - · Boruta . Zgierz. o wejście USA. W Il rundzie Fibak pokonał i wpadł na bok tramwaju linii 21/4. zdarzył się w środę 2& bm. przed
Pieszy doznał złamania teber i prze- północą w Piotrkowie Trybunalskim.
BOLESŁAWA ANTONłNA
do II lig!, w Zgierzu, godz. li i w Amerykanina Delaneya 1:6, 6:2. 6:0.
T Kolejny bieg zjazdowy kobiet bywa w szpitalu.
Jadący „Fiatem 131"
Wincenty w.
niedzielę, godz. 11.
(zam. w warszawie) wje:!:dtając na
zaliczany do PUcharu Swlata. przeFILIPIŃSKA-WARDĘSZKl·EWICZ
trasę szybkiego ruchu nie uszanował
PIŁKA NOŻNA. Turnle.J trampka- prowadzony w czwartek w Megeve,
LEKARZ STOMATOLOG,
y Godz. 13.35. Na ulicy Strykow- pierwszeństwa przejazdu dla. „Fiata
rzy (fina!). al. Unll 2. godz. 10.
wygrała
Szwajcarka Nadig 1.21.05
kierowca 125p" (kierujący Henryk s. z Za·
orzed swą rodaczką Agostini 1.21,13 skiej przy Telefonicznej
w:!eloletn.ł
pracownik
ZOZ Łódt - Bałuty, odznaczona Złotą OdOba pojazdy zderzyły
się.
„Stara"
LDS 427 B Krzysztof S. hrza).
oraz Austriaczką Proell - 1.21,69,
NIEDZIELA
znaką Związku Zaw. Pru. Służby Zdrowia, Honorową Odznaką
że
T Przebywająca na drugiej
pół zajechał drogę powodując zderzenie Siła uderzenia była tak duta,
M. ł;odzi, Odznaką za Wzorową Pracę w Slutbte Zdrowia i wieSZERMIERKA. Turniej o „Złotą kuli piłkarska reprezentacja Bułga z „Fiatem". Straty materialne oce- śmierć na miejscu poniósł kierowca
loma tnnyml odznac!l:eniarm•
. ,Finta 131" ł pasażer Jacek W. Obra·
Klingę" „Dziennika Łódzkiego", ul. rii, rozegrała tam swój kolejny mecz. niono na sumę 15 tys. zł.
Uczestniczka Powstania Wars?lawsklego.
żeń ciała doznali także trzej pasa·
tym razem w ·Quito z reprezentacją
8 Marca is.. godz. 8.45.
T Godz. 14. Kierowca „Wartbur· terowle „Fiata 125p" oraz pasażerka
Pogrzeb odbędzie się dnia 30 stycznia 1981 rt>ku o godJzln!e 1ł
Ekwadoru. Zwyciężyli Bułgarzy 3:1.
s kaplicy Starego CmentaT~ pny ul. Ogrodowej,
KOSZYKOWKA. I liga kobiet: ŁKS
'f' Rozegrano kolejne. powtórkowe ga" SIZ 4919 Wiesław K. wjechał na pierwszego samochodu. wszyscy prze·
C wiezieni zostali do szt1ltala w Piotr- Wisła Kraków, al. Unii 2. godzi• mecze II rundy plłkarsklego Pucharu skrzyżowanie ulic: Gdańska
na 16.45 i Włókniarz Pabianice - Ang!H,
w których padły wyniki: Skłodowskiej przy czerwGnym świe· kowie Trybunalskim. S•mochody U•
RODZINA
Hutnik Kraków, w Pabianicach, · Bristol City - Carlisle 3:0, Exeter - tle i zderzył stę z autobusem MPK. legły powatnemu :rozbldu.
(eh)
Leicester 3:1, En!leld - Barnsley O:S. Pasa:ter 1amocbodu osobowego Tatlegodz. 11.30.

Zabytkowe skrzypce zostaną wkraju {-s~·e ło
Ł6dź,
szczecińskiego Urzędu
Siadem pewne1· 1·nformacJ·1·•••
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lnformae·a orea ·~aeji protok
Rządową

Mi~dzyzakładowy

Zarządzeniem n;r 36 z dnia 2 wirześn[a 1980 r. J)reizee Rady Mlnist>rów po<Wołał komisję miesza.ną do spraw nadzoru nad reaUzacją
protokołu ustaleń w spraw:ie wn<iosków i poo.tulllit6w Międz;vzalkła
dow ego Komitetu Strajkowego z komisją rządow11 w &zezecin~e.
KOl!Ilisja mieszana odtiyła trLy P<>Siedzenia plenarne, na kit6rycb
doknnywamo kontroli realizaoji postulatów, wyjaśniaino kwestie sporne oraa: ustalono kiierunkd prac. Ponadto komisja mieszaina, aczkolwiek
wy!kir.acz.ało to poza Jej obowią:md okJreślone zuządzendem ~a
Rady Ministrów, w:zlęła na rwoje blłll'1k.i szereg zadań cloda.t!row~h
bądź to o charakteru interweneyjnym, bądź kontrolnym. Doty~yło
to przede wszystkim: kontroli ~biegu rozm6w. zawieraini<11 'j)I'(litokółów branżowych. powoła.ni.a komlisji przy wojewodzie nczecińsldm
do k?ntrolf •reaJ!zacji P05:tulatów załóg za.kładów pracy 'FOl· szca:ecińskiego oraz sprawowania nadzoru nad prawiclłową realiz~ją poszcz ególnych porozumień bramżowvch. szczególnie w kwestiaeh -płacowyeh.
.
Najwięcej czasu komisja m!!eszama pośw'ięcił:a sprawom interwe-ncy.il!lym. w. tym trybie komisja przyjęła do rozpatrzenia około 800 spraw.
z czego około 90 proc. załatwiono zgodnie z wnioskam1i w,noszacych
te spr awv. Zak res tematye zny interwenc ji obejmował:
- spr awy indywidualne obywateli, nie załatwione przez nich na
skutek ine<rc.ii or~anów administracji, nieprzestrzegania przez te orgą
ny przepisów pr awa i zasad w.~półży'Cia społeczneiio.
- konflikty pomiędzy załogami · a kierownictwem gos~axczym
politycznym zakładów pracy.
i
- sprawy WV'Tlikające ze stosunku pracy,
- spraiwy noszące cechy przestępstw l(Q$podarczych. kitóre skd.erowano <!o ocganów ścigania i organów kontroli panstwowe.l,
- dz1ała:nia zmierzajace do powołanda komis.id resortowych..- .f l>odj~ia prr,i:ez ni e rozm6w z przedstaw.i.ciela.mi załóit (czrorukowie komlsJl występowali często w roli mediaJtorów w tvch rormowai::h),
-.i•nterwencie w sprawach gospoda·r czvch zakładbw t>rzemysfowych,
rolmezvch i innych.
·
Działalność komisji mieszanej zakończona została w dniu !4 llstopa~a. 1980 r. rozpair·zeniem i p!'Zyjęcieim sprawozdania z .ie.i d-ziaiłail
inosc1 oraz uchwaleniem następujących wniosków:
.1. Działalność komis.ii mieszane.i · dowiodła celowości
jej powołall'l!a, Błędv,. Jakie komisja PoPełnJła w swojej oracy, wynaikały J)rzed e w szystk1m z braku prEX'edensów ta'k,iei d<'liałalności. WSkazane byłoby tworzenie podobnych form w pr.zysŻłoścl. pondewaz tylko wsp&lne rozmowy zmierzające do roziwiązywania narosłvch
konflilktów
w drod ze negoc jacj.i mogą doprowadzi(- do rezultatów korzystnreh dła
c a ł e l!o społeczeństwa i kraju.
·
·
2. W .zwiazku z uzyskaniem J»"Zez NSZZ „Solidaroność" Oi!ilObowośd
pr~wne~. komi's.ia mieszama wznaje, że podstawowy ct?l 1e:i dcla~al
~oscl. ti. kontrole realizacji protokołu ustaileń w spra,~ie wniosków
i postulatów MKS z Komisją Rzadową w Szczecinie z dnia 30 sierpnia:
br„ przejmie Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność"
oraz odpowiednie organy administracji państwowej.
3. Komisja mieszana uznaje za celoWe kontynuowanie działalności
komis.ii pod przewodnictwem wojewody szczecłńsk!ego powołane! dla
kontr~!} r.ealizacjł postulatów załóg . zakładów pracy
wojew6dztwa:
szczeci n ski ego.
4. Komisja mieszana występuje z wnioskiem do prezesa Rady Mlmstrów o iei rozwiaza'Ilie z dniem ~4 listopada 1980 r."
Na pod<tawie zarzadzenla nr 51 prezesa 'Rady Mlnlstr6"' s dnia S
gr"tln ia l!lllO r. komisja uleda rozwiąza.niu.
z,,.o-inie z po~tanowit>nif'm komis:ii mieszane! wydrukowano sprawo•
7.<fan~e. które w ilo~<'i ll.5nn egzempl„rzy rozesłano do wszystkich za.kładnw pracy wojt>wód?twa szczecińskiego, Obejmuje ono:
- inform acje o <t.anit> realizac.ii u<hleń zawartych w porozumieniu
szcze riń skim na d zień 24 listopada 1980 r.
-;-- uwagi i opinie komisji mieszanej odnośnie dalszej realizacji ustal en oraz podane wyżej wnioski.
·

•

•

•

Po zakończeniu prac I rozwiązaniu
komisji mieszanej,
realizacja
ustaleń zawartych w protokole porozumienia szozecłńskiego z dnia
SO sif'rpnia 1980 r. została przejęta I jest kontynuowana przez rząd f

inne właściwe organy . Stan realizacji ustaleń. na dzie:i 28 stycznia 1981
roku przedstawia się następująco:
USTALENIE 1:

„Uzgodniono, że w oparciu o opinię ekspertów, będą mogły powsta~
samorządne zw iazki zawodowe, które będą miały socjalistyczny charakter zgodny z Konstytucja PRL, przy przyjęciu następujacYch u-

.

~:

Komitety strajkowe z chwilą zakończenia strajku stają się komisjami robotniczymi, rozpisują one w miarę potrzeby powszechne, bezpośtednie, tajne wybory do władz związków zawodowych. Prowadzone.
będa prace nad przygotowaniem ustawy, statutów I innych dokumentów określonych w art. 3 konwen_c ji nr 87. W tym celu opracowa·nY
zostanie odpowiedni harmonogram pracy".
REAUZACJA:

Ustalenie. jest zbieżne z treścią odpowiedniego punktu porozumien ia gd a ńskiego. Rada Państwka uchwałą z dnia 13.09-1980 r. stworzyła
w aru n ki do rejestracji nowo powstających, związków
zawodowych.
Są d N aj wyższy w dniu 1011 .l!l80 r. zarejestrował N·szz „Solid:1.rność".
od . 17.11.1980 r do dnia 2) .01 .1981 r. Sąd Wo.iewód~ki w Wars;zawie zare~estrow a ł 61 zwi a zków zawodowych. Komitety strajkowe w Szczecinskiem przekształdłv oie w komisje robotnicze. tworząc Międzyzakła
dową Komisję Robotniczą NSZZ „Solidarność" w Szczecinie.
Nowe
zwia zki za wonowt> mają możliwoś(- wypełniania swoich statutowych
obowi C1zk ów oraz opiniowania kluczowych decyzji dot:;-czących warunków ż ycia ludzi pracy
Powołano organy do czuwania nad realizacją porozumie:ń
zawartych z przedstawidelstwami załóg pracowniczych. Ustalono tryb rozpatrywania i załatwiania postulatów I wniosków pracowniczych przez
or gany admi nistraeji państwowej.
'
Stan rea li zacji zawartych porozumień jest poddawany okresowej ocenie rzadu . O prol!ramit> rlziałań rzanowvch zapewniających realizację
porozumi e ń r zad informowa1 Sejm PRL na posiedzeniach, w dniu 5
wrze,nla i 8 pRździt>rnika l~RO r Na posiedzenh.\ Sejmu w dniu 21 listopada ub . r prw dłożona 7.0,tała informacja rządu o stanie realizacji
porozumi e ń zawartyeh w Gdansku. Szczecinie i .Jastrzębiu.
W swej
urhwa l" Sejm przviał no wianomo~ci te informację, wyraził aprobatę
dla .porl ję tye h przt>z rz'1d działań zmierzających do pełnego wykonania
zoho wia z'1 ń z11wartvC'h w porozumieniach
oraz na wniosek
prezesa
P ady Ministrów po w ołał mini~tra no spraw współpracy ze związkami
zaw onowy mi. a t ak żt> bit>forej koordvnacji działalności organów admini stra r ii państwowej w tei dziedzinie.
P r oi ekty porlstawowvC"h decyzji dotyczących istotnych problemów ludzi pr acy sa przE'dkfa rlane nowvm zwiazkom
zaworlow.ym do opinii
oraz konsultowa nt> w rlrodze bezpośrednich spotkań prezesa Rady Min istrów i c złonków ?'za du z przed,tawicielami komisji porozumiewawczv eh zw iazków zaworlowvch.
W drodze konsulta~ii zo•tały podjęte decyzje dotyczące m. i-n . podw yżek płac, z 11 <iłków rnrlzinnych, emerytur i rent, kontroli cen. PoM dto do opinii związków zawodowy<'h l powszechnej
dyskusji publ icznej ski erowano propozycje dotvt'zące m. in. systemu dystrybucji
m iesa. dni wolnvch od pr acy i reformy gospodarczej. Przekazano rów nież do kono1 1lt ~ cji założenia reformy za~iłków rodzinnych, emeryt u r. i rent. W oparriu o Uchwałe Radv Państwa pod.ięto
pracę nad
pr zygotowani em nowe.i u~tawy o związkach zawodowych.
Pierwszą
red ak rię prnjt>ktu założeń u"fawy o związkach zawodowych przewodni czacy zes połu przekazał no wypowiedzenia się związkom zawodowym oraz organom rządowvm. Po rozpatrzeniu Zl!łoszonych uwag i
p r zygot owaniu projektu założeń ustawy o zwiazkach zawodowych zost anie on zapr ezentowany ~połeczeństwu i poddany szerokiej konsultacj i.
W oparciu o ie.i wyniki przvgotowu je się projekt ustawy, który zo-

(Stan na

Komitet Strajkowy w Szezcclnie ·

dzień

26 I 1981 r.)

trzema rynku w a.rtylouły źywnościowe i pO(lainie go do nel'9dciej wiado dnia 31 gru dnia 1980 roku".

domości

BEALIZACJA1 ·
Ustalenia jest zbieżne z odpowiednimi punktami porozumienia gdanskiego. Poprawę zaopatrzenia rynku w artykuły
żywnościowe rząd
traktuje jako szczególnie ważną i podjął już w tym kierunku wiele
decyzji I przedsięwzięć. W tym celu realizowane są działania zmierzające do zmiany struktury produkcji przemysłowej, ograniczenia inwestycji i produkcji dóbr inwestycyjnych. W IV kwartale 1980 r. dodatkowo zwiększono import i zmniejszono eksport artykułów rolno-spożywczych, w tym ograniczono do minimum eksport
i podwyższono
import mięsa. Dostawy mięsa i przetworów w IV kwartale 1980 r.
zwiększono do poziomu 561 tys. ton, wobec uprzednich ustaleń
466499 tys. ton, a do stawy tłu sz czów zwierz ę cych do poziomu 62 tys. ton,
co oznacza wzrost w porównaniu z IV kwartałem 1979 r. o 22 proc„
dostawy masła do poziomu 72 tys. ton (wzrost o 4,5 proc.), tłuszczów
roślinnych do poziomu 70 tys. ton (wzrost o 8 proc.), w tym 55 tys.
ton margaryny (wzrost o 8.3 proc.), a także dostawy mąki pszennej
do 636 tys. ton (wzrost o 1,7 proc.). Dostawy inriych artykułów, jak
kasze, płatki, ryż, makarony itp. zapewniono na poziomie
znaczmie
wyźszym niż przewidywał plan.
Sprzedał towarów dla ludności, mimo głębokiego spadku produkcji
1 skupu płodów rolnych, a także zachwianego rytmu pracy przemysłu i niewywiązywa~ia się z deklaracji o odrobieniu
zaległości produkcyjnych, była w IV kwartale 1980 r. wyższa niż w IV kwartale
1979 r~ i zna~nie wyższa od planowanej. Uzyskano to w wyniku zwię
kszenia importu żywności I znaC?Jnego zmniejszenia zapasów towarów
w handlu wewnętrznym.
Działania te były możliwe w krótkim okresie czasu. W dłuższym
- poprawa zaopatrzenia rynku uzależniona jest od wzrostu produkcji,
od rytmicznej pracy całego przemysłu.
Szczególnie skomplikowana sytuacja spowodowana wyjątkowo
złymi warunkami atmosferycznymi występowała i nadal występuje
na rynku a!l"tykułów żywnościowych.
Od sierpnia do końca 1980 r. sprzedaż artykułów
żywnościowych
wzrastała w porównaniu z analogiczny m okresem roku poprzedniego
o 12 proc. miesięcznie. W celu zaspokojenia popytu handel musiał dostarczać w tym okresie o 30-50 proc. więeej niektórych
artykułów
spożywczych niż przed rokiem. Istotny wpływ na zaopatrzenie ludnoś
ci w żywność miał głęboki niedobór ziemniaków. Zbiory ziemniaków,
których znaczenie dla gospodarki żywnościowej trudno w naszych ~~
runkach przecenić, są o ponad 20 mln ton, tj. o około 43 proc. mme31ze niż w latach ubiegłych.
Ustalonego przez rząd planu skupu 1,1 mln ton ziemniaków na zaopatrzenie ludności nie zrealizowano
dotychczas
w wystarczającym
stopniu. Wprowadzone przez rząd podwyżki cen skupu, premie paszowe. węglowe i inne rodzaje zachęt umożliwiają uzyskanie
dalszej
ilości ziemniaków ze skupu wiosennegp.
Podjęte przez rząd wielokierunkowe działania zmierzające do poprawy. sytuacji żywnościowej, m. In. przez zwiększenie importu planowanego oraz wykorzystanie na zakup artykułów spożywczych wolnodewizowych środków pochodzących z wpływów Pewexu i rezerwy dewizowej Komitetu dis Rynku powinny pozwolić na pewne zwiększenie
dostaw żywności w 1981 r- w porównaniu z ubiegłococznymi.
Szczególnie wnikliwie rząd rozpatrywał możliwości zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe w I półro czu 1981 r., uwzględniając miesięczną rytmikę dostaw .
Dostawy podstawowych artykułów żywnościowych nie objętych reglamentacją wzrosną w I półroczu 1981 r.: mąki - o 9,5 p.roc., kasz o 4,4 proc., płatków zbożowych - o 19,4 proc., makaronów - o 16.7
proc.
_
Ze względu na niewystarczającą pódat mięsa, masła
i cukru i~h
sprzedaż będzie reglamentowana. Projekt zasad tymczasowej reglamentacji tych artykułów podnany został szerokiej dyskusji społecznej.
Niezmiernie ważne znaczeni.e dla poprawy sytuacji pieniężno-ryn
kowej mają decyzje rządu o doda'tlkowVlm imJ){)l'~ie i zm~i.ei~endl\l
eksportu artykułów rolno-spożywczych. W 1980 r. import zboz i pa-sz
został
zwiększony
o 2.1 mLn ton, wartości około 1,3 mM
zł de-w. i wyniósł łąc7lnie 8,9 mln to.n o wadości 5.5 mld lł dew.
Dok01Dano ponadto dodatkowych zakupów artvkułów rolno-soożyw
cźych war!xlŚ<'i około 700 mln zł dew. ArtY'k.ułv te nadeszły do kiraju w IV kwartale 1980 r. Wśród nich bvłv tak ie znaczace dl::! rY'flku
towary, jak mięso - 46 tys. t0<11, drób - 3.5 tys. ton, konserwy
mięsne I mięsno-warzywne - 1.8 tyis . ton. konserwv rybne - 3.5 tys.
ton, smalee - 6 tys. ton. ·masło - 7 tys . ton. olei słonecznikowv
5.3 tys. ton, cukier - 40 tys ton. przecier pomidorowy - 6.5 tys.
ton. owoce, warzy.wa i ich przetwory - 25 tys . ton. ziarno kakaowe.
owoce cytrusowe, oliwa 1 oliwek. 'lOki I inne towary na zaopatrzenie
św1ąteczne wartości około 90 ml'Il zł dew
Istobne znaczenie miały dostawy z ZSRR i innych krajów sodaHstycznych. Realizowano ·także dodatkowe zakupy w kraiaeh k11pitalfstvcznych.
Zmniejszony został jednocześnie ekSPOrl szynek. mięsa i bekonu na
kwotę 100 mln zł dew ora,z mrożonek owocowych i przetworów '>\YOcowycn wartości 85 mln zł deiw Wstrzymanv został e<ksp0rt ,•ukru.
oleju rzepakowego t rzepaku. melasy oraz mączki ziemnhezanei
wartości 320 m1n zł dew. W wyniku wszvstkic h tvch decyzii 1mpo.r t
towarów rolno-spożywczych został zwiększony o ponad 2 mld 1ł dew ..
a eksport ogramicv.onv lub wstrzymany na kwotę p0nad 500 mln zł
dew.
.
W celu poprawy zaopatrze nia rY'Tlk·u wewnętrzne_go w towary rolno-spOllywc ze. w planie na 1981 r przyięto. że imp0rt towarów rolnospożvwczych będzie o około 1.9 mld zł dew wvższy niż zreali?.owanv
w 1970 r. Jed:nocześn ie eksport tych towa<rów bedzie o około 100 mln
zł dew . niższy w stosunku do noziomu osiae:niętego w 1980 r. Oznacza to, te saldo obrotów towarami rolno-soożvwczymi w 1981 r. w stosunku do 1980 r. p0gorszv śie o około 2 mld zł . d€-W.
W I półroczu Hl81 r . nadeid11 do kraju towal!'v zakupione ·11 klI'a·
ia<'h zachodnich wartości około flOO mln 2lł dew .. w tym: mieso
50 tys. ton. cukier ._. 50 tys ton. masło 30 tvs ton , mleko w oroszk·u
- 3 tys. ton. ryż - 15 tys. ton, kasze - 10 tys. ton oliwa z oliwek
0,6 tys. ton. ziarno rzepaku - 40 t:vs. ton. zbooże - ~OO tys. ton. Ponad!to z kontrakt ów zawart vch w TV kw a rtale 1980 r . nadei<lzi.e do
kraiu 11 tys. ton smalcu : 11 .7 tvs. ton przecieru oomidorowe1w.
W warunk ach l!łębok iel!o nie11 rodzaju w rolnkwie i osłabienia dyscypH,ny w produ kcji prze-m vsłow ei ną zaopatrzen ie rvnku . w w?.runkach ostryc h naoi e ć- w bila nsi e pła tni~z''m kraiu. rzad nod i ał wielokierunkowe działa·ni a. zmi erz ai ące do Pełniej szego zasnokoien ia
zwiększonych potrzeb konsumpcvin veh l udności. do złagodzenia sta nu
głębokn e.i · ni!"równowa gi na r vnk l\l w tym szczególnie - do ograniczenia niedoborów żywności oraz b a·rdzie i równomiE'rn ee:o ie.i rmdziału w przekroj u tervt.orialnvm Zn ac?Jn ie oowieksv.onv import żvwnośd
w roku 1980-1981 przy równoc:rnsne.i słabe.i realizacii zadań eksoort owych na skutek niewykonamia planu eksportu oowoduie w?Jrost zadłużenia kraju. W realizacii tye h zamierozeń decyduja~ marzenie
ma niezakłócona. r,vtm iczna produ k<'.i a towar6w rvnkowych. eos))Odarne I efektvwne wykorzvstvwal!1 ie wszelkich możliwośc~ wzrost u Produkc ji na ·potrzeby konsumpc vi ne ludności.
Maiac na uwadZt> stworzenie w a<runków do produke.ii żywności w
naibliższych latach. rzad opracował załoienia rozwoju e;ospodarki żvw
nościowej w latach f 981-Ul85
Zostałv one wstępn i e przed5tawfone
S~im<>wi PRL w dniu 20 li~top a da 1980 r . Z~?oszo,ne <>Pinie i uwa,gi
Sejmu stainowia oodstawe dalsz ych orac nad tvm orogramem. Trwa i ą
także prace nad :!-letnim pla,n em stabilizacji gospoda,r ki narodówej, w którym sprawy poprawy zaopatrzeniia ryinku w a:tykuły ?:~nościowe
za jmą kluczowe miejsc-e.
USTALENIE 3

do Sejmu PRL.
·
„Wyjaśniono, że będzie wprow adzona stopniowa ?lOd'wY2ika 'Płac
przez ministra pracy, płac i spraw socjalnych
wszystkich grup pracowniczych. a przede wszvstkim płac na.jniższvch .
w OOT'Ozumieniu z ministrem ~prawiedliwości założenia do nowelizacji
Uzgodnfono jalto zasadę, że place bę dą Podinoszone w ·p05zczególnvch
„Kodek su Pracy " W najbHż~zym czasie proje:.kt nowelizacji „Kodekza kładach i grupach branżowveh.
su Pra cy" zoRtanie przesł:my związkom zawodowym i przedstawiony
Pod.w:v-i:ki będą realirowa.ne P!'·ZY uwzglednieniu specyfiki zawodów
społecz eń stwu do konsultacji.
/ i bra.nż w kierunku podwyższenia uposażooia o jedną tabele Płac,
Minister pracy, płac i spraw socjalnych prz~kazął do zaopiniowania
bądź odpowiednie!!<> zwiekszenia i.nnych elementów płac lub (frupv
związkom zawodowym orojekt zasad współdziałania organów adminiza.szeregowamia. W odniesieniu do pracowników umysłowych nrzedstracji państwowe]· ze związkami zawodowv.ml przy załatwianiu spraw
siębio~ podl!lie91en.ie uposażenia 0 jedną kategorię osobistego za.szeregowaJnf,a ".
pracowniczych do chwill rozwiązań ustawowych.
lłEALIZACJ Ai
USTALENIB 2:
Ustalend.e zgodne .z odpowiednim punlm.em porozumienia gda:ńs1d~
„Uzgodn.i0010 opracowanie przez rząd konkretneao proeranui saop.,..
IO. Wychodiząc nlllPl'zeciw potrzebom wezystktch bez wytjąti'ku pracow-

sta ni e

prze słany

om1s1ę

Pr z~'iwtowane zostały

ników gospod-arld uspołećznfoneJ rząd u<Sltalił generalny plll!l1 poiwszecbnyeh podwyżek płac. Pła.n ten znalazł wyru. w uchwale nr 81/80
Rady Ministrów z dn.La 6 września 1980 r. w sprawie przyznania dodatkowych środlków fundu~u plac na podwyższenie i J)()Prawę proPOI'Cji wynagrodzeń oraeow· ń.i-ków za.trud.ndonY'Ch w uspołe~nionych
zakłada.eh pracy. Określone w niej końcowe termd.ny (czerwiec 1981 r.)
zostały skrócone - najpierw do sty=ia 1981 r., a nastę,pnde do lis-topa.da 1980 r. Jest to w historii społec7JI!o-gos·podarczej PRL ddkonM).ie
bez preeedensu. Objęto pCldwyżkami plac 12 mnionów praoown31k6w
w k1I"6tkim czasie. Całoroczny plan flllllduszu płac na 1980 r. wyinoszący 913,5 mld zł !JOIStał przekroczony o p01nad 40 mld zł.
w:l"J)laty funduszu płac w 1981 r. szacuje się o 140-150 ~d zł (o blisko
17 proc.) wyższe niż w ub, rokiu.
Ba.rdzo poważnie, lto o około 24 proc., ~rosła średnia płaca w ~
spodarce uspołecznionej, licząo jej wielkość w grudniu 1980 r. w porównaniu z wielkością w grudniu -1979 r.
Powszechne podwvżki pła<' objęły gru.py pracowników w układzie
branżowym, przy uwzględ·nieniu sJ)ecynki zawodów wprowadzpno
wyżs ze tabe le płac lub stawki Osobistego zaszeregowania. Kumulacja
podlegaja nadmiernie rozbudowa.ne formv dodatków do płac zasad'Iliczych Przy tak ogromnych operacjach płarowych rząd WS'kazał na
Poti:zebę niwelowania nadmiernych dysproporc.ii w płacach zairówno
wewnątrn zakładów. wewnątrz · branż. jak i międzygałęzioiwych.
Przyzna.n.e podwyżki płac zostały uzgodnione porozumieniami i protokołami podpisainymi J)rzm kierownictwa resort&w i zwiąśów zawodowyeh, komis.ii robotniczych i przedstawicieli załóg.
Zgodnie z uchwałą VII Ple1111.tm Komitetu Cen.tralnego PZPR rząd
przygotowuje i podda Pod ogóln~połeczną dyskusję założenia 2młan
w systemac.h płac. kt6re spełniać będą socjalistycZJ!l!\ zMadę J)Odziału
płac we<iług pracy, wdrahć sp0łec-1mie ocze'kiwame zm:n~jszen.\e róż
nic w p0ziomie wynagrod.zeń, zapewniać u-prOST..iC'tenie sy.rtem6w on11
wzmacniać motywacv.ine funkcje plac.
Problem osób na.j.nd2ej zar&biającyeh l rod.2in wielodzle'1lnych stanowi przedmiot szczególnego zainteresowa1I1ia nądu. Wspomniama
uchwała nr 81/80 Rady J'vDi,nistrów da'ła temu wyrarr.. W wyniku rea.llzac.ii te.i uchwały pOd.n.jesiono gra.niee najniższej 'Płacy zasadn.iczej
do kwóty 2400 zł miesięcznie oraz odpowied,nio również 'Płace ~ grupach pracowniczych przylegająeych do płac najni7..szych.
Problemy osób o najnHszych dochodach l'-Ząd widzi nie tydko w §tosunku do pra.cow-ników lecz także w stosunku do i•nnych ~up si:iołerznych znajdujących sie w podobne.i sytuacji.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 19811 r.:
- dla osób samodzielnie wychowujaeych dzieci podwyższono klwoty
miasiięcz.nego dochodu uprawniającego do ~iatlczeń z fu·nd'USzu aMmentaeyjne11:0 oraz podwojono gran.icę wysokości świadoz,eń, kt~re µ10-

a

gą być wypłacame,

- zwiększono od 1 października 1980 r. pomoc maiterl.al•ną dila słiu
dentów szkół wyższych, rozszerzając kt'ąg Utpd'aw-n lonych dO stypendiów i podnoszac Ich wysokość.
Uchwałą nr 88 Rady Ministrów z din~a ~ września 1980 r. zw\~kszo
no l)OtnOC kredytową l>aństwa dla młodych małżeństw oraiz pomoc :r.akładów pracy w s"P}ade za.ciąg-niętveh kredytów ze środków funduszu socjalnego; obniżono o-proceintowamie klI'edyt&w.
Zgodnie z uchwał11 VII Ple>num Kormtetu Cen·tralneogo PZPR rząd
konł}"nuować będzie wysiłki szczególnie na rzecz PoPrawy poziomu
życia rodzin o najniiszych dochodach. Znajd<U.ill one wyrar,i: w pbnie
sp0łecznO-j!osPO<:laor~zego rozw<J<ju kraju na 1981 r. ora-z: na dalsze la.ta
w okresie 1981-85.
Tak więc sprawy utrzymamia i p()prawierui.a poziomu dochodów ludności, zwłaszcza grup najmniej zarahiającvch, traktowa,n e są z wieliką
troską. Decyzje rządowe i kierunki działamia w tej dziediziime wysizły
naleko poza ustalenia. a Ich skutki fina.nsowe znacznie przekroczą
Pierwotne przewidywania.
USTALENIE 4
„Uzgodruiono, że do dnia 31 gorudniia 1980 r. zostamie okrPślony
poziom tzw. minimum soc.ia1nego i poda•ny do publicznej wiadomości.
Po analizie możliwości budżetowych państwa od dnia 1 stycznia 1981
roku zos.taną podniesione do odpow.iedn.iej wartości nadmiżs•ze renty
i emerytury".
REALIZACJA:

Us-talenie Jest zibfożn,e z odpowiednimi punktami porozUJmlenia gdań
skiego: Opracowano projekt. określania minimum socjalnego i badania jego zmia n oraz przekazano go do konsultacji zwią21ków zawodowych. t ak aby zostało ono wprowadzone .ieszc.ze w 1981 r.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września
1980 r. oraz z dnia 16 grudnia t980 r., z dniem 1 stycznia 1981 r.:
- najniższe emerytury podwyższono do 2300 zł miesięeznie; podwyź
szono również odp0wiednio najniższe reonty i•nwalitlzkie i rodcinne.
WzroS<ły świadezen!a kombatamckie. imwalidzkie i rodzlrme, a talkże
najniższe świadezenia rentowe dla roln~k6w. którzv świad~enia te
otrzymali or..ed 1978 r .
·
- emerytury, renty inwalidzkie oraz renty rodzinne przyznane
przed 1 stycznia 1976 r. oodwyżsrono o 500 zł miesięcznie; emervtury i renty przyznane w latach 1976-1979 nie przekraczające 3.000
zł podwyższono o 500 zł; emeryt:iry i renty wypłacane w wysokości 3.000 zł do 5.00łl zł przyznane w 1!J76 r. podwyższono o 400 zł.
a przyznane w latach l97'7--Hl79 nie
przekraczające 5.000 zł podwyż~zono o 300 zł miesięcznie;
- dodatki rodzinne przysłuP.ujące emerytom i rencistom dla fony
podwvższono do
kwoty 400 zł miesięcznie, jeżeli dochód
na
~sobe nie przekracza 2.000 z!. Ponadto żona emeryta będąca inwal1<lka I grupv lub majaca •1kończone 80 lat otrzymuje dodatkowo
500 zł miesięcznie, a· leżeli
;nwalidztwo zostało spowodowane utrata lub uszkodzeniem wzroltu - 800 zł; przy czym dodatki te są
niezależne od wywkośd osią?,r>ncgo dochodu;
- dodatki rodzinnt> dla .nzieci wriuków i rodzc:ństw emerytów i
rencistów POdwvż~zono wg zasad obowiązującyrh przy podwyżk'l.ch
zasiłków rodzinn'"'h przvsłngujacych Pr:icownikom
·
Lll-czne skutki finansowe z tytułu podwyżek tych świadczeń WY•
niosą rocznie 21 mld zł.
Związkom zawodowym przesiano do konsultacji 17 stycznia bt.
„Podstawowe kierunki zmbn systemu emerytalnego".
0

USTALENIE 5
„_uzgodniono ;i:asadę. źe ;:iracownikom. którzy utraclli zdrowie w
z wykony"'•1ną funkc j ą w zakładzie pracy należy utrzynit> niższe niż na poziomie poprzedniego stanowiska
pra~y Do dnia ao wrzesnia l!Wl r. rząd przed~tawi Sejmowi proi:;ozycie nowej treści art. ~17 i 218 kodeksu pracy zgodnie z ustaloną
związku

mać zarobki

zasadą".

REALIZACJA:

Projekt no~elizacjl przepisów :irt. 217 i 21R kodeksu pracy, maJą
cy n? . r.elu wprowadzenie zas<1d~1 utrwmania pncownikom. którzy
utracilt zdrowie w związku 1 w;-konvwaną funkcią w zakładzie praCY_ zarobk6w na :)OZiomie nie niższym niż na poprzednim stanowisku pracy został opra~owany. W najbliższym czasie, jak już
wspom mano projekt nowelizacji kodeksu pracy zostanie przesłany
z~iązkom zawodowym i przedstawi()llly społeczeristwu dG konsultac.11.
USTALENIE 11:
„Uzgodniono, ze w terminie :10 dnia 31 grudnia 1980 r. zostanie
Pr.zeprowadzona • analiza m:>:!:l!woścl oat'1stwa i określona · wysokość
m1esi~cznego zasiłku przysługującego kobiecie będącej na trzyletnim
urlOJ2!e. macierzrńskim. W terminie tlo dnia 31 grudnia 1980 r. rząd
wyst~1 do Se.1mu z proie~tem odpowiedniej modyfikacji w tym
zakresie art. 186 kodeksu pracy".

REALIZACJA:
~stalenie jest zbieżne z odpowiednim punktem porozumienia gda:6.•
sk1e;go. Opracowany przez ministra oracy, płac i spraw socjalnych
pr<;>J~kt odpo.wiedniej modyfikacii przepisów prawa pracy, uwzglę
dma .1acy- mozllwości ekónom:C'zne pań~twa I przewidujący etapowe
roz:.vlązanie tego problemu (I etap od czerwca 1981 r.) ·został 9 stycznia 1981 r. przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodo-

wym.

USTALENIE

'ł't

„Uzgodniono zr6wr;i.anie z11.slłk6w rodzinnych dla wszystkich rr·1p
zaw<;><fowych do . poziomu pracowników wo,lska i milli-ji. Zrównania
powinno nastąpi~ w trzech równych ratach rocznych. Pierwsza rata
1 stycznia 1981 r. „
·
·
~amy eWi« na .tr. f)
DZIENNIK ł.ODZIU

nr

H (9773) I

Informacja Orealizacji protokołu ustaleń porozumienia zawartego przez Komisję
Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy·w Szczecinie
kowej wuyatlde sklepy

~--•.IJ

ł;ywcaych wynikające 1

BBALIZACJAt

będą otrzymywać wielkości

systemu kartkowe&O·

arty'kuł6w

··

spo-

4'\llkc<Ji i obn.i:tenie dochodiu na.rodowego. Konsekweru:Ją tego byloby
da.lsze pogorszenie stopnia zaspokajain:ia potrzeb ludności orari: niemoc!:Hwość pel,nej realizacji porozumień z.awmrtych w Gdańsku, Szczecinie i JaistNęb.iiu, a zakładających przecież poprawę zaopaitnenia
ry,nku, rozszera:enie świadczeń socjalnych .l skierowanie większej
Uośd środków na c:·e la sh!a;by zdrowd,a, oświaty i kultury.
Ze wzg,lędu na tir>Wającą dyskusję nad skraca.niem czasu pracy oraz
konieczność wstępnego Ul"egulowa.nia tej $J>r&Wy n:ąd podjął decY'Zilł
o liczbie i t.ermiinach wolnych sobót w styczniu 1981 r.
Podjęte r&związamia miały chaira.kter doraźny, nie l)rzesądza.jący
o wyborze jednego z zaproponowanych wa~iaintów. Sprawa w zależ
ności od ostateczinych uzgodnień zostanie uregulowana uchwałą Rady
Ministrów na po7.0!Stałe miesiące roku.
W dniu 20 stycznia br. NSZZ „Solida.r·ność" p;-zedło~yła wD., ;ait>t
41,5~godzi.nnego tygo<lnla pracy, którego skubki e'k.0111orruczne są badaine, ziwŁa.s-z,ćza z J'.)Unk<bu widzenia wpływu na rozmia,ry zll1lllieii;zain.i.a
produkcji i dochodu narodowego. a tym samym na możliwości zaopatrzenia rynku i wykona·nia zadań w eksporcie.
Rząd jest otwa.r ty na dyskusję w tej sprawie . w której jednak
t.I'IZeba wziąć pod uwagę realne możU.wości gospodaTlki.

USTALEl\'IB lit
dnia e wrseśnla 1980 r. pod·
„Ustalono,
że zostanie dokonana poprawa zaopatrzenda
ludności w
wyiszone sostały od dnia 1 stycznia 1981 r. zaalłkl rodzinne
db
mięso do dnia 31 1rudnia 1980 r.
rodzin pracowników o niskich dochodach na osobę do 2.000 zł m1eRównocześnie w tym samym terminie zostanie przedstawiony proaięcmte zwłan;cza rodzin wielodzietnych.
Ujednolicenie zasiłków
gram poprawy zaopatrzenia ludności w mięso z uwzględnieniem ewenrodzlininych dla wst:ystklch grup społeczno-zawodowych nastąpi w
tualnej możliwości wprowadzenia systemu kartkowego".
1983 r . . Pij'rwszy etap podwytki za1t!łk6w rodzinnych wprowadzono
I dniem 1 stycznia 1981 r.
REALIZACJA1
Załooenla dwóch następnych etapów zostały w dniu 9 stycznia br.
Sprawa poprawy zaopatrzenia· ludnoścl w mięso omówiona została w
1klerowane do zaopt.n lowania przez związki zawodowe.
realizacji ustalenia 2 protokołu. Ze względu na niewystarczającą poUSTALENIE S:
daż mięsa jego sprzedaż będzie reglamentowana. Pierwszy projekt za„Wyjaśniono, te „Pakty Praw Człowieka" oraz „Akt Koflcov1ry
sad czasowej reglamentacji mięsa poddany został pod szeroką dyskulronfe.rencji w Helsinkach" :i:ostały wydane druidem przez wydawsj ę społeczną w grudniu 1980 r. Skorygowany po konsultacji społecz
nictwa PRL. Zostaną one ponownie wydane w formie broszur".
nej projekt zasad c:i:asowej reglamentacji mięsa po rozpatrzeniu przez
REALIZACJ A1
rząd został skierowany do konsultacji prze.z związki zawodowe.
Wydawnictwo „Książka i Wiedza" wydało w drugiej połowie listoUSTALENIE 17:
pada 1980 r. w nakładzie po 50 tys. egzempla.rzy „Międzynarodowy
pakt praw obywatelskich I politycznych" oraz „Akt końcowy konfeUzgodniono, że w sklepach „Pewexu" .n ie będzie prowadzona sprzeUSTALENIE 23:
rencji bezpleczefistwa i współpracy w Europie". Rozpatruje się 11:td;i deficytowych artykułów powszechnego użytku produkcji krajoniejące moollwoścl ponownego wzn:>wlenia nakładu powyższych wywej".
„ust.a,lono, że zos·tam!e 1>rzedstawiony p~ez rząd !)Togram roowią
dawnictw.
zainia kwestii miewk.runiowej z zagwa'!'a.ntowaniem, aby okres oczeREALIZACJA:
USTALENIE 91
lci-wairui.a nie trwa!ł dłużej niż pięć lait".
Zgodnie z dec~ją rządu wycofano s „Pewexu• deficytowe towary
„Ustalono, że wszyscy strajkujący pracownicy, a w szc:i:ególno§d
powszechnej
REALIZACJA&
•ybrani przedstawiciele załóg, nie poniosą żadnych represji i nie · produkcji kTajowej. Towary te zostały przekazane do
sieci handlowej.
będą szykanowani w Jakikolwiek Inny sposób w związku z całokształ
tem prowadzonej działalności strajkowej, z wyjątkiem popełnionych
Riząd ~aic<>Wlllje kompleksowy program budownictiwa mies:z!kanioUSTALENIE 181
przestępstw · pospolitych".
·
wego w latach '1981-85 oraz ~oju produlkcji maitertlałów budo„Uzgodniono, te zostat!lą podjęte niezbędne działania tnające ~ ce~u
wlamych na te.n .cel. Zgodnie z plamem )1r.ac rządu progiram zosta1J1ie
REALIZACJA:
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i powodów jej powstania. Odpow1~1e
w najbl.iż;mym czasie rozpatrzony przez Radę Ministrów. Prog•ram
W stosunku do osób strajkujących t osób wspomagających strajk
Wl!lliosld w tym zakiresie zostaną podane do wiadoanośoi pwblń.czneJ, a
71mferza do lepszego wy'korzysta.nia możliwości rozw~ju budownictw&
nie zastosowano żadnych sankcji.
w przyszłości reakcja na powstałe nieprawidłowości będzie szybka I
mi~a•niowe;go, w tym il!ld~dualnego. I do p<>prarwy goopodairowaUSTALENIE 10:
skuteczna".
n!a pooiada>ny.mi zasobami mieszka.niowymj, zwłas~za pn:eci wdzi 0 ała•
'11ia spelJmlac:ji. , Rząd zapomia społeczeństwo z ornaiwiainym progra„Stwierdzono. że działacze pollty=I nie będą represjonowani JeREALIZACJA1
,
mem.
!ell działalnością swoją nie będą w sposób przestępczy godzlli w
z
inicjatywy PZPR została na VI i VII Plenum KC prseprowadzona
Zgod'llie z uchwa~ą VII Plen·wm KC nPR rząd będzie zapew.n.iał wa•
ustrój socjalistyczny I podstawowe interesy PRL lub nie popełnilł
wszechstronna
ocena
sytuacji
społecznej, politycznej . i
gospodar:z~1
rumiki do sprawie1Ci>liwego społec71nie rozdziału mieszkań prizy podnieprżestępstw pospolitych. Tworzenie organizacji może następować zg~
kraju
i
opracowano
linię programową socjalistyczne] odnowy. Lm1_a
sienin.! znaczenb: konitir<llli społec1lnej o!"gamów samorządowych spół
dnii! z ustawodawstwem PRL".
·
ta jest przez władze państwowe konsekwentnie realizowana. ZnaJ;dzielezości mieszik.a·nfowej. Wydatnie wzrośnie udział mies'ik.ań roa:REALIZACJAt
duje to wyraz w licznych przedsięwzięciach władz państwowych.
dziebnych przeż ;;.p6łdzie1nie mieszkaniowe.
Podejmowane 511 codzienne działania na rzecz poprawy zaopab·zePrzestrzegana jest w pełni swoboda wyratanła przekona!\ w tyciu
W trailroie opracowywamia programu amaliruje się społea...'le posbu•
nia ludności w istniejących bardzo złożonych warunkach ekonomiczpublicznym i zawodowym. Rząd podziela stwierdzenia zawarte w
laity ~krócenia okresu oc:zekiwanfa na mieszka.n ie. Sprawa rozwoju
nych. Przygotowano założenia będące przedmiotem pracy Sejmu, plaustaleniach pkt. 10, któie oznaczriją, źe obywateli PRL obowiązuje
budownictwa mieszka.niowego zajmuje jedno z naczeLnych miejsc
przestrzeganie prawa zgodnie z Konstytucją I żn nie można godzić w
nu społeczno-gospodarczego n3. rok 1981. Prowadzone są prace nad
w naszej polityce !'lpołeczmej Należy podkreśUć. że rozwiązanie kwestil
'ustrój socjalistyczny oraz pod~tawowe Interesy pa:ństwa. Rząd prze3-letnim programem stabilizacji gospodarczej kraju. Przygotowane
mi~kanlowej jest zadan.fem nlezmieamie złożonym i trudrnym, wyzostały
założenia
reformy
gospodarczej.
Trwają
prace
nad
strzega zasad tworzenia organizacji zgodnie z obowiązującym usta•
maga ogrollllllych nalkładów inwestycyj'llych. Zadanie to jest roz·parorvwodawstwem PRL.
ustawami o samorządzie r"botniczym. związkach zaw~owych_.
o
wame w ramach pra>c nad 1>fanem 5-letnim i pla·nem penspe1k tvwlczprzedsiębiorstwie,
o
radach
narodowych,
o
samorządzie
rolniczym
USTALENIE 11:
nym.
i
spółdzielczości,
o
cenzurze.
Rozwija
.się
współ~zio,łanie
ze.
sto·
w
aPlamu,je się talkie ?!OZSIZerzenie form pomocy finan.sowej dla ro„Stwierdzono, ze pomyślnie rozwiJa się dialog między
Kościołem
rzyszeniami
twórczymi.
Wprowadzono
istotne
zmiany
.
funkcJonaln~,
d2i111 otrayimujących miesz,kania spółdz1elcze, a będących w gors"Zei
rzymskokatolickim a państwem. Umoiliwlać się będzie 1zerszy do•
jak
podporządkowanie NIK Sejmowi PRL. Następu3e rozszerz~nie
sytuacji
mater.ialnej, ze szczególnym uwzględ·nieiniem rod:tin wielo1tęp do środków masowego l)rzckazu".
kompetencji i uprawnień władz terenowych wraz .z przekazywanie~
dzietnych i młodych małżeństw.
REALIZACJA:
lm odpowiednich śr.odkóv:' .działania. Przyg<?towano ra?ort . o . stanie
Zosta.ną rów.n!et zapewnione odpoW.iedlnie środlki na
utrzy.maillie
Ustalenie jest zbieżne z odpowiednim punktem porozumienia gdań
gospodairki. Wszystkie te 1 . mne nie wym1.emon~ przedS1ę~1ęcna twoi~niejących zasobów młeszkain.iowych. Rząd podejmie także ko11kreitskiego. Podjęła działa~ność komi$ja wspólna przedstawicieli rządu I
rzą systemowe i ;nstytucionalne zabezpieczenie
przeciwko deforne działam.ia. aby stwon:y~ szersz<J możliwości dla 06Ób zaintere;owaEpiskopatu, jako forum służące normalizacji stosunków między pań
macjom w naszym życiu społeczno-gospodarczym I s!'I praktyczn~m
nY'Ch budową domów jednorodzinnych. Zostaną za,pewnione kopotwierdzeniem socjalistycznej odnowy. Nasilające się w ostatn~m
stwem i Kościołem w Interesie rozwoju kraju i jedności jego ob)·rzystniejsze warunki kredytowa,nia. zaopatrzenia w materiały oraz
wateli. Zapewniono transmisje radiowe niedzielnej mszy św.
czasie przypadki anarchii i dezorganizacji życia. społecznego utru~n·~:
otrzymywamia działek.
ja realizację punktów porozumi~nia. sta,nowtą istotne . zagroze.me
USTALEllflE 12:
.
dla wcielania w życie soc.ialistycznej odnowy i w;ymaga3ą ~~zeciw:
US~ALENU 24:
„Uzgodniono wmurowanie w rejonie bramy głównej stoczni tadziałania. Rząd uważa, że związki zawodowe powinny wniesc ~WÓJ
blicy upamiętniającej ofiary wydarzeń z grudnia 1970 roku. Forma
wkład w realizację programu so~jalistycznej OdJ'.!owy prze~lwdz1ała
„Flrzyjęto zas:aidę, aby pracowników nie SIP'l'BJWdzaJących się na &ta•
i treść tablicy zostaną uzgodnione z dyrekcją stoczni, z architektem
jąc przypadkom anarchii, dbając o ład i dyscyplinę.
o wykorzystanowiskach kierownJicri:ych )1rzesuwać na niższe, a ~ie rów.norzędine".
miasta Szczecina i komisją mieszaną powołaną przez rząd PRL.
nie majątku produkcyjnago i klimat spokojnej, bezpiecznej, twórczej
Termin reali'zacji - do 17 grudnia 1980 roku".
REALIZACJA:
pracy.
R~ALIZACJ A:
tJSTALENIE
19:
Ministrowie !derownlcy urzędów centralnych, wojewodowie i preUroczyste odsłonięcie wmurowanej tablicy z napisem ,,Pamięci pcUznano za bardzo ważne PQlepszenie zaopatrzenia · w materiały ' z}"dencl miast stopnia wojew6dzldego 7;0l$'tali %0b<>Wiązani do zwiększe
Jegłym w grudniu 1970 roku w !mię solidarności klasy robotniczej"
w~ystkłch zakładów pracy (państwCJwych i spółdzielczych)",
nia nadzoru nad dobQrem kadr kierOIWniczych i przestrizegania za1;ady
odbyło się w dniu 17 grudnia .1980 r.
wyrai.onej w ustaleniu.
USTALENIE 13:
REALIZACJA1
·Zgodnie z zaleceniami Vll Plenum KC PZPR dokona się kompleksoW działaniach organów rządu centralnym zada.n iem je,st zaopatrz€„Uzgodniono za niezbędną dalszą poprawę lecznictwa w Polsce a
we.i oceny kadrr kforOWllldczych w piff'Wszym półroczu br.
w szczególności zaopatrzenia w leki i ujednolicenia opłat za leki dla
nie gospodarki w paliwa, energl11 oraz surowce i materiały, jak ro'!"nleż poprawa kooperacji, są to bowiem kluczowe sprawy decyduJą•
ubezpieczonych. Utrzymać w mocy dotychczasow11 nieodpłatność za
USTALENIE 251
ce o rytmicznej 'Pracy zakładów, o produkcji dla rynku i eksportu.
leki dla rencistów, emerytów, kolejarzy r wojska".
REALIZACJA:
Szczególna uwaga zwrócona jest na produkcję wyrobów .o znacmi;iln
„Uzgodniono, że od 1 stycznia 1981 r. zostanie zwięksrona wysokoM
podstawowym. Dotyczy to zarówno artykułów zywnośc10'1'.ych, Ja.k
diet. W spraiwie tej propozycje 1>rzedstawioine zostamą przez rząd do
Ustalenie jest zbieżne z odpowiednim punktem porozumienia gdafli przemysfowych. Służą temu dażenia o~ganów rządu do Jnt~nsyt130 Września 1980 r. ".
skiego. W ślad za uchwałą III Plenum KC PZPR, rząd w dniu 22
kacjj produkcji własny~h surowców jak 1 wygospodarowywanie srowrześnia 1980 r . omówił program rozwoju ochrooy zdrowia t opieki
dków na niezbędny Import. Istotna pomoc okazuje nam I w ~ej dzieREALIZACJA:
społecznej w latach 1981-1985. Program ten został rozpatrzony przez
dzinie Związek Radziecki, poprzez zwiększone ~ostawr zboza, r~i;,y
Ustalenie Jest zgodne i odipowiedin.im l)unktem 1>0rozumien.ia gdań
Sejmową Komisję Zdrowia i Kultury Fizycznej.
naftowej, bawełny i surowców chemicznych. Powaznie zwi~kszamy r.ows~1 ego. Przy-gotowa.no projekty uchwał Rady M!,nistrów o P«!wvższe
W celu osiągnięcia doraźnej poprawy w lecznictwie rząd podjął denież zakupy w innych krajach socjalistycznych, a takze w kraiach
niu: wysokości diet z 40 do 60 Zł, a dodatków za rozłąkę - z 30 do
cyzje w sprawie podwyższenia norm finansowych na leki i źywienie
zachodnich.
.
.
45 zł. Skutki fi.nansowe wyniosłyby w skali rocznej 1,9 mld zł . Oba
W tej sytuacji wielce niepokojący jest fakt zna;zme . zmnleJs~o~~
w szpi.taJach, poprawy zaopatrzenia w leki, środki dezynfekcyj.ne i odprojekty zostały pr-zekaza.ne do koru;ultacii zwią-z;kom zawodowym
go wydobycia węgla i innych .surc>wców, co. SJ?raw~a d~ze zagrozer.ie
czynniki chemiczne, zwiększenia dostaw taboru sanitarnego o 3 tys.
w dniu 31 grudnia 1980 r.
dla reałizacji zadań produkcy3nych. SzC'zegolme u3emme ~p~ywa to
samochodów, a także przyspieszenia tempa inwestycji służby zdrowia
na pracę zakładów przetwórczych decydującyC'h o kooperac31 i zaopaze szczególnym uwzględnieniem budowy obiektów służących lee~nic
USTALENm 28:
trzeniu ludności.
twu otwartemu . Pracownicy służby
zdrowia od 1 listopada
ub. r .
Trudności te pogłębiane są przez nadużywanie strajków i nieuzaotrzymują leki bezpłatnie.
„Do szkół dla pracujących robotników i na lrut'sy zawodowe na kOSfl.t
sadnione unieruchamianie ;;a.kładów.
Nieodpłatność za leki dla wymienionych w ustaleniu grup społeczno
zaikładów moźna tylko k•ierować pracowników wyróżnia iących się
zawodowych została utrzyrna>na.
w
pracy zawodowej I tych. którzy paprzeri; utratę zdrowia z,muszeni
USTALENIE 20:
są do zmia.ny stanowiska pracy Do tych szkół I na kursy zawodowe
Zgadnie z porozumieniem zawartym z KKK Służby Zdrowia - pra„Uzgodniono,
że ludzie zwolnieni za działalność st~a·jkov.:ą w ladelegować będą z;wią,zki za>wodowe w oorozumieniu z kierownictwem
cownicy służby zdrowia i opieki społecznej objęci zostali podwyżkami.
tach 1970-80 zostaną przyjęci do pracy na d„odze. mdyw1.dua~nego
zakładu".
Wprowadzono dodatek za pracę zmianową dla pracowników niemerozpatrzenia poszczególnych wnioskow przez dyrekc3e i zw1ązk1 zadycznych, do<latek za
wyi;ługę lat
d1a asystentek pielęgniar•
wod"we".
REALIZACJA:
skich oraz młodszych i przyuczonych pielęgniarek, podniesiono wynaREALIZACJA:
grodzenia pielęgniarek z wyższym wykształceniem
odpowied•niO do
Opracowamy przez Mm1sterstwo Pracy, Płae i Spraw Socja.lnych
zajmowanego stanowiska.
Zasada .wyrażona w ustaleniu jest prrestrzegana. Zgłoszono )ednak
projekt aktu prawnego w sprawie kształcenia zawodowego pracowUSTALENIE 14:
w listopadzie 1980 r. dodatkowo postulat w sprawie stworzeni~ wanik(Jw, regulujący również Sp;awę · kiei:owa.nia do szkół i na knmsy
runków pozwalających na przywrócenie pełni praw pra7'°wniczych
zawodowe, · urzekarzano do konsultacji związkom zawodowym
„Przyjęto za konieczność zahamowanie wzrostu een
towarów popracownikom niesłusznie zwolnionvm za działalnosć straikową
w
wszechnego użytku · poprzez wzmożoną kontrolę sektora państwowego
latach 1970-1980, którzy nie zamierzają podjąć pracy w poprzedni.o
USTALENIE 27:,
j prywatnego, a w szczególności zaprzestania tzw. cichej podwyżki
zatrudniającym
ich
zakładzie.
Według
zaleceń
wYCJanych
przez
Micen.
nisterstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 17 grudnia 1980 r. za„Uzgodniono. że włada;e państ>wowe opracują w terminie do 31 grudREALIZACJA:
pewnione zostały warunki do realizacji dodntkowo zgłoszonego ponila 1980 r. zmodyfikowamą „Kartę Stoczniowca". uwzględniającą rówUstalenie jest zgodne z odpowiednim punktem porozumienia gdań
stulatu.
nież rozwiązania socjalne i w:1>nikaiące z ,Karty Stoczniowca" doskiego.
tyiczące pracowników on:edsiębio.rstw
zat·rudnionych na terenie
USTALENIE 21:
· stoe2lni".
W celu ochrony poziomu życia ludności rząd podjął szereg decyzji
„Ustalono, że do dnia 30 11stopada 1980 r. zostanie przedstawiony
zmierzających do ograniczenia wzrostu kosztów utrzymania i rekomREALIZACJA:
sposób realizacji ograiniczenia działania cenzury PRL".
pensaty skutków wzrostu cen.
Po szerokiej konsultacji społecznej Rada Ministrów podjęła w dniu
REALIZACJA:
Opracowa.ny został przez Min·i sterstwo Przemysłu Maszyn Ciężkich
30 września 1980 r. uchwałę nr 95 w sprawie zaostrzenia
kontroli
i Rolniczych zmodyfikowany projekt .,Karty Stoczniowca'.'. W najbliż
Ustalenie jest zgodne z odpowiednim punktem porozumienia gdań
ustalania i przestrzegania cen detalicznych. Ustalono listę towarów i
szych
dniach będtje on przedmiotem dyskusji resortu ze z,wią7lkamł
skiego. Został opublikowany I prowadzono dyskusję nad projektem
usług, których ceny podlegać będą szczególnej kontroli · i znajdą _się
zawodowymi.
·
ustawy o kontroli prasy, publika<'ji i widowisk. W sprawie tej zopod bezpośrednim nadzorem Rady Ministrów oraz Państwowej Kostał przedstawiony i omówiony na ~potkaniu z prezesem R~dy Jl.!limisji Cen. Określono również zasady kształtowania cen pozostałych toUSTALENIE 28:
nistrów materiał Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszen Tworwarów i usług, przyjmując, ile mogą one być ustalane wyłącznie OĄ
czych i Naukowych. W miesiącu grudniu 1980 r. do 14 stycznia
podstawie społecznie uzasadnionego kosztu pr"dukcji. Jednostkom go„W C'Z<IBie . trwania stra.jlru mo0na U'l"UJChomić pracownikom załóg
1981 r. odbywały się robo::ze spotkania ministra sprawiedliwosc.i z
spodarki uspołecznionej zakazano podwyższania ustalanych przez nie
strajkujących zaliczki w wysokości 40 proc. stawki płac wvnikaiącej
przedstawicielami Komiteb1 Porozumiewawczego Branżowych Zwiazcen bez uprzedpiej zgody PKC. Zaostrzono kontrolę
cen w całym
z kategorii osobistego zaszeregowa.n.ia. Po przystąpieniu do pracy nraków Zawodowych oraz KKP .. SoHdarność" . w toku których opracoobrocie towarowym, a także sankcje za naruszanie
obowiązujących
cown.icy otrzym,ują 100 proc. zarobku wynikającego z ka<tegorii osowa ło nową wersję projektu ustawy. Złożoność problematy~i
powozasad ustalania i stosowania cen.
bistego. zaszeregowania na czas sbrajkiu".
duje, że kilka istotnych
problemów n ie zostało uzgodmonych, co
Ochronie budżetów rodzinnych oraz kształtowaniu polityki
pl ac,
zaznaczono w postaci odrębnych redakc ji. Rząd przewiduje prowaREALIZACJA:
świadczeń społecznych i cen detalicznych służyć będą badania i· analidzenie dalszych konsultac ii w tej sprawie z zainteresowanymi, celem
zy kosztów utrzymania prowadzone równolegle i niezale:!lnie od siedoprowadzenia do jednolitego tekstu.
Ustalenie jest zgodne z Odpowiednim punktem pormumiem.ia gdań
bie przez rząd. związki ·zawodowe I placówki
naukowo-badawcze.
s<kiego. Wynagrodzenia za okres stra tku zostały WY Płacone ?!.l{od'llie
USTALENIE 22:
Określone to zostało uchwałą Rady Ministr6w
nr 84 z 15 września
z
powyź<Szym ustaleniem.
1980 r. w sprawie badań l analiz kosztów utrzymania.
„Uzgodniono opracowa·n ie I przedstawienie do dnia 31 grudnia 1980
Rlząd uwata. że zastosowane rozwiąza'Ilie obowiązywało tylko za
Zgodnie z uchwałą VTT Plenum Komitetu Centralnego PZPR rząd
roku zasad i sposobu realizacji
programu wprowadzenia wszystOkres strajku do czasu podpisania porozumień w Gdańsku, S:r.czecizobowłą!!:any jest do opracowania oraz wdrożenia w roku 1981 mechakich wolnych płatnych sob6t lub innego sposobu regulacji skróconen.ie
i Jastrz~bi<U. Problem. o którym mowa, wymaga regulacji i Jest
nizmu rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania oraz do zapewniego czasu prą.cy".
przedmiotem analizy rządu.
nia udziału czynnika społeC'znego w kontroli een. Projekt zasad rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania dla pracow-nik6w. emerytów
:REALIZACJA1
USTALENIE 29:
i rencistów oraz ~typendystów zostal już pnez rząd pnedstawiony do
Ustalenie je&t zgodne z odpowiednim 1:>un.ktem p0ro11Um!enia gdaiikonsultacji związkom zawodowym.
„Uzgodiniono, ie treść kofioowego porooumienia ogłoszona roc;tan!e
skieg<>. stanowisko r'Ządu . w tej sprawie jest zgodme z J)Odipisanymi
USTALENIE 15:
w całości w lokalnych środkach masowego pr'Zekazu (prasa. rad.io.
porozumieniami. Rząd opowiada się za zwiększeniem czasu. wolnego
telewizja)
oraz pl"zekazana w całości PAP celem zamias:r.czenia w ser„Ustalono zasadę, że dystrybucja artykułów źyi.ynościowych w skleod pr.a.cy już w 1981 r. Dał temu wyraz w wddanym w list>opadzie
wisie i>n:formacyjnym",
pach wewnętrznych przedsiębiorstw i i'n stytucji będzie oparta na ta1980 r. pOd publlcz.ną dysk!Usję praiekcie wprowadzenła wszvst<kicb
\
kich samych warunkach".
wolnyoh i;obót w ramach skróconego do 42.5 god2. tygodnia pracy,
REALlZAC.J A:
zakładając pr:zy tym, że dzienna norma pracv wynosić będzie 9.5 godz.
REALIZACJA:
Ponadto rząd przedstawił drugi wari.ant ;- wµrowadri:enie w 19fll r.
Porozumienie :riost.ało podam.e do 1>ubllcznei wiadomości zgodnie
Decyzją ministra handlu wewnętrznego i usług od listopada 1980 r.
co drugiej wolnej soboty i stopniowe skracanie czasu pracy, tak by
z U!StaJeniami.
wszystkie sklepy wewnętrzne
przedsiębiorstw i instytucji
zostały
w
198$
r
.
o.sią.gnąć 40-godzi111ny tyd:Ue.I\ pracy w okresie b!~ącego
Pełnomocnik rządu
otwarte dla powszechnych zakupów (nie dotyczy to jednak sklepów
5-lecfa.
4h realłzacji 1orozumienia szczecińskiego
w obiektach strzeżonych).
W obu Wall'iaJDJtach n:ąd Ol>M'ł się n;a l)rzeprowadzonei anaf!irz.le moZdecydowano również, że proporcje i wzrost wielkośel dostaw będą
tllwości ekonomicznych kraju. z . kt6re:i wyni'kalo. że wprowadzenie
STANISŁAW MACH
jednakowe dla <'alej sieci sklepów bez względu na ich przynależność
pięciodniowego i jednocześnie 40-godzinne.g o tygodnia pracv w obecWIOEPRE.ZES RADY MINISTRÓW
do danej organizacji handlowej. Po wprowadzeniu reglamentacji karl- 11.-&J JIOC.airszadąceJ li• a;y.tuacjł f061PO'duiczeJ oznaczarob7 1r4>&dek pro(PAP)
i DZIENNIK ŁODZll:I 8' li (9'71)
Uchwał'

nr 80 Rady

Minłstr6w
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Komenda

S

WoJew64zka 110

Al'TBEJ

~

Pocotowfe drosowe
„Polmozbyt"
..._.
Pogotowie energetycsne
~S~
Rejon l.6dł· Północ S3ł-31.
~
Rejon l.6d:t-Polu4nJe
134 ~9
Rejon Pabianice
:n-11
~
Rejon Zglen
tl,3ł·ł1
SS§ ReJon oświełlenła wite
111·11
~ Pogotowie SHOWe
SłS-85
Pogotowte MO
IT
~ Pogotowie Ratankowe
•
~ Pomoe 4rosowa pZMot.
~
llnlt·ll, TOl·IT
~ Strat Połaru
li,
~

~

S
S

•·st

"'·11

=~:

TELEFON ZAUFANIAftl.SS,
czynny w l'OdS. tS-T rano
TEATRY

S

~ WIELKI -

godz. 1t „Cycanerla"

§~ .JARACZA
:~o~~- g~~~~- 1i9 „B~~ycagii';!;r."
- godz. 11 „Krasno-

ludki. krasnoludki"
31.01. godz. 14.30 „Krasnoludkl
krasnoludki", godir:. lt.30 prz..:
prowadzka"
"
1.02. godz. 11 „Kraanoludkł,
krasnoludki", godz. 19.30 „Prze. prowadzka"
&IAł.A SCENA - goda. 11.ao Pamlątkl Soplicy"
"
31.01. godz .19.30 „Wspomnlen
nie"
1.02. jak wy:l:ej
7.15 - nieczynny
31.01.
godz.
li.SI
n.Jednali:
kabaret"
I.02. jak wytej
NOWY _ godz. li.li
„Uetech:r
gtaropolskie"
31.01. I 1.0!. jak wytej
MAŁA SALA godz. 20 „Umne6
ze śmiechu"
31.01. i 1.02. 1ak wytej
POWSZECHNY
godir;.
19.11
„Igraszki z diabłem"
31.01. jak wyżej
1.02. godZ. 11, 211.ao „Rtstor!a
o sosnowym pieńku", gOdz. 19.15
„Igraszki z diabłem"
MUZYCZNY - godz. lt „Cnotll,
wa Zuzanna"
31.01. godz. 11 „8zelmostswatki"
1.02. godz. 11, 11 „Jd l Mal,
~~~~~I, godz. I9 „Cnotliwa ZU•
~RLEKIN
&Od
tT K 61
~
z.
- · " r owa śniegu"
31.01. jak wytej
I.G2. godz. 12 jak wytej
PINOKIO
godz. 17.30
„Dokąd pęd:r.lsz koniku"
31.01. jak wytej
1.02. godz. 11 jak wytej (zam.
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TUWIMA - godz. 19 „Rów"
31.01 1 1.02. nieczynny
TEATR ?7 - godz. 19 „Eugeniusz
Dudek"
31 Ol 1 1 02 nieczynny
· •
· ·
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
godz. 19.30. K,oncert symfo·
nlczny. Orkiestra Symfoniczna
PFL. Dyrygent: Andrzej Stra,
szyńsltl. Solistka: Lidla Grychto·
łówna - fortepian. W progra·
mle: F. Mendelssohn - Koncert
fortepianowy g,moll, L. van
Beethoven - VJ 8,.ntfonla F-dur.
K. M. Weber Uwertura do
opery „Oberon".
31.01. jak wytej IOd&. 11
1.02. nieczynna
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MUZEA
O
RUCHU
ll•WOLU·
HIST RU
""
~S:~ CY.JNEGO (Gdańska lll)
~
godz 11-17
31.01. godz. 11-16
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0
§ onJ~;Af
d~i:ob~szcz
S
ska 147) _ nieczynne
~ ARCHEOLOGICZNE
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ETNO•
GRAFICZNE (pl. Wolności 14) d 11 19
go z. 31.01. godz. 11-17
(ul --·---ow•
Wł.()1.~1·EgN0Ndz1.cT10W-A15
"282
·' „..,.,,..,
ska
) - godz. 9-l'f
31.01. godz. 10-16
I.02. godz. 10-15
SZTUKI (Wieckowskiego 3') godz. 11-18
31.01. godz. 11-1'7
1.02. godz. 10-16
POt.SKIEJ wOJSKOWE.J s1.u żBY
ZDROWtA Cżellgowsk 1ego ) nieczynne
D
MIASTA Z:GI I!: R z A (z...
,..erz,
li·
rowsklego '1) - g0d2. lł-18
31.01. godz. lG-13
t.02. godz. lG-14
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WYSTAWY
SZTUKI

(Wólcz4u\llka
- malar•
jak
tej
31.01. godz 11ll-l8
wY j
16
1.02. godz.
jakP()wyte l!:S
SALON
SZTUKI ws
I.CZ NE.J (PlotrkoWRk• 88'1 lodZ 111 ..two
J Wa'lłolka'
1831.01.
- ma
ar
'
I 1.02.
jak wytej
oS'RODEK PROPAGANDY "ZTU·
si l<lf!'Wicz l
od
Kl (Park
~n t
,.,8
~11~: 0 - ma ars wo · ro 1 •
.... • od11 11 l9
0
31.
g
•
1 021. j ,ak
k w,~e,
ytej
w
GAl .f:RIAa Rl\Ulf;'KA
<Starv RY•
k 2)
godz 11 1•0
grafika
ne
·
A31.~rl~~':taz. 11-18 jak wYtej
1.02. •ak wytej
'
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„Pa-rszywa
cod:r
nastl<a" USA od lllll li.
10. 1a. ts, 19:
31.01. l l.02. jak 'WYhJ
IWANOWO „ParazyWa 4wu·
nastka" USA o,d lat 11 coda.
10 13 18 19
31.0I. jak wytej
t.02. Bajki - „Mlł na morzu"
godz. 10, 11, lS, „Parszywa dwu,
nastka" godz .13, 18, 19
POLONIA - ,,Emil
komediant"
NRD od lat 18 godz. 10, tli.li.
15. 17.15, 19.30
31.01. jak wytej
1.02. seanse zamknięte - godz.
11, 13. „Emil komediant" godz.
15, 17.15, I9.30
PRZEDWIOSNJE - .,Glina, czy
łajdak" fr. od lat li godz. 10.
30
15
12
7 li

S
S

1 02 ·Bajki z atrakcjami godz.
10.:io, · 12,
„Glina, czy łajdak"
godz. 15, tU5, 19.JO
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Wojewódzk.l Narodowago Banku Polskie.go w Łodzi
komuniikuje, te
w lO&(llWll!OiU
samochodowych
książeczek
osr.ozęd.nośclowych PKO wysta,
wionycll
na
terenie
woje,
wódz;tw: miejskiego łódzkiego i
skiierniewiokiego wylosowano w
dni.u 28 stycznia 1981 roku 78
premii pieniężnych po 90.000 zl
na następujące
numery ksią

Al. Mtcktewłcza to, Piotrkow- ~
ska 87, Dąbrowskiego 89, Nlciar·
niana 1!1, Olimpijska 7a.
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Premie dla oszeztdnych Nowa

dalldeh
USA
b.o.
goda. l'f N - Yor1ł, New York" ~
USA od 1at li łodZ, 19
~
31.łll. jak wytej
1.02. Bajka - „smok" godz. 14, ~
„.Tenny 1 Tob7 włr6d dzikich ~
zwierząt" godz. 15: rr, „New
York, New York" godz. 19
~

Tit·•
lflntł

1111. . . .•Ja • ....
111.łormaeJa PltSt
Pworsee centralą
Dwonee ,P6łnoen„

~

s

awle~t"

WASHll nLDOJn
41
Ceatnla la,_.łJ',_ PKO

•

ww„dZJ•j WOJCWO
• -dztwie
P

miejskim .łódzkim

M~ZA
- „Piękna l potwór" cies.
od lat 12 godz. l~.
„Serpico"

USA od lat 18 godz. 18
31.01. „Piękna I potwór" godz.
li, ,Serpico" godz, 17, 19.30
l.02. Bajka _ „Piekielne przy.
gody" godz. 14• dalej jak
l MA.JA - .,Grzeszny :l:ywot Franciszka Bmy" pol. Od lat IS
godz. 15.15, 17.15, 19.15
31.0I. „Wielka podrót Bolka
1 Lolka" pol. b.o. godz. I5.I5,
„Pierwsza miłość" ft.•wł. od
lat 18 godz. 17.I5, 19.15,
1.02. Bajka - „Postrach Teksa,
su" godz. 14.15, dalej jak wyżej
POKO.J „Podarunek Czarnego
Księcia" . radz. b.o. godz. 16,
i,Młody Frankenstein" USA od
at 15 godz. 17.30, 19.30
31.01. jak wytej
1.02. Bóajka - „Ballad!~ kbrolu z r :!:ową kokardą """ r0n
dą" godz. 15, dlllej jak wy:l:ej
ROMA „King Kong" USA od
lat 12 godz. to. 12.30, 15, „ABBA „
szwedz. b.o. godz. 17.30, 19.30
31.01. jalt wyżej
I.02. Bajki - „Reksio jamnik"
godz .IO, 11, „King Kong" godz.
12.30, 15, „ABBA" godz. 1?.30,
19.30
STOKI - „Spokojny urlop" czes.
b.o. godz. 16. Moskwa nie wie·
rzy łzom" cz. I l Il radz. od
lat 15 godz. IB
3I.01. jak wytej
1.02. Bajka - „Na Dzikim Za·
chodzie" godz. IS, dalej
•ak
'
wy:l:ej
SWIT „Lęk wysokości" USA
Od lat 15 godz. 15, I?. 19
31.01. „King Kong" USA od
lat 12 godz. 14.30,
„Konwój"
USA od lat I5 godz. 17, 19
1.0•.
Bajka
•.
Pies
w cyrku"
•
godz. 15.30,
dalej serce
jak wyżej
TATR„
_
Jeśli
masz bł,
jące"i f'Ol. b.o. godz. 10. 12.IS,
14.30, 16.45,
.,Przypływ uczuć"
fr. od lat 18 godz. 19
31.01. jak wyżej
1..0l. Bajki „Władca gór"
godz. 10, 11, 12,
„Przypływ
uczuć" godz. 13, I5.I5, 17.30.
19.45
OKA
Pod 62 kota w butach"
- "
r
13
5

§§S
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31.01. jak wyżej
o
k
łó " f
od
1. 2. „Bez 6 ·rupu w
r.
lat 15 godz. 16. I9
ENERGETYK
„Wódz Indian,
Tecumseh" NRD b.o. godz. 16.30.
„Konwój" USA od lat 15 godz.
18.30
31.01. 1 1.02. jak wyteJ
PIONIER • Jak
rozpętałem
IJ wojnę światową" cz. II pol.
b.o. godir:. lł.30, .,Lot nad ku·
kulczym gniazdem" USA od
lat 18 godz. 17, \9.30
31.01. jak wytej
t.02. Bajka , Król zimy"
godz. 13.30, dalej jak wytej
REJtORD - „.rak się budzi kr<\·
lewny" czes. b.o. godz. 15.111.
„Dziewczyna z reklamy"
USA
od lat 18 godz. I7, 19
31.01. jak wytej
1.02. Bajka - ,.Reksto sadownUc" godz. I4, „Powrót różowej
pante(y' " ang. od lat 12 godz.
15. 17.15, 19.30
SOIUSZ - „Halr" USA od lat 11
godz l'f
31.01. Bajka „Zegar z ku·
kulką" god~. 16, ,Halr" godz. lT
1.02. jak WYte:I
POLE~IE - „J'enny l Tob„ włr6d
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DYZURY SZPITALI

Chirurgia ogólna _ Bałuty
Szp1t1d
im
Pasteura
l Wigu- ~
ry 19)
codZiennie :szpifai „n. ~
K
ki
22)
:~11~~~~~od~ ~~fo!~w~~o nr 1,
Szpltłll Im
SkłodowskleJ·Cur1e "'-"
(Zgierz, Par:&l:CZewska SSI
dla
przychodnt rejonowych nr or. l.
:a, a. li, szpital Im Marclllewskle&o
(Zglera, DubOla 17): Zg1erz.
o:rorków Alek.liandrow. Parzęczew.
GOrna _ szpital im Brudziń·
akiiego (Koeynlerów Gdyns!d.eb &1;;
Polesie - 87.pltal im. Kopernika
(Pabi.a.nloka 62);
&róctmteśele Szpita~ im. PasteUira (Wigury 19);
Wiidzew - Szpital i.m. Sonenber·
ga (Plen1n:r IO).
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Ob~rurgla urazowa - S0plJtal 1m
JtopernJka (Pabianidta 62)
Neurochirurgia sipital im.
Barlickiego {Kopdńakl.ego 22)
Laryncologia
&zp1tal tm.
BarlLcklego (Kopc1i).skdego 2.a)
Oku"~yka
Szn!tal
im.
_":!'.:•
(K ~•"·".\
"")
8 ar1i......ego
o.,....~ ego ••
ChLrur111l.a i laryngologia dzlat!lt:ea - Instvtut Pedlatrti (Spor·
na a&/50)
Chirurala aczękowo·twa.rz-OWa
- Szpital kn. · Bad1ckiego (Kop· ~

S
S
S

Slńsklego 2:2)

Toksykoloiiia _
IMtytut Me·
dycyny Pracy (T•r•y 8)
Wenerologia
Przycb<ldn.ia
Dermat<>logiczn.a (Zakątna 44) całą dobę oprócz nioo'Zlie-1 i świąt

S§

s

~
~

~s~

~

~

s
~

8
S:
S
~
~

11.11.

~

Cbtrurg!a ogólna - Bałuty szpLtal un. Biegansk1ego 1Kn.ia·
ir:iewlcza 1/5) codz.ien:n.le Szpital
ń
)
l.m. Barlickiego (Kopci skiego 22
dla pnychooni rejonowej lllr 1
Szpttal l.m
Skłodowskiej-Curie
(Zgierz Parzęczewska 35),
dla
przychodni rejonowyeh llł' nr 1
2 3, 5. Szplt&I Im. Marchlewskie·
·go (Zgierz
Oubol.S 17) Zgierz
ozorków Aleksandrów Parzęczew
Górna _ Szpital Im Kopernika
(Pabianicka 6J), Polesie - szpital
Im Ptr""'owa
(Wólczańska 195)
...,.
Sródmle~c\e Szpital im Blegatiskler;o (Kndaziewlcza 1/5); Widzew - Szpitał mi. &>nenberga
(Pieniny 30).
e

e

e

Chlirut"'la uraz.owa
"'

Skłodowsklej-Curle

wyżej rz~~e;"o"c~r~:~la

~gA
bo~ ~~rz·!s ;~dz~ 'a.arir::
16.I5 19

S
S
~

•

Głowno - Łowicka U, Konstantynów - Sadowa 10,
Ozorków - Armtł Czerwonej 4?, Pa- "'
b!anice _ Armii czerwonej 17.
Zgierz - D11browskiego 10, Aleksandrów - Kościuszki ł.

Wł.OKNIARZ -

Dziewczyna znad
jeziora" czes. b.o. gOdz. 10, 12.
seanse zamknięte godz. 14,
l&, 18 .20
31.01, seanse zamknięte - godz.
10 12 14 I6 18 20
i.02. 'jak wyżej
WOLNOSC - „Glina, czy łajdak"
fr. od lat 18 godz. 10, 15, 17.15,
19·30• „Strzały Robin Hooda"
radz. od lat 12 godz. 12 ·15
3I .Ol. 1 1·02 · jak wytej
WISI.A - „Ojciec Swlęty
.Tan
Paweł 11 w Polsce". pol. b.o.
godz . to. 12 U. 11, 18. 2G
31.01. l 1.02. jak wyteJ
ZACHĘTA - „Powrót M'.echagodztl.11'' ja9 od lat 12, goorz. 10,
1Z, lł,
„Płon11cy wletowłec"
USA od lat 15 god:1. t6. 11
31.01. l 1.02. jak wytej
STUDIO - , .._e„•śc!e na lm"'Cll""
.-~ ""'
' '
jug. b.o. Codz. 16, „Nosferatu
- wampir" RFN od lat 11 godz.
1'7.30. 19.30
31.01. 1 1.12. jak W)'łej
STYi.OWY ,,39 stopni" ang.
od lat 12 godz. 15.30, 19.30, Kino
Filmów
Polskich
„Bilans
kwartalny" pol od lat 111 godz.
17.30
31.01._z•• stopni" godz. 11.30,
19.30, JUDO Filmów Polskich
„Iluminacja" pol. od lat 11
&ociz. 17.30
1.02. jak wytej
DKM ,Pant minister ta!\cay"
poi. od lat 12 godz. 18, , Zapach
kobiety" wł. od lat 181 1oc1z.
18 20
:il.Ol. l 1.02. jak wyteJ
GDYNIA - Jtłno Non-stop
....
aodz. JO - ,,Mistrz rewolwen'i"
USA od lat 15
3l.Ol. jak wytej
od „ „_
I.OS, Kino Non-stop
„ 0...10 „Transamerican ekspre1"
USA od lat 15
HALKA - sean1 zamknięty
godz. 111, „Imperium namiętnoA·
cl" jap. od lat 18 godz. l?, 19
Sl.OI. „Cudowny kwiat" radz.
b.o. godz. 15, „Imperium na,
miętnoścl" godz. 16.30. 18.30
I.02. Bajka - ,,Królowa śnie,
l
k
A
•
gu" godz. 14 • da ej ja
wy„e,,
Ml.ODA GWARDIA „Wesele"
pol. od lat 15 godz. 10, „Gwlezdne wojny" USA od lat 12 gódz.
12.IS, 14.30. I6.45, „Wszystko jest
miłością" bu!g, od lat 18 godz.
I9
31.01. „Gwiezdne wojny" godZ.
10, I2.15, 14.30, 16.45, „Wszystko
jeirt miłością" godz. 11
1.02. Bajki _ .,Przygody skrzatów" godz. 10. 11, „Gwiezdne
wojny" godz. t2.I5. 14.30, 16.45,
„Wszystko jest miłością" godz.

•

Skłodowskiej-Curie

-
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_ Szpital "'§"
~
(Zgierz. Pa, ~

szpttał

Im.
(Zgierz, . Pa,

rzi:czewska 35)
La.ryngoloitla Szpital
Pirogowa (Wólczańska 195)

Im.

S
S
s
S

~

~
s
~
~
'°'~S"""

8

~ OkuhllstykaMil'
Szl~l)taa Im.
„onsc era (
":mowa ~
Chirurgia 1 laryngologila dzle·
clęca - Szpl·tal mi.
Korczaka ~
(Armil Czerwonej
)
15
Chtrurgia szczękow-0ntwaroowa ~
- Szpital Im Barl1cklego (Kopc!ńsk!e~o 22)
"""'
Toksykologia _ Iru;tytut Me- ~S
dycyny Pracy (Teresy 8)
~
~S
Wenerologia
PrzychOdnia
"""'
DermatolOl(lczna (Zakątna 4{) ~
cała dobę oprócz nledz.!el i śwl ąt ss~

SS
S

~

"""'
~

l.IZ.

Ch~urgla

Bałuty

8

s
~
"""'

8
S

ogólna Szpital Im. Biegańskiego (Kniazie·
wlcza 1/5: codziennie Szpital Im
Barlick1ego
(Kopcińskiego 22)
dla przychodni rejonowej nr 7
Szpital lm .
Skłodowskiej-Curie ~
(Zgierz, Parzęczewska
35)
dla ""'"
~
przycbod·nl rejonowych nr n.r I """'
•.
• "'-pita!
!m. Ma•rchlewskle· """'
a 3 „
„,,,
~
go (Zglerz Dubois 17)
Zgierz ~
Ozorków, Aleksandrów Parzęczew ""'"
Górna - Szpltaa lm. Jonschera
(Mllton.owa 14); Po.tooie - szpita!S
~"""'
Im Pirogowa
(Wólczańska
195) ~
t
I
B
'
~
Sródmleśc le - Sz.pi a· Im.
.e- ~
gańskie"o
~
" (Kniazlcwicza 1/0); WI- """'
dzew - Szpital lm. Sooenberga ~
~
(P!enl<ny 30).
"""'
•
• •
"""'

§
S
S

S

§
~

~
~
cw.rurgta ura'Z<>wa - S z.pital !m. S:~
Jon.schera (Mil!.on()wa 14)
S
Neurochirurgia
- Szp!tał tm. ~
tm.
"
~
P irogowa (Wólm:ań.ska 195)
~
Okullstvka
Szpital
J:m.
~
Jonschera (MUlonowa 14)
~
~
Chirurgia 1 larvngolog1a dzlecięca - Instytut Pediatrii <Soor
na 36/50)
ChLrurgia
szezękowo-'twarnowa
- szpital Im Ba.r llckiego (Kopcitisklego 2:2)
Toksykologia - instytut
Me- ~
dycyny Pracy (TerMy 8)
Wenerologda
- Przychodnia ~
Dermatologtc:ima (Zakątna 44) """'
cała dobę . oprócz n1ed:1Jt~I I świąt """'

K~i;:rry~~:log!f;bl~nl~pt~;1
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WO.TEWODZKA STAC.JA
POGOTOWIA RATUNltOWEąo
ł.Mt, ul. Sienkiewicza 13'7

tel. ff.

SS

~

ss§~§
~

~

000LNOPOLSKI PUNKT
INFORMACY.JNY

dotyczący i>racy 171acówelc służ·
by zdrowia. czy.nnv całą dobę
we winystki• lłn.l t:v1odn1a
tel.. 810...Jt

S

~
~

~

S
S

~

~

~././LUAVHHH.UUAY.UAY~LUAW'AYH.UUIHH.UQ~HAYAY.HAY.U~AYA

żeczek:

us

139486,

uoz

.22372.1,

us

634353, us 1002722, us 1364127,
us 1573589, us 1658160, us
1663959, US 1828760, UO 2166876,
US 2194989, US 2383430, UO
2432931, us 2463918, us 2579964,
us 2810195, us 3068174, us
3073213, us 3283572, us 3299587.
us 3673265, us 3679355, us
3932076, us 3935739, us 3952257,
us 3968247, us 4361584, us
4500592,
us 4614508, us
4662304, us 4745970, us 4783208,
us 4791699, us 4795942, us

0

Powy-ższy
wyka.z wyloso'Wa,
nych premii
pieniężnyoh ma
charakter
wyląoznie informacyj.ny. ZawiadOl!Ilien.ia o wyło,
sowanych premi=h pi eniężnych
przesłane ZOIStll!ną zain teiresowa,
nym osobom listami polecony,
mi pod adresy
rgłoszone
w
PKO.
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Dzi~ Jutro i
30 STYCZNIA
PROGRAM I

PIĄTEK,

9.00 Cztery pory roku. 10.00 Wiad.
11.40 Tu radio kierowców. 12.05 Z kraju I ze świata. I2.25 $plewy staro•
polskie.
12.45 Rolniczy kwadrans.
13.00 Komunikat energetyczny. 13.01
Studio „Gama". 14.00 Wiad. 14.05 Studio ,Gama". 15.00 Wiad. 15.05 Popołudnie dziewcząt l chłopców.
15.30
Studio „Relaks" . 15.35 Kącik melomana. 15.55 Pięć minut o kulturze.
16.00 Muzyka l aktualności.
16.30
Spotkanie z Andrzejem Korzyńskim.
17.00 Wiad. I?.10 Radiowe spotkania.
11.30 Radlokurier. 19.00 Dziennik wieczorny. 19.25 Warszawskie orkiestry
radiowe. 19.40 Magazyn międzynaro
dowy. 20.00 Wlad. I Informacje spor·
towe. 20.os Koncert tyczeń. 20.30
Orkiestry w repertuarze. popularnym.
21 .00 Wlad. 21.()3 Kronika sportowa.
21.15 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 21.18 Muzyka Karola Szymanowskiego. 22.00 Z kraju I ze śwla·
ta. 22.20 Tu radio kierowców.
23.00
Wiad. 23.15 Wita was Polska.
PROGRAl\l Jl
8.30 Wiad. 1.35 Sprawy codzienne.
8.55 Poranek w Studiu „Gama". 9.40
Radio Moskwa. IO.OO Portret pisarza
Stefana Otwinowskiego. 10.30 Młode
talenty na radiowej antenie. 11.00
Ksiątkl, które na was czekają. 11.30
Wlad. 11.35 Co słychać w świecie.
11.40 Szczodarki na Lubelszczyźnie.
11.55 Komunikat Instytutu Łączności.
12.05 Zapowiedź audycji popołudnl0n
wych. I2.10 M1,1zyka dawnej Warsza.
wy. 12.25 Porady Karollny Kocowej.
I2.45 Splewa Irena Santor. 13.00 Refleksje.
I3.10 Amatorskie
zespoły
przed mikrofonem. 13.30 Wiad. 13.36
Wokół
spraw naszego stołu. 13.51
Pieśni osadników kanadyjskich. I4.00
Gospoda~cze problemy regionów. 14.10
G. Puccini - sc~na Minnle z Szeryfem. I4.25 Magazyn wędknskl. 14.45
Muzyka Beethovena. 15.30 Wiad. 15.35
Popołudnie
dziewcząt
i chłopców.
16.00 Koncert życzeń miłośników muzyki paważnej. 16.40 Reporta:!; na zamówienie. 17.00 Ciekawostki „Polskich
Nagrań".
17.30 Szersze spojrzenie.
17.50 Klasycy muzyki rozrywkowej.
18.05 Ludzie, wśród których tyjemy.
18.25 Plebiscyt Studia „Gama". 18.30
Echa dnia . IS.40 o zdrówiu dla zdrowia. 19 'lO Wieczór llteracko-muzycz·
ny. 21.30 Wiad. 21.35 Informacje
sportow,e. 21.40 „Polska jesień" 25 fragm. pow. czyta Z. Zapasiewicz.
22.00 Teatr PR: - słuch.: •• Natręctwa,
przywidzenia";
„Dzisiaj niedziela".
23.00 Granice jazzu. 23.30 Wiad. 23.35
Muzyka na dobranoc

galeria

5122678, us 5131929, us 5560846,
us 6026408, us 6027183, us
6039984, us 6051570, us 6066691,
us 6072438, us 6091416, us
6095782, us 6101047, us 6104253 ,
us 6110419, us 6118559, us
6445355, us 6450919, us 7040922
us 7042133, us 7054017, us
7055458, us 7059835, us 7063466,
us 7069917, us 7073731, us
7075017, us 7085439, us 7091717.
us 7107749, us 7125006, us
7128687, us 7140897, us 7141630.
us 7149017, us 7154439. us
8571354, us 8574930, us 858638~.
us 8593162, us 8600906, us
8602244, us 8610618, us 8611886,
us 8614675.

W

tylko

trąbka"

-

aud.
słowno-muzyczna dla dzieci. 9.30 B .
Marcello: 3 Concerto E-dur. 9.40 .. Na
ba lu" - aud. słowno-muzyczna dla
pr zedszkoll. 10.00 Podróże do wysp
Polinezji. 10.30 Estrada przyjaźni. 11.00
„ Zmierzch polsl<lego romantyzmu" aud. dla szkół średnich. 11.35 Nie
t y lko dla słuchaczy w mundurach.
I2.00 Wiad. 12.05 Wlad. (Ł). 12.08
„Moda 1 wygoda" - aud. Gra:l:yny
Papier (Ł). 12.25 Giełda płyt.
13.00
„Brawurowy slalom" słuch.
dla
dzieci. I3.25 Sławne dzieła, sławni
w y konawcy.
15.00 Studi o .,Gama"
w Stereo. 16.00 Wlad. 16.05 Olimpiada
języka rosyjskiego. 16.20 Spiewa Ma,
rek Grechuta. 16.25 17 lekcja języka
niemieckiego. 16.40 AktualnoAcl dnia
(Ł). 18.55 „Umuzykalnienie" rep.
Anny Kolasy (Ł). 17.15 Proza (Ł) .
17.3> Na nastrojowej gamie (Ł). 18.00
Młodzi od Merkurego aud . .J. Sikorzanki (Ł). 18.15 Radioreklama (Ł).
I8.25 Dziś pytanie - dziś odpawiedź .
19.15 17 lekc ja języka angielski ego.
19.30 Odtworzenie koncertu filharmoników berlińskich. 2I.15 Percy Grain·
ger - wybitny australijski planista
I kompozytor. 22 .15 Wersje t kontrowersje. n.se Utwory fortepianowe
c. Batnt-saenn.
Wlad.

n.•

w Domu Kultury JtSM

będzie się o

godz. Hl otwarcie

wej

plasty.c~nej.

galerJd

no-

G:ileria

„A" będz.ie prezentowała bwÓ't'c7.0ll6
plast}'ków amatorów.

Jako

pierw-

szy wystawi swe aJk:wa:rele Tadeun
Ry.Illkiewicz.

(jb)

~-cm~

~awny

Radca
~A

Dtn

11

I

~

I~ pra~vny
z powo.du

I

„DŁ"

choroby
radca
dziś nie przyj,

muJe.

~~--~!W!~?~Nilll'l~~~------~·~·~~--•'lllli?

PoJU:trze $Radio

SOBO'.rA, 31 STYCZNIA

NIEDZIELA, 1 LUTEGO

PROGRAM I

PROGRAM I
8.00 Wiad.
8,20 Muskon. 9.00 W'1a·
ctomości„ 9.05 Ra<li-0rwy Ma.gaa,;:y"Il Woj
skowy. 10.00 W1ad. l!0.05 Informacje
sp()rl01We. 10.10 Pól wlielm polslkd.ej
p~ooeniki .
10.30 Radi·()WY Teaitir
d:la
Dz łeci „o
d<>brym As&r.sa.je:haJllJ.e"
słuch. 10.55 Relacje z masowego
biegu
narciarskiego
Jadźwingów.
11.00 Koncert przed hejnałem. 11.30
Relacj e z masowego biegu narciarskie·
go Jad ź wingów . 12.05 W samo połud,
nie. lZ.45 Polskie miniatury
muz.
12.53 Informacje dla kierowców. 13.00
studio , Gama " . 13.45 Relacje :& ma·
sowego biegu narciarskiego :radźwln·
gów. 14.00 Studio „Gama".
14.30
W Jezioranach - odc. powieści ra·
dlowej.
15.00
Koncert
:tyczeń.
16.00
Wiad.
16.05
Teatr
PR
,Most" słuch. 117.00 Radiowe oir,
k l.est r y przed m uk.rofonem . 1'1.:W Studio Młodych. 18.00 Komun!lkaty Tar
talizaitora Sportowego. !8.05 lnf·o:r·
m a.c je dla kierowców 18.ln
„Powr óćmy , jak za diawny-ch l.a.t" oipr.
J. MiLchen. 19.00 Dziennik. 19.HI P.rey
muzy ce o sporde. 20.00 Koncert tyc zeń . :ll!.00 WLad .
21.05 God'ldlna dda
pow a żnych aud. 22.00 Telegramy
muzycz.ne ze świa.ta. 2.2.30 Moja a111,
d ycjn m\llZy-czna. 23.00 Wiad. 2Cl.05 ln,
f or ma.cje s portowe. 23.15 Rewia plosen e.k. 23.45 Jazz na d<>brall!Oc.

9,00 Cztery pory roku. 11.40 Tu radio kierowców. 12.0l> Z kraju i ze
I2.25 Spotkanie z folklorem.
12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikat energetyczny.
I3.01 Studio
„Gama". 14.00 Wiad. 14.05 Teatr PR:
„Maniek" - słuch. z. Wiktorcz_yka.
15.00 Wied. 15.05 „Supełek" - aud.
H. Bielawskiej. 15.30 Studio Relaks.
15.35 Kącik melomana. 15.55 Pięć minut o kulturze. 16.00 Muzyka i aktu·
alności. 16.30 Nowości z radiowych
studiów. I7.00 Wiad. i informacje
sportowe. 17.10 Magazyn zwią zkowy .
I7.30 Radlokurler. 19.00 Dziennik wie·
czorny. I9.25
„Niech tai1czą nasze
serca" - śpiewa I. Jarocka.
19.30
z kabaretu STS - wieczór 11 - aud.
R. Pracza l A. Jareckiego.
21.00
Wlad. 21.05 Gwiazdy jazzu. 21.35 Przy
muzyce o sporcie. 21.58 Komunikaty
Totalizatora Sportowego . •22.00 z kraju i ze świata. 22.20 Tu radio k le·
rowców. 22.23 $plewa Halina Frącko
wiak. 22.30 Hallo, Berlin, h a llo Wa r szawa.

świata.

PROGRAM Jl

8.30 Wiad. 8.35 Sprawy codzienne.
8.55 Poranek w Studiu „Gama ·· . 9.40
Moto-sprawy. 9.50 N. Paganini - s onata ,l'Japoleon' ' na 'skrzy pce i orkiestrę. IO.OO Teatr PR: „Krwawy m ł yn "
słuch.
wg pow. K.
G jellem py
„Młyn na wzgórzu". 11.30 Wia d . 11.35
Co słychać w świecie. 11.40 Muzyka
spod strzechy. 12.05 Zapawle(!ż audycji popołudniowych.
12.10 Tańce z
oper l baletów. 12..25 Mój dom. moje
osiedle. 12.46 Spiewa T. 't1,1tinas. 13.00
Koncert chopinowski - z nagrań J.
Smidowicza. 13.30 Wiad. I3.36 Ze wsi
i o wsi. 13.51 Przekrój muzyczny tygodnia. 14.25 Magazyn dla działkowi
czów. 14.45 Muzyka Beethovena. 15.10
„Czata" mag. wojskowy Studia
Młodych. 15.30 Wlad. I5.35 Popołudnie
dziewcząt i chłopców. 16.15 Muzyczne
archiwum PR. 16.40 Czas i ludzie.
17.00 Z archiwum jazzu. 11.30 Szersze
spojrzenie. 17.50 Muzyka . 18.25 Plebiscyt Studia .,Gama". 18.30 Wiad. 18.35
Publicystyka międzynarodowa.
18.45
Kwartet gitarowy „The Shadows " .
1.9.00
Wieczór
literacko-muzyczny.
I9.03 „Matysiakowie" - 1.275 odc.
pow. radiowej. 19.33 Gra miody pianista radziecki N. Demldenko. 20.20
Notatnik kulturalny. 20.35 Gra N .
Demidenko - c.d. 21.10 ,1 Sp6r o schedę" rep. E. Bobocinskiej.
21.30
Wiad.
21.35
Informacje sportowe.
21.40 Wybitni aktorzy czytają ulubione ksiątkl
„Polska jesień" fragm. pow. J. .r. Szczepańskiego.
PROGRAM lll
22.00 Studencki karnawał. 23.00 Pieśni
na głos altowy H. Purcella. 23.30
8.00 Ekspresem przez świat. 8.05 Za Wiad.
kierownicą. 8.40 Co kto
lubi.
9.00
PROGRAM Ul
„Dzieci wszechświata"
13 odc.
książki. 9.10 Na motywach przebo8.00 Ekspresem przez świat. 8.05 za
jów ł'aula Simona. 9.30 Prosto z kra- kierownicą . 8.40 Co kto lubi.
9.-00
ju - aud. publicystyczna. 9.45 Małe „Dzieci wszechświata" - odc. książ
poranna muzyka.
I0.30 Ekspresem ki. 9.IO Recital K. Jakowicza.
9.45
przez świat. 10.35 Kiermasz płyt wy- T. Torańska „Reportaż spod latwórni „Supraphon". Il.OO Mam PY· dy". 10.00 W tonacji Trójki 11.00 Cotanie,
dyrektorze.
11.30
Kwartet dziennie powieść w wydaniu dźwię
gwiazd z Los Angeles. I2.00 Ekspre- kowym - M. Choromański: „Głow
sem przez świat. 12.05 W tonacji nictwo, moglitwa I praktykarze"
Trójki. I3.00 Powtórka z rozrywki. 11.30 Z nagrań Jacka Teagardena .
I3.50 „Skazani na sukces"
odc. 12.00 „Ostatni wywiad Andre M a lpow. H. Kirsta. 14.00 Słynni kompo- raux"
aud. . dokumentalna
G.
zytorzy - wielcy wirtuozi. 15.00 EkSn Gronczewskiej. 12.30 Rapsodia Ricka
presem przez świat. 15.05 Gitara, ka· Wekemana.
13.00 Powtórka z rozstanlety i piosenka. 15.30 Z muzyki rywki. 13.50 „Skazani na sukces" filmowej zespołu „Pink F1oyd". I6,00 - odc. pow. 14.00 Ekspresem przez
Posłuchać warto„.
16.15 Muzykobra- świat. I4.05 Sławni kompozytorzy nie. 16.40 Gra zespól .,Extra Ball". wielcy wirtuozi - S. n a chmani n ow.
17,00 Ekspresem przez świat.
17.05 15.05 Słuchaj razem z n a mi. 16.00 Mię
Muzyczna poczta UKF. 17.40 Studio dzy wierszami - aud. K. :Jakubownagrań .
18.10 Polityka dla wszyst- skiego I A . Zakrzewskiego.
I7.00
kich. 18.25 Czas relaksu. 19.00 Co· Ekspresem przez świat. I7.05 Muzyczdziennie powieść w wydaniu dźwię na poczta UKF. 17.40 OpowleScl stakowym I9.30 Ekspresem przez świat roangielskich ballad. 18.10 Polityka
19.35 G . Puccini: „Tosca". 19.50 „Dzie- dla wszystkich 18.25 Koncert, jakieci wszechświata" - 14 odc. k2slążki. go nie- było. 19.30 Ekspres em prze z
20 .00 Interradio - aktualności. 2n.40 świat. 19.35 Opera tygodnia - G .
Katalog nagraii - King
Crimson .. Puccini:
„Tosca".
19.50
„Dzieci
21.20 Muzyka w dawnym Krakowie. wszechświata" - odc. ksią żki.
20.00
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda sied- Baw się razem z nami. 22.00 F a kty
miu wieczorów Carlos Santana. dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu w leczo22.15 Trzy kwadranse jazzu. 23.00 rów - Carlos Santana. 22.I5 „Panta
Wiersze Iwana Bunina. 23.05 Utwory rei" - słuch. H. Krzyżanowskiej
l<ameralne Debussy'ego 1 Ravela.
22.45 Dawnych wspomnień czar. 23.00
Wiersze Iwana Bunina. 23 .05 . :ram
PROGRAM IV
session w Trójce.
9.00 „Nie

sobotę

„ Lokat or" (uI. Lok·aiol'Ska 18) od·

PROGRAM IV
9.00 W kręgu spraw rodz inny ch.
9.20 Nowe nagrania radiowe.
10.00
Kraje i wydarzenia.
10.20 E str a da
przyjaźni. 11.00 Zwierzęta zna ne i nieznane. 11.20 Muzyka. ll .30 G . Donizetti - scena z opery
Gemma dl
Vegry" (stereo). 12.00 Wlad .
12.05
Wlad (Ł). lt.08 Nad !Zjazdowymi materiałami dyskusja nad tezami KC
PZPR przed IX Zjazdem PZPR (Ł).
I2.23 Chwila muzyki (Ł). I2.25 Gieł
da pł~ (stereo).
12.40 Mecha nizmy
lektury. 13.00 Dwojgiem uszu. I3 .25
Sławne dzieła,
sławni wykona w cy
IS.OO Studio Gama w stereo.
16.00
Wiad. I6.05 Lekcja jęz. ang. I6 .20 Lekcja jęz. łacińskiego 16.40 Alttualności
dnia IŁ). 18 ~• Recenzja literacka .J.
H. Wlśnlewsłdpgo (ł.). 17.00 Test kon.
trolny (ł.). 17.ftl Stereore wia w our.
liony Grze siak (ł.). 18.0ii .,Zapraszamy na wierzeje" aud. Arnolda
Borowika (Ł). 18.25
Ludzie . epoki.
obyczaje
Zamach
Januszajtlsa .
I8.55 Ziemia, człowiek, wszechświat.
19.I5 Lekcja
języka
francusk iego.
19.30 Studio Stereo zaprasza (stereo).
22.IS Wersje I kontrowersje.
22.50
Utwory fortepianowe c. Satnt-Saen•· 22.a Wlad.

PROGRAM li
a.w W1ad. s.~a n.01icert pQran.ny.
9.0J 1'ra.n.sml!Sja mszy święrej z i<..oti·
Cljo la św , Krzyża w Wa=awie. 10 OO
N >ooz.ie1ne spotka.ni.a - pr<>!!iram il·
ternclto-mu.zyczny.
Ia.05
P01Iainek
symronlcz.ny . 13.00 Te8/l.r PR „1nfain\.Ka" - słuch .. 14,30 Wioo. 14.36 Kyt,
my ka.rnaiwalowe Amery>k.i Połudindo
wej. 15.00 Radiowy Tea•t r d1ia Ml<>dz.1e<l<y „.Bogowie żąda.ją of~ry"
słuch.
16.45 Horoskop
reklamowy.
16.00 Koncer-t chopinowslu. lS.30 Pod,
w i e czorek przy
mikrofon.le
18.00
P a1norama wokalistytlti lX)lSkiej. :8.30
Wiad. 118.3.5 FeHetcm T . Zlmeckiego.
18.45 Moda i piosenka. 19.00 Sta.ra
i now.a muzy.ka wojskowa. 19.20 SW·
di o Młodych , Roz.głośn.loi Ha rceraka
- ma.gaiz y·n n ie tylko dlLa ha.rcerzy.
:>O .OO Wielcy artyści estrady i ka1baretu. w.:;o J a.zz.owe spatk.aln.ta. :/Jl.OO
Wo.isk o, strategi-a, obronność. :n.15
Recital zespołu „5 Dim-en.sion". :U.30
Roun.aLtości muzyczne. 22.00
1 ea.tir
Poe2jl - „Opowieść przieku.pnda reldikwW'. 212.30 Ma.garzy·n
Stu<lenoki..
23.3-0 Wjad.
23.35 Co słychać
w
świecie. 2i3.4Q Spiewa.ne sbrofy.
PROGRAM 111
8.30 Ekspr-esem przez śwLait. 8.36 Komu piosenki:. 9.00 Dzieci wszechświ&·
ta - odc. k.s.Mążk.i. 9.10 Utw01 y oor•
ga nowe Men.delssohna
~ra Phlltpp
Dove. 9.30 W stronę klllltlllry . 9.50 Pieś ni be.z słów Mendelssohna g.ra
W.
Giesek!iJng. 10.00 60 minut na gocl21nę a ud. 11.00 Cu<lowny świ.a•t rag >tmu. ll.2J5 MuzyC2Jny pora.nek
z
mu.ppet&mi. lil?.00 Dun.kain.ieha, Księ
życ i Siergiej odc. 3 słu.oh. doku,
mentalnego. 12.25 Muzyk.a z sal kon..
oortowych. 13.20 Przeboje z nowych
płyt. 14.00 Ekspresem przez
śwta.t.
14.05 Konbrapu·n.kt. 114.3-0 Z na.!?jrań
P rogramu 111. 15.00 Reportaż A. Sem.
kowicz - „ Urodzeni na
poozą·tlki\1
wi-eku". 15.2.0 „WLnna" nowa płyta
B. Streisa•n<l . ló.00 Wa.cłaiwa Sadikow,
sklego opowleśc o książce trującej .
16.15 Louis Ar mstrong w
kra.Jinie
swin gu , 17 oo Zapra.szamy d:o Trójikl.
19.00 Loud!s Arms trong w k.ram.ie p!O·
son k !. ll!l.30 'Ekspresem p r zez {;wi at.
19.35 O pera tygoc:Lnia
G. Puccin.I
,T osca " . 19.50 07..ieci wszechSwiaota
- od c. k siążki . 20.00 Jarzz pia.n'° for·
te - aud. 20.40 My od Kaina l seta
- a ud . poetycka . 21 oo Serenady Mo·
:iarta. 211.3-0 GomOli!C-Owe m€'1ooyJe aud. 22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda
sie dmi u w ieczorów.
22.15
Stuidio
Teatraln e Pr. III „Sa.Jto". 23 15 L.
Arms trong w krainie bluesa.
23.50
Ka,rt&ju s z - Pra.wjdła
kterowa•nia
u.my1Slem. :M.00 .t-.f!ęd:zy d•llllem
a
0

sn e1n .

PROGRAM IV
8.0o Dzień dobry, słuchaczu (l.).
8.07 Niedzielny progtam literar.kl w
opr. M. Kuźniaka (Ł). 9.00 Test kon·
troi ny. 9.01 Niezapomniane k".lncerty
zespołu
„Deep Purple" opr.
M.
Nieżdzieckiego. JO.OO Klub Młodych
Miłośników Muz y k i koncert F.
Mendelssohna. U.OO
Wierzenia
1
obrzędy różnych n a rodów 11.25 Gra
ka,p ela Fra.n.ka Kurz.ei. 11.36 Zgaoo1j,
spl'awdź, o<l·pawiediz. 112.00 Wlad. 12 05
Tea<tr Klasyki d'La M!odzle:!;y SzJwl,
nej ,Na imię mi było Krzysztof".
13.00 K. Ma.rta Weber uweortUJre
do op. „IDu.ryg.a,nrthi!". 13.00
Klu·b
Ol!mphjczyków.
l3 .30 Studio Stereo
- za•p r asza. 14.10 Wersje \ kont.ro,
wersje. 14.40 R. Waschko 1 jego płyn
ty.
15.00 Teatr PR „WleLka gra o
si edemd,ziesląt
tYslę-cy"
siu.eh.
16.00 Wl a.d . 16.05 Koncert zycuń w
opr. M. Kamińskiej (ł.l.
16.35 Test
l<0ntrolny (Ł).
16.36 Henryk Oeblch
zaprasza w opr. K.
Płetranek.
17.00 Tu Studio 4.
17 30 wa,rma.wskl
Tygodl!l łk Dźwiękowy. 18.00 Radiolatarnia . 18.30 „Dlokleclan - domlnus
i L de'U$" - słuch. 19 oo a. Do.nlrze<ttt
„1.JUoreZl[a Borgia" opem.
m.oo
Wiad. sportowe.
2UO Ml<:dtzyruiro,
dOWa 'l'rybuna Komporzytor6w
Pairyż 11980 r. 22.55 Wlad.

DZIENNIK

ł..ODZKI
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„Nie ma nic takiego, czego by ludzie nie usiłowali
osiągnąć, jeżeli przedsięwzięcie obiecywałoby dużą nagrodę". Słowa te wypowiedział dwa tysiące lot temu
Liwiusz i aktualność ich nie zmniejszyła się do dziś
ani o jotę. Wiele poważnych odkryć, wynalazków
i osiągnięć zostało dokonanych tylko dlatego, że ich
twórcy chcieli zdobyć wyznaczone za nie nagrody. Oto
kilka najsłynniejszych przykładów:

11

_______,
We wczesnych latach XV[Il wieku brytyjska admiralicja ogłosiła,
że zapłaci 20 tys. funtów temu, J.tto
:zaprojek.tuje dokładny chronoruetr
okrętowy. Nagrodę wyg~ał mechanik :z; Yo])l!:sllh:e, J. Harrison. ko.n1truując całą serię chronometrów
które spełniały wymagarua admiralicji. P r zy końc u t ego samei,:<J ~·ie
ku (1795 r.) Napoleon Bonapa.rte
ogłos i ł, że przyzna nagrodę 12 tys
franków temu. kto opracu1e oraktyczną
metodę
przQ<:howywania
żywności przez dłuższy czas. Nagl'odę zdobył
fram~uski
kucharz.
Nkolas Appert, który zaprezmnował cesarzowi Francuzów matodę
polegającą na ogrzewaniu żywności
a odprowadzaniu powietna, by
bakterJe nie zepsuły produktów.

mez Bryain Allen na zmodyfiko.
wanej
wersji
Cready'ego).

mięśniolotu

Mac-

Każde

z tych 05iągnięć, chociaż
główn ie z chęci zysku
miało duże znaczenie praktyczna.
Chronometr Harr isona zrewe>luc jonizował przemysł
zeg a rmistrzowski, <A·ynalaeek AppeTta st:i.ł się
podstawą
dzisie j5zego
przemvsłu
konserw, przelot Llndbergha ot"worzył
drogę do międ zynai·<Jdowej
komunikacji lotniczej, zaś mir,śnio
lot MacCready'ego
zapoczątkował
badania nad lotami przy bardzo
małych prędkościach.
a kto wie,
czy nie otworzył nawet drogi do
p<>wszechne:go latamia na mięśnio
lotach, taik jak dz,isiaj jeździ się na
dokon a ne

row~ach.

Najsły•nmiejszą

w
historii była
nagroda ufundowama w 1925 roku
przez Raymonda Orteig.a (25 tys
dolarów) za przelot nad Atla.n.tykiem (jak wiadomo, w 1927 r. zdobył ją Charles Lindbergh). Bardw
znana była również nagroda ufUJldowana przez angielskiego przemysłowca,
Helllry'ego Kremera,
i:a
skonstruowanie
mięśniolotu.
ua
którym moi.na by przelecieć olneśloną
trasę.
Nagroda
wynos.iła
50 tys funtów i wielu konstruktorów, m. in. w USA, Japo.nil i Wielkiej Brytanii, rozpoczęło ~ntensYW·
ne . prace, by ją wygrać. Udało się
tego
dokonać
Amervkirninowi.
Pauk>Wi MacCready'emu. Po wlelu
próbach skonstruował on mięśnio
lot, „Gos.samer CondOII'". n.a którym Brya'O Allen Pl"zeleciał określoną regulaminem trasę. Kremer
był 'ak tym zachwycony, że zara.z
ufundował nową nagrodę \100 tys
funtów) dla tego. kto na mięSnio
loc.'ie
przele<:i nad Kanałem La
M a nche (nagrodę te wygrał rów-

MISS

ANGLII

Oczywiście,
wcląt Je.st
wicie Innych nagród do wygrania. Są więc
nagrody za wyhodowanie specjalnych
odmian roślin, skonstruowanie róź
nych maszyn i robotów o określo
nych
parametrach
technicznych,
osiągnięcie
określonych
wyników
sportowych.· dowiedzenie oewny~h
twierdzeń matematycznych itp. .Ted·
nakźe.
jak
obliczył
nowojorski
dzi!lnnikarz I popularyzator nauk;
Mark Philby, najwięcej nagród cze
ka dziś na tego, kto... dosta rcr.y dowodów na Istnienie kosmitów Ktoś,
kto zdołałby takie dowody przrdstawić (oczywiście, musza one być n1P·
zbite), otrzymałby kilkaset
:iaęród
od rótnycb Instytucji, towarzystw

Rozwiąmnie

Iaztenntczek

ZA ŻYWEGO

Milion

„--·

KOSMIT~
naukowych,
magazynów
acłence
flction, periodyków popularnonaukowych, a wreszcie od osób prywa\
nych, na łączną sumę okolo '1,7 mln
dolarów (sic?), Przy czym są to tył ·
l<o nagrody istniejące oficjalnie, o
l:ło szone publicznie i poparte 'l1lpowiednimi dokumentami
Phiłbv
ta
strzega się, te w swych obli·~1:.-marn
nie brał pod uwagę różnych pół żar
tem, pól serio wygłaszanych d•klaracji, jak np, obietnica newnego umltlmilionera z Kalifornii, który powiP·
dzial, że dałby milion dolarów za
żywego kosmitę, którego mógłby podarować
swojej tonie
(martwy go
nia Interesował).
Istnieją równiet nagrody dla tyth,
którzy rozwiążą inne fascynujące ia·
gadki, np. odkryją naturę 7-Jawtsk
paranormalnl"th (zwłaszcza przeno~ze

nia energii na

odległość) lub wyjatajemnicę
Trójkąta Bermudz·
kiego omawiając te nagrody, Phllby
doszedł do wniosku,
te odzwierciedla.Ją
one zmianę
w charakterze
problemów nurtujących rodzaj ludz·

śnią

ki. Owa wieki temu szukan.o metod konstrukcji zegarów I przecho·
Wywania żywności. dziś szuka się
odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy
sami we wszechświecie1 Inaczej mówiąc:
dzisiaj w mnlejuym ~topniu
interesują nas sprawy praktyki tycia codziennego, bardziej zaś pro·
bierny o charakterze uniwersalnym,
istotne ze światopoglądowego punktu
widzenia.
rozwatań Phllby'ego na,! rlekawsą
chyba konkretne obliczenia
i myślę,
nasi krajowi
UFO-Jodzy powinni się nimi •ainteresować, zwłaszcza przy obecnym bra-

Z
sze

ilościowe

cesankle - eesarzowl. Oto
na budyn~u przy ul. Swię·
tokrzyskleJ 13S w warszawie rozświetla
ciemności
neon PZU. Być mo:l:e dal·
sza okolica ma do
niego
stosunek tak.i sam jak do
innych reklam. jednak lu·
dzle mieszkający w
tym
samym budynku - zupel·
nie inny. Ponlewat neon
zainstalowano dosyć nle·
dbale, przez co należy ro·
zumieć, te w dachu zro·
błono dziury, ludziom z nit
szych pięter leje się
na
głowę gdy tytko zacznie pa
dać; wystarczy jednak za·
drzeć
głowę
do góry, by
dowiedzieć się kto za
to
odpowiada. Raz już tak się
zdarzylo, że dach naprawiono, lokatorzy doprowadzili swoje mieszkania do
porządku,
a PZU za
tG
wszystko zapłacił. Ale że
historia lubi się powtarzać.
dach pod neonem
PZU
znowu przecieka. więc firnu( tak okazale się rekla·
m tij:;;e a h«;dzle musiała syp
- Kled~ pani maź sie ·.H •mkn;il.„ przepraszam. n~
gro,zr m znowu. Do·
chtialem po\\i~dzieć: kiedv znikna!?
·
· '· ·, '" •toT UCZNIOWIE GIMNA- ~ a:t
o 24 metry dlu:tszy lecznej
ulicy Swlętokrzy.
ZJUM
w
Gross Umstaclt id
poprzedniego
t:ekor- • · ·
(RFN) wynteśtt na podwó- iowego
E
rze szkolne 300 stolów t 600
•
Y PRU:D
SĄD M
w
krzeseł i bytt pewni, te na- y KRYTYKUJĄC REK- Peru stanęto 22 cztonków
stępnego dnia lekcji
nie LAMĘ BEZ POKRYCIA - ?,anglu 1taknd~aT:y t -h rkott
będzie
Zawiedli się: wez- bardzo u
n;i.s częstą! -) n.am
s ar _ono c o PT
wana strat ogniową, która należy wszaki:e ocldać
co bę przemyeenta 60 kg pasty
- wykonujqc usługę niezbyt dla niej typową - w
ciqgu nocy wniosła meble
na powrót do szkoty.

te

ku dewiz w kraju, Natomiast wnlo·
sek Phllby'ego o zmianie zainteresowań ludzkich .!est mocno dyskusyjny. Skoro bowiem na dziesięcl11 poszukiwaczy kosmitów„ sześciu czy
nawet ośmiu szuka Ich dla nagrodv,
to trudno tu mówić o racjach wyż
szych I dąteniu do określenia ludz·
kiego statusu w kGsmosie (Co naj·
wyżej można to powiedzieć o runrtatorach nagród, chociaż i tu mozna
by dyskutGwać). Jakby nie patneć,
szukanie kosmitów dla plenięd'-Y do·
wodzi raz .Jeszcze, te w gruncie rze·
czy rodzaj ludzki niewiele imienił
się od czasów Liwiusza,
(F.M.)

I

0

ko1całnow.J

- nro-

w11robu kokainy. SJcaza
łcla

&qcznle na 418 la&

wtę

ztenta

ZLOOZIEJ, TO CZĘ
PRYMITYWNY
nie utrudniajmy m
roboty.
Z
laboratorium:
Gdańskich Zakładów Elek
tronlcznych „Unimor" skr
dzlono cztery srebrne ano
dy wartości
pól milion
złotych;
łakomy
tow a
przechowywany był wpra
dzle
w szafle pancernej
ale klucze do nie' były
otwartym biurku kierow
niczkl tej placówki. Z war
szawąJtlch
zakładów „Me
ra" ulotniły się dwie me
talowe kasety z zawarto
~clą SłO cramów złota i C
ęramów
platyny,
warte
półtora miliona, ale l
t
niedziwne jeśU zwaeyć, :I;
klucze były w biurku sze
fa .
TAI"' s
c do z
Y A
>.u
ER A
y

s·.ro TYP
więc

:a

34-tetnia

Amerykank

>uzan Bosman, gdy na dni
'utetkt z ayropem zobaczy
:a
trzy :dech?•
myszy
Nyzdrowlawazy,

•kierowa
kt6r
1e1 95 tys. dola

.a sprawę do aqdu,
orzyznal

·ów odszkodowanta.

Y NA ATRAKCYJNYM
TERENIE woj. suwalskie·
go wzniesiono w ostatnich
latach 209 dacz, chat leś
nych I domków campingowych, a za każdą z tych
budowli kryje się nielegalne działanie różnego autoramentu (m. in. w Puszczy
Augustowskiej aby maksy
malnie ukryc1 luksusową
daczę wśród drzew, wycie·
to około czterech
arów
miodnika). Władze wo.ie·
wódzkie uznały, że nie ma
się eo patyczkować i
nakazały właścicielom owych
nieruchomości usunięcie ich
w ciągu najbliższych dwu.
nastu miesięcy.
T DO KSIĘGI REKORDÓW GUINESSA
wpisana
zostanie nowa pozycja: oto
dziewczyna t dwóch chtop.
ców ze Sri Lanki tańczyli
twista nieprzerwanie przez
164 godziny I 30 minut. Jest
to oczywiście rekord świa
ta.
Rekordzlstq w Inne;
konkurencji zosta! 55-letnt
Anglik Bat Falrman, ojciec
ptęciorga

dzieci.

W ctqgu

trzech miesięcy
wykona!
on na drutach najd!uższy
szal na świecie. Zużywa
jąc 8,5 kg wetni/,
zrobi!
szalik długości 88 metrów

-

To człowiek na wy,sokim szczeblu. Trudno się do niego zbliżyć!

„Rozkoszy

łamania głowy"

nr
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REDAGUJE JERZV KAtU2KA

KRZYZOWKA: poziomo - Tudor, krok, trak, prawo, makak. Epir. Una, Undset . rumak, Lagan, Pol·
ska era„ opat, nocek . Romeo , Leda atar. talar Pio·
n?wo: Timur Uran Dakar , Oka, kredka , raps. O·
w1es. kort kumak nagan, Ulster , Sopot, Necel, Ba·
kar . pora lama reda Ola
PRZESTAWIANKA: w 'Teatrze Wielkim opera ROS·
si niego Wlvszka w Algierze".
Owuosot10,•;e bilety wstępu
do Teatru Wielkiego
w Lodzi wylosQwali: Jerzy Kabat Łódź ul. FornalskieJ 20121 Sa blna Psui 1 omaszów Maz., ul Nad·
pit1nna 19 .ran Kępa Leszczyny I - Jeżów Dorota
Cicha! t.óM ul Gojawlc7yńsklej 19/49 Marzena Gnił
ka Konstan• ynów ul 19 Stycznia 41/6 Bilety są do
odbioru (w terminie tygodniowym) w Biurze Ob•łu·
gi Widzow Teatru Wielkiego w Łodzi przy pl. Dąb·
row,kiego

TRZECH
MUZYKÓW
Redakcyjny grafik prz.edsta wił na rysunku t r z e c h
muzyków, ktl>rzy na chwilę
odłożyli instrumenty, a tylko rękoma markują swoją
grę na nich. Czy
potraficie
odpowiedzieć na
jakich instrumentach oni grają?

KRZYŻÓWKA

Tanya Roberts
- nowy „aniołek
CJ'larliego" z popularnej serii filmów
kryminalnych
telewizji amerykań
skiej - tym razem jako modelka„.
CAF -

:AP

~OZIOMO: &. Opera St. Moniuszki, 7. Balet C. Monteverdiego,
ktory polecamy obejrzeć na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego. 10.
Do ozdabiania kobiecych strojów ludowych lub dawna
włoska
złota moneta 11. Jezioro w dorzeczu Pasłęki 12. Wodospad a takze nazwa 16d~l!:lej restauracji. 13. W starożytnym Rzymie wierzchnia szata kobieca . 15 Pokryty kobiercem kwiatowym, 17. Węgier·
ski twórca operetkowy 19. Kompozytor opery ..Tannhauser" ~o.
Największy czes.ki poeta romantyk
autor poematu .. Maj" oraz
powleśC'I ,Cyganie" 22. Tytuł musicalu J . Kandera. 24. Autor bajki „ Spiąca królewna" wystawianej na scenie łódzkiego Teatm Muzycznego 29 Obdarzyła Tezeusza kłębkiem nici (córka Minosa) .
31 . B.lys~awiczny zamek, 32 Amerykański struś. 33. Starożytna
bogm1 m1łoścl I urodzaju 34 Kompozytor opery komicznej „Szelmostwa swatki".

PlONOWO: 1. Smokowiec, 2. Grecka bogini losu, 3. Drzewo lub
pocisk artylery jski, 4 Aktor I reżyser polski (1885-1947), organiza·
tor teatralnej „Reduty" 6 Sport Henryka Plelesiaka, 8. Hiszpań
ska rz~ka 9 M?że być nieorganiczne. potasowe lub laboratoryjne z piotrkowskiej liuty, 14. Kompozytor musicalu ,Człowiek z La
Manczy. który
możecie obejrzeć na scenie łódzkiego
Teatru
Wielkiego , 15. Swierzopa, 16 Słychać je po katdym spektaklu 18
Ochotnik, tolnierz nieregularnej lekkiej jazdy, 21. Uduszony przez
Herkulesa syn Pose.Jdona I Gai. 23 Irańska złotówka, 25 . w Szegedzie wpada do Cisy, 26. Dawny. ozdobny powóz , 27 Splewająca
od lat Irena 28 Imię słynnej niegdyś śpiewaczki a potem łódz
kiego pedagoga Olglni, 30. Litery umieszczone na krucyfiksach.

Wybrana niedawno w Londynie
tpośród 20 finalistek
i\'1iss Wiei·
kiej Brytanii Michcie Hobson ma
lat 2Q, jest modelką. uwielbia go·
towanie, konną jazdę i„. zagraniczne podróże.
CAF - AP
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DO ROZLOSOWANIA: 10 BILETÓW
SPEKTAKLE TEATRU WIELKIEGO W
LANIA ROZWlĄZA~ TYGODNIOWY.

WSTĘPU
ŁODZI.

o~

NA AKTUALNE
TERMIN NADSY·
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BARAN (21, 3. - 20 . ł.): Szczęśliwe dni - przede wszystkim w
domu. Wspólne chwile scementują Twa rodzine. Przy okazji na·
kreślisz plany na przyszłość, Ich
realizacja wymagać jednak
be·
dzie wielu wyrzeczeń,

BYK (21. ł. - 21. 5.1:
\Ve
własnym Interesie wląc;r. sie akty·
wnie do przedsi~wzięć
ogółu.
Popieraj zdrowy rozsądek I U·
mlar. Staraj slę wyprzedzać pła·
ny - zaowocuje to z naddatkiem.

S
IS

BLIZNIĘTA (22. s. Zl. I.):
Czeka Cli! spotkanie, które nie w
pełni
będzie po Twojej myśli.
Niemniej nie rezygnuj z nawlązanych kontaktów. w sobotę mały
relaks z kimś bardzo bliskim.

konsekwencji I wytrwałości
w
dwzyiaJ_ałaznid,u,byćPomd !< onlbeacrdtzy gouddnala_
•
ny.

RAK 122. 6. - 22. 7.): Trafni;
oceniasz I osądzasz, ale nie zawsze jesteś konsekwentny w „wyk011anlu". Staraj sle zyskać przychylność otoczenia. „Mały
wyjazd" sprawi Cl tJrzyjemność,

08

SKORPION (24, 10. - 22, 11.):
odnowić dawne zna-

Powinieneś

LEW (23. 7. - 23. 8.): Stosunki z najbliższymi ułożą się
po-prawnie. Doskonalenie umiejętności może Ci
przynieść
awans,
Jeśli
jesteś osobą
samotna po·
, myśl realnie o przyszłości. Ktoś
z grona najl.Jlltszych
pragnąłby
się z Tobą spotkae.
PANMA (24. I. - 23. 9.): Właś·
Ciwie oceniaj swą sytuację łinan·
sową I nie licz na los szczęścia.
Urodzeni
w pierwszej dekadzie

0

wrzdnla prze:l;yJll
romantyczne
spotkanie.
WAGA (ZC, I. - !3. lł.): Twoje
plany i projekty zyskują aprobatę. Wszystko
teru zaldy
od

KOZIOROŻEC (22. 12, - 20. 1.):
Ten tydzień przyniesie dla Twego d~mu małe „trzęsienie ziemi",
Goście, spotkania, jakieś lnwestyeje. Wszystko to będzie wymaga.
Io maksimum wysiłku I energii,

jomośel l przyjaźnie.
Znalazłeś
się w sytuacji. gdy katdy przychylny głos I gest liczy się
na
wagę złota. List od członka rodziny
wyjaśni sprawt1
mocno
Clę absorbującą.

WODNIK
(21. 1,
- 11. 2.):
Masz okazję do sporego zarobku,
Nie przegap okazji. Dobre pomysły przychodzą rzadko, osoby samotne spędzą parę dni w nastroju refleksji 1 zadumy.

STRZELEC
(23. 11. - 11. tt.):
lllotesz . z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Tydzień nadspodziewanie pomyślny, ·Jedno co przesłoni „slonecz11e"
dni to nleporozumienie z człowiekiem którego
darzysz aympatl11.

RYBY (19. !. - 20. 3.): Spotkania li rodziną wpłyną decydująco ąa Twe samopoczucie. Dostaniesz zaproszenie na uroczystość, która jut wkrótce
będzie
mlala swój ciąg daleszy.
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DZIENNIK t ,ODZKl nr Z2 (1771)

Venus" nazywają t11
panienkę o niebieskich
oczach I blond włosach - modelke
rodem z West Mldland w środkowej
AnglU. Ma ona tylko 1,57 m wzrostu,
co rue przeszkadza jej świetnie? jeź
dzić na wrotkach 1 nartach
wodnych.
„Kleszonkow11

sympatyczną
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KUPI!; TS'R ny 40, 53-29-U,

PRZETARG NIEOG·RANICZONV
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
BAWEŁNIANEGO „1 MAJA"
Łodż, ul. Arm.łf Czerwonej 81/SS

WIDZEWSKIE

w

SPRZEDAM domek jednorodzinny
t.ódź-Jul!anów.
Oferty „%Uł" Prasa, Plotrkowska 96.

OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANIC'ZONY
na wykonanie I sukcesywne dostarczanie w terminie do dnia 10 grudnia 1981 roku z materiałów
.oferenta wałków rozciągowych
żłobkowanych
wg poJlliższego zestawienia:
1. Czesarka „Textima„
1. Wał$ rcnclągowy wg rysunku 7A-4889

DOM jednorodzinny •przedam. Demokratyczna 69.
2827 g

Rozciągal'lka „Globe"
1. Wałek rozciągowy

I wg rysunku BF-90180

10 kpi.
2.

Wałeik rozciągowy

3.

Wałek rozciągowy

II wg rysunku BF-80181

KUPłJS l'lll!ululstową
willę.
Oferty „31118" Plr<llSB, PlJ<>.
trkO!W'Ska !Ml.

10 kpi.

III wg rysunku BF-80179
10 kpi.
Dokumentacja wykona1wcza majduje się do wglą
du w dziale gł6wneg 0 mechan.i'ka w godz. 8 - 14.
W ~aTgu mogą brać udział pnedsiębilQłI'stwa
państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Zastrzegamy sot:>ie prawo wyboru oferenta, jak
również części-owego lub całkowitego unieważnden.ia
przetargu bez podawaintia przyczyn.
Oferty w za1ak~anych kopertach z naipisem
„Przetarg na wykonawstwo wałków" należy składać
pod adrre.s em pa-zedsiębiorstwa w terminie 14 dnd od
daty ukazania się nitndejszego ogłowenia w prasie.
Otwa~ie ofert nastąpi o godz. 10 w gabinecie
dyrektOll'a d.s. produk·cji w 4 dniu oo daty 11akończenia składania ofert.
267-k

kupię.

BONY

Tel. 51·02-16.
2498 g

--------~
BONY PKO kuplę.
Tel.
56-45-06.
1311 g
--------KUPIĘ cement ł komplet
wypoczynkowy „Jadwiga".
Tel. 318-11.
2662 g

FUTRO - lapkl karakulo·
we czarne nowe. tel. 720- 13.
2374 g

-----------

BŁAM łapki karakułowe sprzedam. Tel. 232-97.
2416 g
~---------. DOGI
arlekiny, szczenięta,
trzyletnią sukę (rodowodo·
wą) sprzedam.
Przemysława 18b m. 34.
2505 g

JAMNIKI
787-97.

' ~

---------•-{IM_g

,,STER" w TOMASZOWIE MAZ.
M U J

Opłata
ł 3.680 zł

pt!lltC<Zell &

„SYRENĘ" (1978) 20.000 km
- sprzedam. Wacława 26.
sobota, godz. 10-18.
2483 g
~MERCERESA 220 O" sprze·
dam.
Piotrkowska
26!1.
m. 12, godz. 16--18.
2543 g

NADWOZIE
„Zaporożca"
po wypad·k ·U sp.raedem, tel.
s6-9'l-84.
3060 g

SPRZEDAM
„Mercedesa
2'40 O" (1978) Grab!enlec 20
m. l:ii.
3033 g
.,OPEL" Commodore 2.s S
Berłilna
(1900)
sp~dam,
tel. 51-09-19.
;JOOł g

KIT

psz<:zeH

5! -'n-52.

3108 g

Bł,OTNIK lewy p.-redn! do
nowe j
„Wołg!" _ kupfo

ruitt ychmlast. Tel. 52.59-75.

3'211 g

re-ceptuorą

S3·1~42.

51-5'1-ł7 .

oozyszczony.
39789 ~

OD S TĄPIĘ

wkład

na
„ Wartburga"
do natychmiastowego od•bi oru „Polon eza" tel . ~. 15
32(17 g

FABRYCZNIE nowy •llnlk
1500 - apr?..ed'3an. ~S-72-41.

JACHTOWEGO i STERNIKA
JACHTOWEGO.

za kurs wynosi 820 zł czę§~ teoretyczna
za część praktyczną na Zalewie Sulejow-

KIT
Tel.

________•_om
__s

E,

że ORGANIZUJE KURS ZAOCZNY NA STOPIEiq"
ŻEGLARZA

„FIAT 125" combi, fabrycznie nowy - sptzedam. Za·
wiślak, Zglerz. Matejki 2ł.
2434 g

FIRANY, ustony - gotosprrz;edam „Traba·n·
we na zamów'1en.le, poleca TANIO
Tsunat-raa
pracownia. Wojska Polskie ta 601" (1971).
l
04/34
bi.
. 607.
go s. rzdebska-Nowak
(w
w<>Lne soboty
poraeo')V'l1h
czynna 10-14)
SOOl g
SPRZEDAM
lwi!'oserle MASZYNĘ „Sdintger", noży. ,,Fi ?tt - I~ P - MR" uł.
ce okrągłe elektryczne do Al-ek1l3'1Jdłowska 1A9.
tkain<lin spl:'Zed.am. Zba·
3.ul9 g
M&k.a ł m. 1.
1 3017 g ZAMIENIĘ noiwego ,.Fiata
- - - - - - - - - - 126 p" n.a nowego „1211 p",
DREWNO, dąb oz.arny
w tei. 740-lł.
3168 g
(deski), k.a..nitówkę
spr•ze
dam. ozorków. Wiatraczna SKRZYNIĘ b1-egów,
\nne
1, Pawlak Władysław.
30'!9 g części ., VW 1200" sprz~dam
53-88-25.
31~ g
BASSETY - SZC"...en.ięta po
zwycięzcach, Mosizna - Sta SPRZEDAM karoserię „Fla
d•nd'Thl!, Konin woj. Oi:><>le, t a J2jj o" po wypadku tel.
ten. ZielJJna 9.
81'7-08.
31!8 ~
_________z_o_sa_g SPRZEDAM ,,Reno !!" tel.
KIOSK w.arrrzyw.a-owoc·e, ca
ł00'0C0ny, bliSko s?Jkoly
z
!>OWodlU charoby sprzed am.
tel. 475-45 po 10.

POSZUKUJĘ
gaordu
na
T eofilowie „A".
r elefon
52-65-37, po godz. 18.
31153 g
SPRZEDAM brylant
0,39
karata. Oferty „3193" P ~ a · GARAZU w oko!lcv
ul.
90
sa, Pliot!'k~
·
Ossaws:k·iego (KO'Zlny) · PO·
BOKSERY pręgowane ro· szuku.ję, Te.I. 5! · 8P-lł4
po
d~·odowe sprze~am. Tel. '7
3048 l(
52-86-21().
~13~ g

27'04 g

1

skim.
Uczestnicy otrzymują niektóre pomoce naukowe,
korz:rstają ze sprzętu pływającego i konsultacji indywidua 1nych.
Wpłaty na konto NBP O/Toma..c;zów
M~. nr
59138-2!}87 - do dnia 10 lutego 1981 roku.
Szrzei6łowych inf ormac}i ud~elają OZDG w Tom?·n~wie Maz„ al. Wyzwolenda 12, tel. 42-35.
235-k
vnc11 ·:W7znms:==~~scu

ie. moie przyjąć w 1981 roku zlecenia no wykonanie usługi w zakresie druku jedno- i wielobarwnego w technice offsetowej orm w technice
rotograwiurowej ~lowej dotyczące opakowań,
1 powierionegq surowca.
Ponadto pnyjmujemy proce w zakresie wyiko·

nania przygotowalni offsetowej.
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOSC
I TERMINOWOSć WYKONANIA.
tnformacje można 'uzys1mć pod nr teł. 242-441
242-26 i 349-06.
242-k

M·S własnościowe, Retkinla
- sprzedam. Tel. 638-88.
2349 g

paSPRZEDAM saksofon feno- SPRZEDAM n.owe newki główne „Mercedesa
rowy. Gorkiego 93 m. 5. 200
D",
hak
holownkzy,
bl. 375.
2822 g
h C1lfogeny, wl. 827--01
po
lt341 g
KUPIĘ rury o śred.n.!Jcy: 2 18.
oał i 1 eał, tel. 53-45~36.
1500'·'
ao36 g „FIATA 1'25 p (197'1) 80 tys. prz.eb!e.g
GILOTYNĘ
mtrol~t\.ors!tf! goraerlam. Paibl.ani\Jee, W"/6pOdobne
lruplę.
Tel pla ńsi1.diego 1 m. 91.
36311 g
56-7ti-4l.
271)3 g
OVERLOCK obcląg.al!U.e
guzllikaw, d'zlw<ki - 'lal.ad
.Kr alW'ieck1, Ra.g-owska 153.
owczaorek. Kuplę magiel·
prasowiaJmie, tel. 317-56 po
18.
3168 li.

INFORMUJE PT KLIENTÓW,

BRODACZE olbrzymy.
szczeniaki po championach
(CACIB) 1980
sprzedam.
•rel. 233-52.
2836 g

sprzedam.

CASETTEDECK „Pioneer"'
CTF-500 nowy - sprzedam
Tel. 836-91. po 16.
2322 g

tODZICA DRU:KA~NIA AKCVOEN.SOWA
w lodrł, ul. A. Struga 63, kod 90-567

COCKER-spaniele szczenięta
sprzedam.
Tel.
51-90-29.
2834 g

.JAMNIKI szczenięta sprze- SKRZYNIĘ biegów „Wołga
dam.
:Zubardzka 7 m. 1. _ G 24" plilm1e ku•p•ę. Teł.
tel. 51-78-16.
1722 g ~-15,
3049 g

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE w ŁODZI
powiadamia podróżnych, że od stycznia hr. kłoski
„Ruchu'• otwaTte są w wolne soboty w mieście i na
wsiach w godz. 7 - 13, zaś w godz. 13 - 19 czynnych jest tylko 1/3 punktów (na wsiach punkty nieczynne). W. niedziele i święta czynnych jest 1/3
punktów w godz. 7 - 19 (na wsiach punkty nieczynne). Kioski sprzedaży biletów MPK pracują w
dni powszednie w godz. 6 22, zaś w niedziele,
święta i wolne soboty, w zasadzie pracują w wym.
godzinach następujące punkty: pl. Wolności, Dw.
Ka1iski, pl. Niepodległości, pl. B"arlickiego, pl. D~
browskiego. ul. Felińskiego\ ul. Rojna, Doły, ul.
Sporna, Widzew (wiadukt), ul. Smugowa, Zgierz,
Aleksandrów.
Ze względu na znaczne ogrankzenda w czasie oraz
utrudnienia zakupu biletów jednorazowego przejazdu przez pow. sieć sprzedaży uprzejmie prosimy
podróżnych o wcześniejS'l.e dokonywanie zakupu zapasu biletów. Jednocześnie MPK proponuje sprzedaż całych bloczków biletów.
'

R

KOŻUCHY1 damskl. męski ,
spodnie wranglery - tanio
sprzedam. Tel. 51·37-52.
2891 g

CHARTY roayjskle i per- „SKODĘ" nową - kuplę.
skie sprzedam.
Julianów, Sprzedam nadwozie . „Fla·
Chabrowa 3.
2689 g ta 126 p" mało u szkodzone.
Radomsko, tel. 42-48.
2947 g
KOŻUCH damski,
magneto!on stereo sprzedam, tel.
53-23-68.
,
2756 g
WARTBURGA 1000" sprze·
dam. Obrońców StalingraCOCKER-spaniele, szczenię du 40-32.
2882 g
ta rodowodowe - sprzedam. Rogozińskiego 21/3.
.,FIATA 125 p Combi MR"
2780 g (1975) sprzedam. Pabianic- - - - - - - - - - ka 187,
2835 g
SPRZEDAM zakład naprawY szybkościomierzy
sa- ,SKODĘ S 1'00 L"'
(19'13·)
mochodowych,
taksome- :.. sprzed.am. Więcttow~lde·
trów, tel. 53-18·8'1, od 20-21. go 52 m. 12, !>O IS,
2401 g
zon g

(

NFORMACJA
O SPRZEDAŻY BILETOW MPK

O

Z'a<eliodin:lim. t.ód~. żerom
skioeg-0 · 4il, K·otlk•kd. s przed.a m matSZytnę kiuśn.lersl!:ą.
3'2'10 g

tel.
2503 g SPRZEDAM
„Audi
60".
„Lublina". tel. 754-47.
DWIE maszyny do lodów
2749 g
typ NRD sprzedam. Poddę
bice. tel. 349.
2587 g ZAMIENIĘ fabrycznie nową „Wołgę" na fabrycznie
SPRZEDAM
błam;
tel. nowego .,Poloneza",
tel.
51-'19-19, po 1&.
2571 g 759-94, godz. 8-11.
2824 g
PRACOWNIĘ ceramiki szlachetnej, technologia, dobre „OCTAVIĘ" w całości lub
warunki energetyczne
na częś ci sprzedam. Kusosprzedam.
Oferty
„2542" cińskiego 80 m. 20, po 18.
Prasa, Piotrkowska 96.
281~ g

~~~"~""~~-W.~

F

tu·b ra, kurt.kl
systemem

SKLEP
meblowy
poleca
wybór. Główna 57.
tel. 616-34. Abramczuk.
40388 g

OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁODZ-BAŁUTY,
ul. Smugowa 6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na }>race stolarskie w zakresie wykonania i montażu boazerii, wartości szacunkowej ca. 300 tys. zł,
na terenie Szpitala im. M. Curie-Skłodowskiej przy
ul. Curie-Skłodowskiej 15.
W pI"teta.rgu mogą brać udział jednostktl gospodall"ki uspołecznionej i prywatne, po-siadające odpowiednie uprawnienfa.
0f€Tty w zalakowanych kopertach z napisem
„Oferta na roboty sfolarsk'ie" należy składać w se- ·
kretaTiaoie ZOZ Łódź - Bałuty, ul. Smugowa 6.
Komisyjne otwaa-cie ofert nastąpi w ciągu 14 dni
od da ty uka2ania się przetargu w biurze z-cy dyr.
d ..s. technicznych, Łódź, ul. Smugowa 6.
Roboty będą I'O!Zliczane koszt<Yl'Y'sem powyikonawczym.
Zastrzega się wybór oferenta oraz odstąpienie od
przeta·rgu bez podania przyczyn.
236-k

N

WYKONUJĘ

z llsów, oorelt

duży

ZESPOŁ

I

SPRZEDAM dog! szczen1ęta. St<l1kowska BflO m. 4.
3"..66 g

DOBERMANY
szczenięta
po złotych medalistach sprzedam. Maratońska 27
m. 29, blok 221.
2802 g

PRZETARG NIEOGR A:NICZONV

PZŻ .OZDG

SPRZEDAM k«nple-tnle wy
po0satony zakład na1pelnla·
1JJ!a naboi. Umlńskl~go 2 a
m. 10.
m:!l9 g

KUPIJC tant domek w Ło
dzi lub okolicy,
Oferty
„:!'798"
Prasa,
Piotrkowska 98.
JAMNIKI długowłose rodowodowe - sprzedam. ZaPOSIADA.JĄCJ!:MU
upraw- polskiej 57 m. 33.
S!Mł g
nienia rolnicze sprzedam
dutą
atrakcyJn"
działkę
rolno-rekreacy ną w pobli· OWCZARKI nlemleckle iu Lodzi. oterty „2795" szczenięta sprzedam. Łód:!,
Pl'Bsa. Piotrkowska 86.
Olechowska 28.
2881 g

30 at.

II.

1'11, kotum:nu g

SPRZEDAM
taksometr
sziwe&zlkd mechaai!ezny. Tel.
391..30.
3163 g
„DECK" kia.setowy
Unny KOMFORTOWE m iędzywo
„ShM'J>'" ora11: a•pairaty fo- jenne 3-pokojowe, 65 m zatogirafi~e
„MonoLta " , mieni ę na podobne ..- wię
„Canon" prod . japonsktej k s ze. Oferty „2870" Prasa.
gprzed'l!m. 354-70,
Ja.rncza P i otrkowska 96.
55 a m. 77.
3117 g
SPRZEDAM
własnościowe
SPRZEDAJ\! nowe
futtro M-2 34 m, parkiet. glazura,
czairne Ła'Jllkd rozmiar
50. dzielnica
Bałuty.
Oferty
Oferty .• :n 14" Pr asa, Pio· ,2350' .' Prasa,
PiotrkowtrfkGWllik.a ...
ska !Ił.

MAŁŻE~STWO

a M~ NOWO otwarty •klep pom;\lllmje samOdlZ!el. toryzacyjny poszukuje dolruib poko- stawców.
Otertk
„2548"
ju, tel. 53-•1-21 po godJz. Prasa, Piotrkows a H
16.
!1176
~
M-1 lub M•I własnościowe
kuplę. Oferty .,253~" Pradostaweów
PIWNICB w wdil!ll na Po- POSZUKU.JIS
sa, Piotrkowska 96.
l odzjety pocholiesi u na pr&<'.Xlllll'nłcę ~ra. spodni
dzenla
krajowego
l zagra•
wdecltą
po9Z\llk.Uję, Oferty
DWA raey pokój, kuchnia ,~160" Pra'!!a, Pi0<t:l1k-0w.sk.a ntcznego. Sklep Al. 1 Maja
28
2832 '
(stare budownictwo). par- 96.
ter. wygody. bez c.o., nadające się na pracownię ZGINĘŁA
mała,
ezarna
POSZIU• suct:ka pudel. Odprowad:tlć
zamienię na bloki M-4 lub OBCOKRAJOWIEC
M-S, za wynagrodzeniem. osieM-3. Kilińskiego 144 m. 25. kuje umeblOlwai?lego
2510 g t.el. 52-89-SG po 1'7.
dle Widzew-Wschód, Go:rłHJe g kiego at m. 1ł blok 30ł,
godz. od 1&.
M-1 (3-pokojowe), własnoś
2851 g
ciowe, częściowo spłacone.
IV piętro, wieżowiec (Warszawska - t.aglewnlcka) l i STYCZNIA sgłnął br11•
zamienię na podobne
Wiz owy jamnik w okolicach:
dzew-Wschód. Oferty „2508"
Przestrzenna - Brydżowa.
Prasa, Piotrkowska 96.
Odprowadzić za wynagrodzenlem: Brydtowa 10.
MATEMATYKA.
11·7ł·lO.
2885 I
M-4, odpowiednie równie! mgr Pluskowskl.
39688 g
na zakład, sklep. pracownię,
parter, spółdzielcze, ~TEMATYKA.
fizyka. 33 STYCZNIA zginęły dwa
daleka Retklnla - zamie- Rola-Rulski. tel. 53-88-16,
owczarki niemieckie ples l
nię na równorzędne
wy3100 g suka. Zwrot wynagrodzę.
żej. Sródmieście, Sporna Antoniewska 28, tel. grzec&
Inflancka.
Marchlewskie- CHEMIA,
matematyka. nościowy 847-97.
go 72/ł2. bl. 258, do 17.
51-57-47. Architekt.
28U'
2611 g
1557 g
MATEMATYKA,
flzyka. DRZWI harmonijkowe, to
POKOI, kuchnia wolne, ga- Frontczak, 871·10, Naruto- 1 m kw. dodatkowej pomieszkaniowej.
raż.
pracownia
drukar- ~l.'iczll 131-51.
1670 g wierzchni
ska
sprzedam.
Tel.
żaluzje aluminiowe
prze40{-15, t>O 18.
ciwsłoneczne.
Outy wybór
„
MATEMATYKA, flzyka 2559
w6zk6w, l!kładaków l mod- - - - - - - - " 374-62, Malinowscy.
4047% g nych ~robó'w z drewna
- karn s:i:e stoliki, lustra.
M·3 w Pabianicach zamie·
tyrandole. kinkiety, lampy.
nię na podobne w Łodzi. ZATRUDNIĘ uczennicę do szafki na obuwie, abatury
Oferty „2549" Prasa, Piotr- zakładu kuśnierskiego, :!:e• sprzedał.
Irena Malkowska 96
romskiego 40.
3193 g czewska.
Łódt.
WschOdnla 116.
3202 g
JAROSŁAW
M-4 zamienię KALETNIKA, szwaczkę l
lub kupię M-5 w Łodzi. pracownika
nlewykwallfl· FIRANY, zasłony retro. 10-.
Oferty 2691 Prasa, Piotr- kowanego - zatrudnię.
Ko- towe, na zamówienie kowska 96
l uszki, Warszawska 14. za- wzory katalogowe. Pracownia, Piotrkowska 253, Kakład rzemieślniczy.
2701 g zlmlerczak-Kowalewska.
MŁODE
małżeństwo
po3121 g
szukuje samodzielnego nie
uumeblowanego mieszkania ZAKŁAD sitodruków
(pokój. kuchnia). tel. 326-45 trudni pracownika wykwa• TAPETOWANIE,
malowa11671 g 1tukowanego (wysokie wy- nle,
gwarancja.
Tel.
nagrodzenie). 53-50-42.
270S g 56-94·8, po 17, Wrzosek.
3147
I
WYNAJMĘ
zdecydowanie
na okres półtora
roku
komfortową willę. segment GOSPOSIA potrzebna. Kru- UKŁADANIE f,lazury teralub 4-pokojowe mieszkanie czkowskiego 14/18 m. 71.
koty z mater ałów powie·
2ą89 g
tel. 333-80 w godz. 18-21
rzonych. Płoszczyńskt. Bra2696 g
tysławska 14-133.
3158 g
MASZYNOPISANIE, Sitkle·
ZAMIENIP; mieszkanie dwu wict, tel. 51-02-35.
pokojowe z wygodami sta2993 g RZEMIESLNICZY
Zakład
re budownictwo około 100
sitodruków wykonuje kat·
m
na
dwa mieszkania OSOBA
zlecenia:
malowanie
do
prowadzenia de
mniejsze w blokach.
Tel. gospodarstwa
starszemu tk.anln parasolkowych. po51-65-27, po godz. 18.
małteństwu potrzebna. O&o !clelowych, two.rzyW sztuez2724 g bre wynagrodzenie. Piotr- nych, płytek kaletniczych
kowska 180 m. 43.
3021 g oraz wszelkich zleconych
SAMODZIELNEGO mieszka
prac. 13-I0-42, Szumilas.
nia
poszukuję.
Tel. PRZYJMĘ tapicera ze zna270. g
367·75
2926 g Iomośct~ robót ślusarskich
Oferty .. 2741" Prasa, Ptotr- TELEWIZORY naprawiam.
~1·3 poszukuję. Tel. 56-61•%1 kowska 96
830·92, Bednarek.
40112 I
2920 g - - - - - - - - - ENERGICZNY. lat 33. pra~--------~
POKOJ z kuchnią w Sta• wo ja?.dy podejmie pracę INSTALOWANIE
anten.
rym budownictwie ku- Oferty .• 2492" Prasa, Piotr- tel. 409-09, Wolniak.
plę. Oczekuję innych pro118211
kowska 96
pozycji. Oferty .•2919" Pra·---sa, Piotrkowska 96
ELEKTROAKUSTYK poszu AUTOALARM, radiolnstalakuje pracy, Oferty .,2436' cje 238-45. Slenldewicza 37 •
CUDZOZIEMIEC
pos~kU• Prasa. Piotrkowska 96
Weretyński.
,
3006 g
je pokoju lub dwa z kuch·
nią.
telefonem.
Oferty PRZYJMP;
szwaczkę
do WYSOKIEI jakołci auto,2861'" Prasa, Piotrkowska pracowni blellźnlarskiej na alarmy
montuje Dzlenl96
3063 g
stebnówkę i pverlock. o- szewski, 772-05.
ferty „2800" Prasa, PiotrMIESZKANIE M-3 własno• kowska 96
UNIE'WA1:NTAM skradzioclowe sprzedam. Tel. 871-49
ne 3 pleciątkl: .,Kuja vel
~
2799 g WYPIEKAC~A na PCW za- Kujat Jan. lek. med. Lódź,
ut. Gdanska 77a m. 4, tel.
trudnię. Tel. 51·82-83
MIESZKANIE sklepowe łl
2927 g 258-08"; .,Lek. med. Jan
m I nad.a.jące się na sldep
Kujat, połotnlk-ginekolog.
12 m zamienię na
jedno. WYKWALIIl'lKOWANĄ
l.ódt ul. Gdańska 77a m. 4,
tel. 258·08";
„Kierownik
Tell. 388.91 .vieczor em.
szwaczkę zatrudni
zakład
3(1;0 g k.r awiectwa lekkiego,
tel Gminnego Ośrodka Zdrowia. lek. med. Jan Kuj a
7'70-91. 724-74
ZAMIENIĘ młesz:.tan·le <Lwa
2904 g vel Kujat, połO!nik-ginekolog".
3223 g
dute polkoje i siutb6Wlta z
bu·
w ygooarm, & telefonem w PRZYJMĘ do pracy
28.
I.
zgubiono
obrl!czkę
starym budownictwie
na kleclarkę. tel. 465-73.
po
mnte:!SIZe w .cl!'Tlbrum mia· 18
2933 g z Inicjałami I datą. Uczci·
wego znalazcę - wynagrosta. Telefon 244 -53.
3047 g FRYZJERKA
potrzabna dzę. Tel. 184·32. pok. 81.1.
3220 I
68
27 37
_D_W_A
__
T>O_k_o_j-e,-·k-u-c-~-n-ta-,-ła- i_M_a~ja--·-------~g
Dudek,
Lódź.
zlenk.a, gaz, rozkładowe 73 POMOC do dziecka 2-let- EDWARD
m. Nowotki przy W•<'hu. niego - zatrudnię - osie- Lączna 5'1 zgubił ksiątecz!cę czekową AA nr 0270709
g
dnlPi . zamienię na podo- dle Radogoszcz. Tel. 833·7
lnne dokumenty. Zwrot
bne tub m m ejs-.>. między
2821 g lwynagrodzę.
3210 g
Tel
Na/Wro't a 8 ~la rea
681-93.
WPB g
RADLIRSitt.
Astronautów 11 m. 4 prosi znalaz.MAł.ŻEl'ii'STWO
i)()SZU\t'Uje
cę paszportu odniesienie
mle&zka•lll~a.
tel 87l·P7 oo
za wynagrodzeniem.
- 13.
3068 g
313%'
WYTŁUMIANIE drzwi. oz
M-2 i M-3 z telefonem - dobne oru: zabezpieczenia DNIA 2) stycznia, godz. 8.45
Błaszczyk
za•ml:l!'Tlię na M-5, M-ll lub 52-42-57, po 1S
~sładając
z
taksówki
40309 g ,. łat 125 p" r6g Slenklemięd!Zyiwojenne
z telefonem, tel. "5'-11.
Wicza - Narutowicza, po~
MASAŻ
leczniczy, Piotr
11 kowska
_ _ _ _ _ _ _ _ __..;,;
7 319-54 Koclemsk l zostawiono portfel z gotówką.
tlla znalazcy na818 g groda.
Stasiak,
TatnańPOSZUKU.JP; loitalu
na
ska
n-203,
tel.
620-lł,
µracownAę
k.rawLec·k~
w
tALUZJE przeciwsłoneczne godz. 3-16.
·
3148 g
K.o<nsta,n,tyn~ lu'.l Oko!imiędzyszybowe
wykonuje
oy, tel. SS-66-37.
I instaluje koncesjonowany ZGINĄŁ mały rudy kunł()()S g
zakład
Oańczyszyn
delek z jasną obrot.ą. RetGdańska 22, tel. 329-09 godz
klńska 80 In. 33, blok 63.
M-3 apółd-zielcze 2 l>O>koje !1-17.
Gwarancja
dwuletnia
3150 g
bloki 'SI m. WY\SOki pa.rtcr'
2390 g
zamfonię na 2 pakoje wlęk
ZGINI:ŁA
suka
owcza!IZC.
BUdOW'tllic'tWO
lłtaite CYKLINOWANIE bezpyło
rek podhalański, duta. blanl.ewykl'lllClzone. Oferty
we, lakierowanie.
677·82 la. Zaćma na oku w
„3135" P ra'Sa, Plollrkowska Wycech.
.
40257
g
trakcie leczenia. Nagroda.
96,
Tel. 431-63. Bednarska 28
AUTO-Senvłee zakład spe- m . 81.
318: g
SAMOTNA. m}l()da po!17JU• cjalistyczny:
„Zasta!.ł'
kuje samodzielnego pokoju t100p",
„Fiat 128-131-132' 1' STYCZNIA za~lnqł czarz wygodami lub M-2, tel Nłodztmlerz Tłoklńskl, Lódt ny ~ker-spa.nie .
Zwrot
210-!5 lrulb ~:MS-ta
gOldlz Szczecińska 27 róg Motgo wynacrodzę, tel. SS..45-35.
'l'--1$.
31'80 g wej
2s02, 1
3035 I
kłem

nego

mle~ka111ia
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Przed trzema laty prezes koncernu 111.moohodowego „Forda", Phillp CaldweU ~wiad
aył: „z trzyd~estu d.zisiejuych producatów samochodów na łwlecle - u 10 lał ~
Dwa przestanie i.tnie~". Je6ll proroctwo •
ma .i, 1pełni~. "' wiadomo dzlł dlaczego.
Japonda stała się w 1980 roku największym
producentem samochodów na &wiecie, po raz
pierwny w b.LstorH pozba.wiajlłc teco tytułu
Im.I legenda.mego Forda.
Napięole

na

łwl&towym

rynk'll samochow tempie penetracji ja.poplkdej: "' znaczy bardzo szybko. Niestrudzeni Ja1pońozycy a.takujlł na wnystklch frMłach. W ubiegłym roku sprzedali w Ameryce Północnej Z,15 mln samochodów, ozyll 80
procen·t tego. co Importowano tam w zakre1ie czterech kółeok. W Europie
zblltyU
Ił• do miliona sztuk. W Afryce I na Bli1klm Wschodzie (6ZO tys.) zaczynajlł wypiera~ producentów
imropejskieh. A w Azji
trudno s nimi konku.rowa~. Sil u llłebłe .. w

dowym

rośnie

domu.
Przemysł japoński, młodscty I wydajn1ejay od konkurentów, jest nłe do pobicia le&li chodzi o ceny. Europejscy produ<lMld
\wierdzlł, :te zachowali techniczny prymat,
ale kto dziś w 1980 roku przywiązuje wan
tylko do kryteriów technlcmych? - zapytuje dziennik paryski „Les Echos" nie na
darmo będący organem kół finansowych.

Względni\ taniał~

Toyoty, Nlasana (Datsu-

n.a) I Mazdy przypisuje

1lę wielu czynnlJapoó.czycy ma.J1t fabryki nowocześ
niejsze I ba.rdz.lej funkcjonalne, n.Ił te w
Am~yce czy Europie. Sił "' w wlęknoł,eł
wielki• montatC>wn!e, dzlałajlłce w •ovar.clu '
o llcznych w)'6pecjallmwanyeh podwy~o- ·
nawców. Cały ten system działa zawszł 'Pt'%Y
1tuprooentowym wykorzystaniu mocy p~
dukcyjnych.

mn.

Wlelklł rolę gra czynnik. ludzki. Pówszeehnie dooonia sie w łwiecle zalety r1>botnlka
japońskiego, le-piej wykształconego, ba.rdziej
zdyscyplinowanego I mającego - ja,k to s'ę
mówł „lepszą mC>tywaeję" nit jego koledzy europejscy I amerykańscy. Japończyk
pracuje 1 reguły 1> 11 godzin dłutel tygodnlC)wo. ueze-stnlezy obowiązkowo w racjona1iza·
ej.t ł kontroll jakości. Absencja w prany
niemal tam nie lstrueje.

Podczas o.statnlego salonu paryskdego 1
pr~esa eur1>pejsklego
Forda, Rob~rta
Lutiza padło zdanie: Owszem, rvnek eUIM)oo
pejsld będzie się rozwijał ł mote przez aajbllbze 10 lat oowlęltszy~ 1!41 o U mln 1amochodów, leez trzeba sł41 na serio ob!!wia~.
te eal11 tę nadwył;kę zagamlł producenci japo:6.9Cy".

ust

.TM: walczy

llłę

z „f:61tYm

niebezpiect;ei>.1twem "? Volkswagen, Renault,
Peugeot,
!'ord I Inn! producenci prób1>wall wgll'TŻ~
się w rynek japoó.skl, drugi na świecie PD
amerykańskim. Okazało się

to

przedslęwzię·

MAREI\ OSTR0"1"SKI

etem bea:nadziejnym. Samochody obce są
tam -za droaie, ulotf:enle 1iecl handlowej nJezmiernie ll:osztowne, bariery Językowe,
przede wszystkim ba.riery przeopisów - za
wr90lde.

„

J'raneja wydaje się znalazła sposób, nie
tyle 'l't'ej.kia n.a rniek japońskd, oo ochrony
właSllego. Zwiedzaj~ salon, prezyd~t republiki przyponi;iiał, ie ,,nie ma mowy", by
firmy japońskie przekr<>CJ:yły norm• trzech
procent sprzeda~y na rynku francuskim",
chyba, ie zmienią łłę wa.runkd wzaj.em.nego

v- „Żółte niebez.

wa!y 390 kg, silnLk ma SOO om sześc. pojemI porusza 11~ s prędkojcią maksymalni\ 75 km/h. Ale najważniejsze: nie spala
nigdy ponad S litry na 100 km. „Pareo" wy·
przedza więc swych flr&Deusldch kuzynów,
„Peugeota" I „Renault", ale nl~e. bo
n& przykład Renault I GTL pali ł,I litra
na sto, a Jest .ledileJI: duło większy. Cel:
trzy litry na sto ldł.ometr6w kancusk!e samochody łrednlolltrałiowe maj' osiągnąć w
1990 r1>ku. Taka Jest decyzja rządowa, któl'I
przybrała postać swego roctz.aju normy administracyjnej. By jej sprosta~, tl'Zeba będzie,
jak to się mówi, wynaleźć samochód od nowa.

P1>za udoskonaleni·em silnika, producenci
na trzech frontach: aerodynamipojazdu I wyposażenie dodatkowe.

Trzy litry na 100 km
v Jaki bedzie
„nowy samochód"
v

dostępu

na rynek. Ale Francja sama niewaeTymczasem Japończycy od dawna
myśleli, jak obejść przyszłe buiery protekcjon~tyozne. Prowactz.ili mozolne negocjacj~
z firmami imropejsklmi, które przetywlłły
trudności. Nim się kło
spostrzegł,
okazało
się, ie Japońezycy zawarli całą serię porozumień o współpracy Nissan 1 włoski\
Alfa-Romeo, Honda 1 brytyjskim Leylandem, a Nl.ssa.n I Toyota z hiszpańską fil'.ą
Fiata.
zdziała.

Z Japoó.czykaml trzeba

się
więc
porozualbo pobić' Ich na polu technik.i. fYI paryski 1alon samochodowy dowiódł, f:e rysują
1Ic takie tendencje. Jedna z nich ro po111111,. by wynaleźć tamochód od nowa„ tj.
wprow.a<tzić w ntm daleko Idące zmiany techniczne.
mieć,

Na paryskim salonie C>glądałem wystawi1>ny przez p&na Guy Dup1>rta, najmniejszy po.
dobno samochód świata z silnikiem Diesla, na 4
osoby. Wehikuł ten nazywa się „Pa'I'co".

M STYCZNIA

I .OO Teleferie 'N>C - w 111"Ggram1- tllm a '9rftl „Wojna planet"
15.05 Red.alce,_ ezkol11a za.powiada.
11.21 NURT Wyehoiwa111e
estetycz:ne. - RPT - Integracja W'JChowanla plalłtJCZne10 a mu•
zyką I literaitur11 es. i. 15.55 Ob1ektvw 18.111 Dziennik te.se Ktn•
teleferll - „Fabryka snów" 18 55 „Dzleń dobry w kręgu f<)dT.!•
ny" 17.211 .Test"·- 1'1.50 ,Pod jednym dachem" - „Rywale" (ł).
18 40 Rolnlcze rozmowy 18 50 Dobranoc. 19.00 Telew!:zja mlodyctJ
przedstawia 19.30 Dziennik 20.10 Spotkanie z gwlazd11 - ,J'l,r! Korn
Show 20.50 Listy o itospodarce. 21 35 Na !mlen'in.a:ch - ptoeertkl
W Jaglelsldego. 7l2.26 Dziennik. 22.40 Klino noone - ,,:tólta ehu•
teczka" - tllm jap.
PROGRAM li

JO.ot „Pod jednym dachem"

fł) „Rywale''. 10.!IG „Pf:T:rpetle
,Swtatowe biuro wynalazców". 12.00 · lCllllJb Jazle 05 Jęz trancusk1 - kurs podsta"NOWY. 11.•
Jęz . rosyjskll kurs oOdstawowy 17 .10 Klao TDC - „Skl\d m?
to 11namy". 17.40 Klub Jazzow~ Studia Gama. 11.20 JMałe kino„
- „Nle tantaa:juj" - czech mm andmowany . 118.30 „Stopklaotka",
19.00 Plosenki tygOdnla 19.10 Wiadomości (Ł). 19 .30 Dl!ienn.ik. 7JG.ll
„Weron.lka I Inni" - ostatni odcinek serialu
n.25 U godzllny.
21.40 „Marzyć n ie marzyć" 22.!S I liga hoke:t- na lodzle. 22.S5 Jęs,
tra•ncuski - kun podstawowv

wyn.aLa,zcy"

Z()W}'

(2) -

studia Gama

SOBOTA - 31 STYCZNIA
PROGRAM I

Zwpewne najbM"dzie·j popula.rnym silnikiem bęchie silnik wysokopręmy nawet w
1ampehodach bardz.C> małych. Ale I on przejdzie Im.rację odmładzającą. Elektronika pozwoli na duź:ą precyzję w przygotowaJlli'll
mieszanki benzynowej. Zmieni al• cały system zapłonu - rozdział Iskry na świ<;ce
będzie sterowany pl'zee
mLnlprocesor elektr1>niczny.
rywalizują
ka, cięża;r

pieczeństwo"

-

•aoGLUl I

ności

DONOSI Z PAHYŻA

le

•IĄTE!t

Wyliczenie jest proste: im . mniejszy cię
!a.r, tym mniejsze zużycie paliwa. Ale eliminacja „nadwagi" nie jest zadanie-ro ła
\wym, ani - przede wszystkim
tanim.
Trzeba sięga~ PD nowe materiały: wytrzy.
małe
twC>l'Zywo sztuczne
(konstruktorzy
francuscy zaprojektowali jut zderzaki poliuretanowe, niemal o połowę lżejsze od metalowych), nowe stopy magnezu, aluminium.
Aerodynamika to jeden 1 prio.rytetów,
dla dużych samochodów: kiedy
38-tonowy wehik'llł porusza się po płaskiej
drodze z prędok:ością stałą 80 km/h, t.o pra·
wie połowa oleju napędoweg1> (dokładnie 45
proc.) zużywana jest na pokonanie oporu
powietrza. Dlatego coraz częściej na samcr
chodach mocowane są dziwne „fidrygały",
które śmieszą tylko laików: deflektory, zwa•
ne też kierown.icaml strug powietrza, spojlery, czyli przerywacze oraz przypominające
:!;aluzje osłony tylnej szyby, które mają korygować zawiirowanie powietrza za poruszającym się szybko samochodem.
zwłaszcza

A wyposażenie dodatkowe? Dzięki minia·
turyzaeji I tanieniu elektroniki już dziś
można kupi~ i
zai.nstalować
mały
„mózg
elel!:tr1>nowy", który jutro będzie standardowym wyposażeniem deski
r<ndzielczej.
Ten niewielki aparacik wyświetla nieprzerwanie w czasie jazdy aktualne zużycie paliwa z dokładnością do jednego miejsca p!>
przeMnku, sygnalizuje światełkiem zużyde
nadmierne (np
przy zbyt
gwałtownym
przyśpieszeniu), podaje ilość benzyny spalonej od początku podróży, średnią prędkość I
czas od wyjazdu z domu.

9.00 Teleferie TN. IO.OO Na bałtyckiej wachcie. lG.%5 Koncł!'!t w
drezdeńskim Pałacu Kultury. 11.15 Dom na Złotej - rep. U.30 „LU•
dzle i psy" - rep. 11.50 Dziennik. 12.10 studio 2 (100 wyd.). 12,20

Prawda o nas, czyli zamiast jublleuszu. 12.35 Poradnik dobrych oby·
czajów. 12.50 Kalejdoskop - Kino Oko. 14.05 „Fabryka snów" - s
filmotekl Walta Disneya. 14.30 Kr~·ków dla studia 2. 14.SO .,DO
Włoch nle jest tak daleko" nowela rumowa.
15.20 Dy>ryguj•
Herbert von Karajan. 15.50 Konferencja
prasowa z m~nistrem
energetyki i energii atomowej - Z. Bartosiewiczem. 18.15 „Wprost
do nieba - Oświęcim" - mm dok. M. Szumowskiego. 16.l!O Z Bll·
ly Grahamem rozm. M. Dymek-Ę:arplńska. 16.45 Przygoda w Aca•
pulce" - am. film tab. z udziałem Elvisa Presleya 1 Ursuli Andress . 18 .20 Telewizja w sprawie mHlardów. 18.25 „Muppet Show"
- Petula Cla•rk. 118.50 Dobranoc. 19.00 Wszystko
za wszystko s
Edwardem Mikołajczykiem (1) - prowadzą
Zenon Laskowik l
Bogdan smoleń 19.30 D'"lenntk. 20.15 ,Dom" (3) - , Warkocze naszych dziewcząt będą bi ałe" - serial TvP 21.50 Jak ja to widzę
odc. 3. Zl!.15 „Kolęda-nocka" - tra.gmenty. 22.4S Dziennik. 22.55
Wszystko u wszystko (2) 23.25 KIF; „Nocny kowboj" - amerykańsk.1 dramat obyczajowy.
'
PROGRAM II
Studio 2. 12.45 Nie tylko „Svrena''. 13.20 „Kto z nim wygra"? - teleturniej. 1~ .40 „Dzień karawany" - fjlm do.k. 14.lł
„Pl.ngwlny z Wyspy Króla Jerzego" - tiaro dok . tł.3S „Prezent"
- mm 14.55 Gwiarzdy n.a lodzie - progr. rewiowy 16.2G Lektury
z makulatury 15.30 Przeboje mistrzów (2) 1.8.10 Najw!ęk~e marzenie - rep. 16.35 Korepetycje z ekonomii. 18.50 „scena zbiorowa
ze świętym" - film dok. M. Waltera. 17.05 Rozmowa z Ryszardem
Kuleszą. 17.20 Helena Vondrackova. 17.40 Woda progr. rozrywk.
18.0<l „Perypetie wvna~azcy" (2).
19.10 Magazyn Kulturalny (ł.),
19.3-0 D'.&iennlk 20.15 Fon.o-toto - progr R Wójci.ka J0.30 „Noena
rozmowa z człowiekiem którym się gardzi" - m1rulatura. 21.IG
Pioseon.k1. z progr M Umer 21 40 „Rad~cl I troSki Domlat\kl" (2)'
- serial Tv Francuskiej. i2.35 Historia muzyki rozrywko0wej.
12.20

NIEDZIELA - 1 L\JTEGO
PROGRAM I
TTR, RTSS - Nasze spotkania. 7 40 „Nowoczesność w domu I zagrodzie" 8.10 Emerytury dla rolnlków 8.20 „Telewizjada".
;.'.~ ?Te~~:rle". 10.20 Antena. 10.50 ,Gi!ną_!'Y świat~· - serial do0k.
7.20

1

PROGRAM II
Magazyn
lotniczy.
10.20
„Doni"
(3).
11.40
Przeboje tygodnia. 12.50 Czy rośliny czają - film dokumentalny,
13.10 „C icho l?łynie moja pleśń" - film 14.40 Teatr Tv - H . Kluba I J. Lewanski - „Wojna w Polszcze pospolita", 111.51 Wszystko
za wszyistk-0 z J Urbanem 117.15 Magazyn sportowy. 11.21 I Santo
Callforn1a - progr. rozryw 19.00 NagrodZ<>lle na fe!ń!wadu - „zapisane ósemką" - film dok. 19.30 Dziennik. 20.lłl Cllftot\ Cł\enter l
Louls\ana - Red Rot Band. U.05 „Człowiek z toporem"
film
fabularny,
9 .00

PONIEDZIAł.EK

- I LUTEGO

PROGRAM I
13.30 TTR, RTSS język polski, sem. S. tł.OO TTR, RTSS
matematyka, sem. 2. 15.20 NURT - ps:lf,hologla. 15.55 Obiektyw.
16.15 Dziennik 16.30 .Zwierzyniec" 16 55 KUnlka Zdroweg1> Czło
wieka. 17.15 „Czterej pancerni I pies" (3) - „Gdzie my, tam granica" . Nr.JO „Impulsy" - magazyn 18 40 Rolnicze rozmowy 18.51
Dobranoc. 19 OO Echa stadionów 19.30 Dz,1ennik , ZO.JO Teatr Telewizji - Romain Rolland „<:ota1 Breugnon" (Ł). M.40 Iran . _. cza•
wojny. 22.10 Dziennik.

PROGRAM D
je

głośno

aa.ma, ie

większość

cając strony recytował z
- Napiłbyś się kawy?

-

Prawdziwej? - zdumiał
Mam mały zapas.
Tak, proszę!

Patrzył

spróbuje

'l'łum. -

MAŁGORZATA TARGOWSKA

Zajęta codziennymi 1prawa.m!, krzątajlłe ale w pobliżu HeQlry'ego, który siedział w bawW.nl I czytał DOWieść, zastanawiała 1ię. ezy mógł dostrzec zmian• w lei stosunku. Był przeciet
ba.rd~o spostrzegawczy Niewiele uchodziło teRo uwadze, a w zal·
kiu przy dżlplt' dał wyraz obawom, teślł
podejrzeniom.
Chyba zauważył, że coś wyt'I'ąclło llł 1 równowagi. Z drugiej
strony mógł myśl~ że ehodzlło tel o JOf!o!!O. kt6rv przedf!ż
zobaczył Ich razem w ł6żku. Miała dziwne wraten!e, te Henry dokładnie zna Jej myśli, a•l e woli udawa~. że wszvstko iest
w oorządlru.
Rozwiesiła prlllnie n.a 9\lszarce w kuehnt Wvbaez - powiedziała ale nde moge w nłeskoń.mon~~ czekać, aż i>rzestan.ie pada~.
Spojrzał bez zadn~w·a.nia, Nie szkodzi - oowiedział
wyszedł do DOkoju.
Międrzy mokrymi rzeczami wisiała teł wcha !>dzież Lucy.
Na obiad zrobiła zaJ)ieli;ankę z warzywami prz:vrzadzoną we-·
dług Prostego przepisu Zawołała Jo ·t Henrv'ego i oodala do
stołu. Strzelba naV'ida stała w 1'0C'l1 "oparta o śc.-ianę Nie
lubię naładowanei bronł w domu, Hen,ry - powiedziała Lue:v
- Wvniosę ią oo obiedzie - strln1tł !(łowił. - Dobra zapieklllD.ka.
- Nie smakuie ml - zaprotestował Jo.
Lucy podniosła strzelbe I oołotyła ilł .na kredeon-sie. - Cho<lzl
mł tylko o to. tebv Jo nie m6l!ł do nłel slegnąć.
- Jail!: wyrosne. bede strzelał do Niemców · ośw;adc zvł

nie

mały.

się.

Jak ją przygotowywała. Może obawiał się. że
uśpić. Z pokoju obok dobiegał gł0s Joego: -

i iego

„To eo

powiedziałem przed chwilą było: .Hej, Jest tam kto?!" zawołał Puchatek donośnvm ~ł0sem. Nie! - zabrzmiała odp1>wiedź" i Jo roześmiał się serdecznie, Jak zawsze w tym
miejscu. - O Boże - pomyślała Lucy. Nie poz.wól go
skrzvwdzić.
Napełniła filifankd I siadła naJ)rzeciw
stół ręke I ujął iei dłoń Siedzieli
kawę, słuchaią<' deszczu I l(łosu dzie<'ka.

przez

Henry'ego. Wyciągnąl
w milczeniu POoiiają<'

„Ile czasu potrzeba na to, żeby trochę schudnąć? - spyPu<'hatek zaniep0koiony Myślę,
że chyba z tvdzień
- Ale ja nie mogę stercze~ tu przez cały tvdzień!" - Zaczynała ogarnial- ~o senność oo chwili ucichł Lucy WV'>Zla. nakryła go kocem i oodniosła ksiażkę, która wysunęła mu się
na podłogę. D<xtała ią. gdy była dzieckiem I pod.obnie, iak on
znała na pamięć cale fragmentv
Na stronie tvtułowei widniała wvkallgrafowa.na pismem matki dedvkacja: ..Dla Lucv. w
czwartą rocznicę urodizin od mamy I taty". - Odłożyła książkę
na Półke.
-

tał

Wróciła do kuchni. -

-

Więc„.?

Spi.

Wyciągnęła rękę. Henry ujął iei dłoń. Łagodnie się pod.dala
Wstał . Poprowadziła go na górę do wpialni. zamknęła drzwi
I ściągnęła przez głowe sweteor. Przez chwile stał nieru<'homo
patrząc na lej piersi. Potem zaczął sie rozbierać
Nie była
pewna. czy zdoła udawać. że go pragnie. czuła l)rzecież tylko
lęk I nienawiść.
Położył

sie i objął ją.
Po chwili zdała sobie

· udawać.

Przez

sprawę. że

parę sekund leżała
to możliwe. by ten

w

mimo wszystko ndc nie musi

za!('ięclu jego ręki, zastamawiaiąc
człowiek mógł z zimną krwią

Napijesz sie herbaty?
- Nie. dziękuję.
- A ia tak. - Wysunęła się z jego objęć i wstała. Pod.niósł
się . ale położyła dłoń na jego płaskim brzuchu i oowi~ziała:
- Nie. zostań tutaj. Przyni<>se herbarte na górę. Jeszcze nie
mam cle dosyć.
Znów się uśmiechnął.
R-zec.zywiście chcesz nadrobić cztery
stracone lata.

-- 241 -

-Złł-

się. iak
z abiiać

I

równocześnie

n

(1771)

tak

sam

namiętn.ie koch ać.

Spvtała tylko. Uśmiechnął się.

„DZIENNIK ł.ODZKI" - d:ttennlk Rohotr.lc•e1 Spólrtz!elnl
Wy
cso-Koh>ortltow" w t.odzt Druk P1a-.owP Z.akłarty Gr•flczne w t.o
centra'lll 193 OO łaen ie wuvstk!ml dztatamt Redaktor nacz„rnv 645
208 9S ek'>nomlezn\' Ul 32. 11ro•-6d:r.k1 '23 05 fl!Ol.ów I interwencji
378 9'1 Redakrła 11oena 889 68, 888 78 Ostln•zenla 1>rzv1muje Biuro
Z• trełć 011.'łoezetl rflłiakc1a nie f>ł'"'"'' "dDOl!ViPdzlałn~<'I lnf<>rmac11
312 r Pre•mmerate ze zleet:nlem wysvłld ze 11.'ranlcę przyjmuje
.!Tlał w Warftllwl• nr ttM -t0!04S-1'9· ll: orenumerat1 t1 !est drot~z•

DZIENNIK LODZIU nr

WTOREK - S LUTEGO
PROGRAM I
TTR, RTSS - język polski. 9.55 „czerwone, tółte, zielone".
13.30 TTR, RTSS - język polski, sem. ł. lł.30 Telewizja w sprawie miliardów. 15.55 Obiektyw. 18.15 Dziennik. 18.30 Telewizyjny
Klub Seniora. 16.511 ,Skojarzenia" - teleturniej. 1'7.111 Dom. I ml'
- poradni·k . t'I 311 „Królik Bugs przedstawia" 18 OO Telew'l:zja mło
dych -' C.d.n. - Start w dorosłość !8 łO Polska Kronika Film&wa 18.50 Dobranoc. 19 OO ,Skarbiec". 19 30 Dziennik 20.10 ,,Jeden
na milion" - ang film tab 21.45 Czy motemy się wytyW!ć? 32.15
Dziennik. 22 .30 Osobowy 19.80 - progr, sa·tyr. ~.55 Telew!ozja W
sprawie muta.rdów.
8.00

Dz.iS po południu masz spać Ltt<'Y 'Wyszła do ookoiu I wvięła z buteleczki w szafie ledna z oastvle-k na.sennv<'h Davida.
Dw:l.e tabletki c;tanowiłv '>ilną dawke . dla meżczvzny . którv
ważył 80 kg. a wie<' oomvślała. te 1/4 tabletki wvstar<'ZY. bv
chłopiee o wadze 2~ kg spał eałe oooołudnle . Polożvła tabletke
na deseczce. podzieliłs na pół. raz I le9ZCZe raz. Po czym
zmlażdżvła ćwiutke wsvoała proszek do szkla·nki z mlekiem
i podała lą Joemu, mówiąc: - Masz wypić do samego dna.
Henry 1>atrzył na Wllzvstko. nie wtrącając się.
Po obiedzie Lucv DOłotvła Joego na kana-ple za rlerta ksiażek
Oczywiścl.e, nie potrafił lesmze ezvtać, ale tyle razy czytała mu
-

I

z nich znał na pamięć I przew'I'apamieci całe fragmenty.
- spytała Hen.ry'ego.

Draka - nowela film. TvP 10.30 Archltektu1'B drewndana
w Polsce. 10.45 Poezet aktorów polskich - Kazimierz Rudzki U.35
Kllnika Zdrowego Człowieka. 11.55 „Jak tyją ludzie cyrku" - fllm
dok 15.55 Jęz niem~I - kurs pOdst„
16.20 Ję. angielski kurs dla zaawa.n s 17 OO Dawno temu - gawęda .
17.15 Poczet
aktorów oolsklch - Kazimierz Rudzki 18.05 ,Piosenka romans,
walc" - koncert muzykl rosy1sklel I radz\eckleJ 18.30 „zagubione lata". 19.10 Wiadomości (ł.), 19.30 Dziennik. 20.10 „Jak tyją ludzie cyrku" - tllm dok. prod NRD. 20.45 .Podniebni llnoskoczkowle" - radz. fllm dok 2115 Architektura drewniana w Polsce,
21.30 24 godziny 21 40 .Draka" - nowela tllmowa TvP. 22.<13 KO·
chaj swoja pracę. 2i.ł0 Jez nlem!eckl - kun podst.
10.00

I

PROGRAM II
„Skarbiec" 10.30 „Skojarzenia" - teleturniej. 10.Sf' Oora
I my 1110 Wtorek melomana 16 20 Jęz .. angtelskl - kurs pOdst.
16.50 Jęz . niemiecki - kurs Pod"t 17 20 .Lidar". !'7.50 Kl.no Telewizji 1'Ja1mlodszych - ,Historia zabawek" 1820 Postawv" - ,Z
trudem I upor<'m" 19.00 Wiadomości - wyd . kieleckie (ł.). 19.30
Oziennik 20.10 Wtorek melomana. 2110 24 godziny. 21.Zł Bez re~
eept Ił.). 21 50 Filmoteka narodowa - tlimy A Wajdy - „Polowanie na muchy". 23.30 Jez. qngle!Skl - kurs dla zaawansowa.ny_eh.
10 .00

9RODA ..:.

ł

LUTEGO

PROGRAM I
14.30

Od czego zalety zdr<>wie

cieląt?

tłl.OCI

Telew!tzja

w spra-

wie miliardów 15.20 NURT - matematyka (Ł). 15.55 Obiektyw.
16.15 Dz iennik . 18.30 Dla dzteci:
Michałki" 16 53 DZień dobry, w
kręgu rodziny 17 15 Losowanie Express Lotka
I Małego Lotka.
17 25 Klub dobrej ks1ą7.kl 17 50 TUry«tyka l wvpoczynek
18.15
Próby - magazyn publle 18 50 D'>bren"<' !9 OO • Camerata" 19.30

Dziennik 2010 Hotel klasy lux" - o'>L~k' film 21 45 Dziennik.
22 OO 30 · minut z arch itektura 22 30 Mlstrzostwa ~u ropy ~· jeZdz\e
f ~gurowej - pary sportowe :t3 OO Telewizja w spraw:e m\Jlardów.
PROGRAM

li

,Koncert na flet l dzie·wczynę" - bułg tilm . 11 30 TUr~
tyka l wypoczynek n .55 Klub dobrej k~ l ąt.kl 15 25 Jęz anst'e~'ld
- kurs dla zaawans 15 55 Jęz an~el!<kl - kurs pod~t. t~ M Program morski 17 oo TWP - Kochanowi<kl t Słowack i w l;w'ado•
mośe1 na·rOdowej 17.30 .Koncert na flet ' dz!ewczyne" tmtg.
film 19 10 Wiadomości (Łl. 19 30 Dzienn ik ~O 10 Ekran reoorterów - ,Czv Eldorado?" 20 40 Wieczory historyczne - . nzie.i<>·
pis czy bla!l:\er?" . il.IO 24 stodztny. tl 30 Ml6trzostwa Eur<.>p)I
w
jetdzle figurowej na lodzie - pary soortowe 22 30 Poradn'a .zaufanie" 23 .10 J<:z. angielski - kun ood'<tawowy.
! O.OO

dawntczel
Ptasa Kslatka Rucb"
Wy<!~wca
Rob<>tn1cza Spoi dzlelnla Wydawnicza P1a•a Kslatka Rucb"
K m11>1nt
dz\ Redastu1e ltolesrium Redakc1a kod 90 103 U>dt. ul Plotrk ow ska 98 Adre' PoCZtowy: DP' t.ódł ckrytka n1 119 Wy<l~wn
rel@fonl!
.95 z· cy redaktora naczPlnesto 307 28. !I0-38
Sekretarz odpowie dz!alny Il cekretar2 204 75 Dzlałv mte11<kl Słl· 10 . 337 41 •1nllowy
303-04 frękop\.•ów nie ~ambwlonvcb redRkC1a nie zwraca!, kultu raly 621 ·60
P•norama 204-75 dział spaleezny
f 110 ew>tterz>
Reklam 1 011.'łoczeń ul Plot•k <>V.'>lka 98 90 103 Łód2 tel 311 ·50
oraz wszy•tkle biura ogłoszeń RSW Pra~a Kctatka Ru~to w 1tre1u
o warunkach prenumeraty udztela1a oddziały RSW Prasa Ksta tka· Ruch" 1 urze1Y D<>czt.owe
Cena nrenumeratv •
RSW Pra•a K•lat.ka Ruch" - Centrala Koloort.atu Prasy l Wy dawnlctw ul 1owarowa ~ 00-958 Warszawa konto NBP·.cznej
KV Od·
od orenumeratv kre1r>we1 o ISO proc. dla zleceniodawców lndy wldualnvch I o 100 oroc dla ~1""" 1acveh 1.n~1vruc-11 1 •~kł~dbw
pracy N'r lndek"1l - 35004
I

