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Intensywn~ przy~otowania

ŁÓDZKI :;;;E~~ ~r~~~:;:~ ~ti;~E.~~E~~~;

wewnątrzuartyinei
i wrażliwoo6
na iakiekolwielk próby niE>resPektowania ustaleń regulam;nowych. a
zarazem wielka oowaga : wysokie
poczucie od.oowiedzialnośc;. Oceniaiąc. klimait wyborów. można móowi6
o ziawisku rewindvikowimia demokracii. o wzmożonei irooce o ' dobro partii.
Dotychczasowe rewlta.ty W1'"00.
rów oozwalaja iuż na sforanuł<>wa
nie oewn vch uogólnień. We wladzach organiizacii partYinYch zachodzą dość duże z:mia•nY na korzyść ich odmłodzen ia.
Nie llrzeczywistniaine jest jednak w ~kall,
iakiei należałoby oczekiwać - hasło ..Robotnicv do władz".
Wśród nowo wvbieranvch doml:nu)ą w zakładach pracv przedsta,wiciele mło
de.i
i,nteli!(enc.ii
technicznci . z
6 bm. obraduJe SeJm PRL. Początek obrad - o godz 11.
uszczerbkiem dla \'lO'itulowanei rePierwszym punktem oorzadlku dziennego iest spraw<>Zda.nlc
prezentacji robot.ników. Czy ozn.:i•
Komisji Prac Ustaiwodawczych o rządowym projekcie ustawy
cza to. iż istn.ieie wśród „ n;~h F1ieo związkach zawodowych rolników in.dvwiduaLnych. o rządo
chęć
do kandydowa.n ia? Problem
wym proiekoie ustawy o rejestracji Centralnei?o Zwia<z:ku Kónależy do złożonych.
Rz:.i!;u je nań
łek i Organizacji Rolniczych oraz o przedstawionym 1>Mez Razwłaszcza fakt. iż inteligencja tedę Państwa projekcie ustawy w sura.wie rejestracji ori?a.nizadi
chnicz.na wvróżnia się w swych ormi ędzyzwiązkowych . Sprawozdawcą bedzie )JOS. Franciszek Sakie rozwlązalilie ma dute znaczeeanizaciach zakładowvch aktvwnodurski.
nde w obec1I1ycb waru.:ik:u:h. kiedy
ścią w oodeimowain·iu nośnych teSejm ma rozparorzyć ieszzcze dwa projekty ustaiw. Jeden - t-0
środki na imt><>rt oowi:lny być wymatów 01?6lnopartvjnvN1 iei Drzednowelizacia prawa budowlanego (s.1>rawozdawca - oos. Bo~da.n
datkowane w soosób 1a'k uajbarstawiciele są w siwvch śrO<lowisk:ich
Łysak). a kolejny dotyczy praeowniczych ogródków działko
dzie! oszczędny .
ba·rdziej
zna,ni , widoczni" Trze:>a
wych (proiekt POSelski - sprawozdanie ma zlożyć p03 Olga
Abv twOll'Zyć waru:ild dla umooodkreślić. że na oierwszvch se•
Rewińska)
.
c.n.fenia bilansu ołatni~zei?o państwa
kretarzv WV'bieraini są lud~ie- doj.
Na oorządku dzielllllvm - lillterpelacie I zaiovta.nia oosels1kie.
- co, lak oodkreślono. iest orzedrzali Poli tYc7!Ilie. Pon 1dfo lic:::v si11
Posi~zenie Se.jmu oourzedza w godzililach rrunnych . zebralllia
siewzieciem bardzo ważnym bż dzi·
dziś iak nigdy przedtem iN tnklubów paselskicb PZPR i ZSL (klub SD obradował we wtosiai. ale wvmai?a ied:iak czasił
kim stopniu - oozv~ia osobista
rek).
(PAP)
dla pełnego Tozwiaza.nia - za,proP<>wśród z.ałogj przedsiębior.stwa czy
nowano dtiała.nia. które raoewniłybv-1 „------------------------------' !nstvtucii oraz autorytet w zawoinicioWanie urogramów zmierzadzie Zachodzi interesuią~e zja.wiiacvch do zmnleis-zenia imoorto- POCZĄT~K
sko Oto rzadko sie zda!"Za. by zdochłonności
g0soodarki. Jednoczebvwali większość głosów c;. którvch
śnie działania tak~e oow'nny p~zv
na ibaTdziei słvchać ns zebra.n'iu.
czvnlać się do elimlnowim'a zaku·
T?warzvsze nie oozwalają sie ują~
o6w nie maiacvch oodstawow~o
PU~knosłow·iem. Naibardziei oerol"'.i•
znaczenia dla l(<>soodarki. a wiec
iacv mówcy dominuia w dvskunie zwiazanvch · bezoośrednio z ro.z.
~iach ale w taibvch wYbo!'ach
woiem kompleksu !.vwnoś~iowego
W kołach dziewllkar?.Y ak.redvto- administracji w sprawa,~h dialOl!u orzeważnie .przepada ia"
rv.nku oraz intensvfikarfą ekst><>rtu wa.nych przy Białym Dotnu
w rozbroieniowel(o.
(Dalszy ciag na stir. 2)
<Dalszy ciag na stir 2)
Waszvni?to!llie rozeszła się w oon•edziałek informacja o tym że oreWprawdzie nde Jest :z.nana nawet
zydent Ronald Reai?an wystosował w skrócie treść tego listu Reag;ma
prvwat.nv lisrt do Leonida Breżnie do Breżniewa . ale z innvch i.nforwa
r:Qacil krażacvch w kołach oolitYFaikt WytSłain.ia listiu został PO- cz.nych Waszyngtonu wynika.
że
twierdronY orzez orz~bV-\V .l. iącego Waszyngton i Moskwa wkroczvłv
obecnie w Rzvmie na konferencji w okres wvmianv informacP i poministrów
spraw
zagrankznvch glądów ooor;iędzaiacvch ' przvgopań~tw NATO sek r et.arza
stanu towujących oodiecie di.aloitu rozAlex!lllldra Haiga.
broieniowei;:o Wiadomo m in. że
st•ona amęrykal\,<lta
przewiduii;
k<iłaeb waszyng.o · eh ózL !Iiz
w ci ągu n.adchodĄacvch mieslecv
.Jak
dowiaduje się dziennlkar1 n.ikarzv twierdzi sie. że list preLeonid Breżniew pnyjął we wto·
PAP w Kancelarii Sejmu, pre- zvdeinta USA do sekretarza geueral dialoe rozbroieniowv bedz,ie orzed- rek na Kremlu przebywającego 1
miotem
rozmów
orowadzony..:h
kamier Wojciech Jaruzelski przesiał neJ?o KC KPZR iest od:x>wiedzia
oficjalną wizytą w ZSRR sekreta•
do Sejmu raport o stanie gospo- na list Breżniewa do Rea,ga.na z nałami dvplomatyc:z:nvmi oraz roz- rza generalnego ONZ, Kurta Walił•
darki PRL I rZłłdowy
proi:-ram marca br. W liście tvm L Breż mów w Genewie.
hel ma.
działań
stabilizacyjnych w gospo- niew oonow1ł radzieckie inicia.tY·
Przewłduie się następnie, te 1edarce narodowej, załączając infor- wv i sui?estie w sprawie n . ezwłocz
sienia. z końcem wrzdŚnia.
PO
mację o przebiegu prac nad refor- nei?o oodiecia dialoi?u rozhroien.:omą gospodarczą,,
wego Wschód - Zachód. a· w szcze- otwarc<iu sesji Zgromadzenia O!!ólnego
Narodów
Ziednoczonych
w
Dokumenty te, :lak lię oczekuje, i?ólności dialogu w spraw ie o!?rani·
Nowvm Jorku odbedzie sie tu spotmaj~ być w pierwszej kole'„ ,,fni czen •a zbroień rakietoW \Y<:' n na kon
przedmiotem nbr•d Komisji Plauu tvneneie eurooejskim W Was7vn·E!· kanie amervkańsko-r3dziecki~ na
szczeblu ministrów mraw zagraGospodarczego.
Budżetu i Fin'ln- ton·ie uważa <:ie
że do t ych
~a
sów z udziałem prezydiów pozo- mvch spraw nawiązu j e
R-3a!?an nicznvch oierwsze w <>kresie ohec·
~tałyl'b komisji sejmowych.
Przedstawiaiac stanowisko s woi e1 nej kadenrji prezvdenckiei w USA
Przvpuszcza sie. że naiPrawdooo
dobn-iei w tok"U tego właśn4e sPOtka,nia zostanie ustalona data otwa.y
da rokowań Wscb6d - Zaichód w
W 126 dniu roku słońce wze·
sPrawie Ol?raniczenia zbroień sn-ategicznycb w Europie. Tematem
szło o godz, 4.56, zajdzie za.i o
s bm. na wa.we.Lsklm \11,' z.gorz.u dzieli nekropoJ. ię królewską, ro.zpa- rokowań będą oociski rak!ietowe godz. 20.10.
odbyło
etę
lto.n.sultacyjne robocze trując
koncepcje
zlok.alizo,wan:a <redniel?o zasiei?u.
spotkanie przedstawtclell organlzacj·
wykonania sarkofagu dla zwłok
I lnstytucl! przygotowu1ących
.• na generała
Jak
wiadomo,
Zarz ą d
PrzvpusŻcza sle równiez. ze w
roboczo'' urc<C'Zvstoścl powrotu do Okręgu ZPAP <:>głosu ogólnopolśk 1
Polski prochów 11en Władysława Si- konkurs na oroJekt tego •arkotagu ciągu miesiecv wiosennyc'h i let.J"n, Jurand, Judyta
kor<ok\ego Pat.ron.at nad krakowską
OzlennikaM: PAP dowladuie • ię n icb administracja republ i kańska
częścią
tych obchodów <;>prawuje te projekt taki wykonał już - na oodeimie
prace nad określenieni
KK F.JN; w plerwSiz.el .,wizji lokat. orośbę R.a:iy Ocluony Pomn ików s<:v oiego stanowiska w sprawie ronef' uczestniczyli zarówno
Walk· 1 Męczeń<twa w rek<lrdowo
1e~o
kowań SALT. Nie wyklucza się
pn:edstaw1clele 1a.k I członkowie krótkun czasie l na z.a sactach hono
władz
lrnril metrop01Ltainej
Pań·
' owych orof WUttor Zin Wg teg'l że temat ten oodjętv zostanie róww dniu dzlsleJszvm dla ł.od1
<twowych Zbiorów Sztuki na Wa projektu rntałby t.o być or°'ty 'a '" nież w cza>ie sootkania Gromyko
onPwidu t~ oasll'PU ia<'a ooi.:od~
welu <>raz Zarządu Okręgu Zwtą:i:ku kof<0g z czarnego •Jenltu i b i egną. - Haig
zachmurzenie
pneważnie duże.
Polskich Artyst.bw Pla<tyków w Kra - cym wokół . wężyklem·
generaJ .
Okresami opady deszczu. Temp.
kowie
Ucze•tn\cv •DOtkanla Z\Vle. <ki.m F'akt Pod.lecia sle pi-zez oromaka. w dzień około 12 st. C.
fe<;ora pro_l„ktowan ia <arkofagu wywołał
żywa
Wiat"
• eakc1ę w krakow<kLm
słabe I umiarkowane.
<rOdowlsku plastycznvm które uwa
północno-wschodnie,
skręcającf'
ta . iż dzieło. które stanie "" Wana p6Jnocno-zachodnle.
welu wymaga wcześnlelszeJ ar.ty.
•tycznej I "Polecz.nej kon•ullacjl
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
Na zwołane! we wtorek konferen975,1 hPa, czyli 731,4 mm.
W stoll.c;y Weneruell Caracas. cJ• pra•owe.1 w ZPAP w Krakowie
przed•t.awlciElf'
KK
FJN
I ol a<IYCY
W dn.iu 6.05. od godz. 10.5~ w
rozpoczęła clę lton!erencja przed.st&
ooinform'JWal ' () .;ta nle przygot ., wa ń
wl.cie1l paiutw członkowsklcb orga- do obehodów rocznlc<>wycb
Duża
programie 1 i od 16.00 w oroiira·
<>blecal
Uniwersytet
.Ja.
ntzacjl krajów - ekspcrterów ropy oomoc
mie 2 Telewizja Polska
1871 - Ur. V. A. Grignard,
gielloń•K·
oraz Un:ąd Miasta Kra·
naftowej !OPEC) Porządek obrad kowa <zczei;óln!e <erdeczny
francuski chemik organik
prowadm transmisję z
1 z:naw których uczestntezy przeszło 400 "'a""" ·vklad wnos1 kuria metrop01945 - Wyzwolenie Wrocławia
Sejmu PRL
·
1945 - Zakończenie
szlaku
delegatów, obejmuje problemy roz- lttalna
IPAP)
bojowego J Armii Wnjska Polwoju przemysłu i>etroehemicznegn
skieco.
w krajach OPEC. a takte aprawv
t:w!azane 1 trall.9porlem. pauu·klwanlem l wydobyciem ropy '!aftowe1

•

Zagadnienia handlu zagramcznego
•
- tern e ·n ady I
o Rady inis ró
.Jak clowłacluJe ale PAP, pod pnewo4nll'twem włcepremlera
MIECZYSŁAWA .JAGIELSKIEGO odbyło •il! posiedz1mle Komitetu Gospodarczego Rady Mlniatr6w na kt6rym rozpatrzono
kompleks spraw dotyczących poprawy organizacji I działalności
handlu zacranlczneiro.
Wsikau.no na POtrzebe umocnienia k<>Ordvnacyinvch !unkcii ministra
handlu
za,naniĆzm.eJto
i
g<>soodark' m<>rsklei orec'V'l:11 iac w
tym zakresie or<>oozvcie kon.krPtn:vch rozwiązań oraz na koniecznoś(o oodiel'\a skuW--Z.nYC'h 1>rze<l
siewziel- n;pzbednvch dla umOCIIlłi>
nia bila-n ru nłatnfozei?o oaństwa
Chodziło
te! o ukieTu nkowan i ~
POSzczei?ólnvch dzl;ił6w (osoodar
ki narodowei tak abv c-aclonalni•
soożvtkowano środki 1>rzeznaezO<nP
na ' moort ora.,. o u!ltalenle zaktuali
zowanego olnnu wzaiemnvcb dostaw
towarowv.-h w onarclu o 'POdni~a
ne 1>rotok()}v handlowe na 1981 r
z kralaml RWPG
Zaorooonowane zmla.nv w 2!akre·
!de działania min.istira handlu za
iranicznel!'O I 'O(;oodarkl morsiln•i
zmierzaia do wzmOMiie<nla koordv-

n.acyJnel roli tego resor~u w ltnłał
t<>wa.ni u stosu.nk6w l?ospodarczych
.z za.granicą ora.z w ola.nowanh.1 i
rozdziale zadań e<ksPO!'towvch a
ta.kże do zwiększenia wolvwu re~ortu handlu zagTanic~nego I l(o<oodarkl morskiiel na kierunki
rozwo;u branż proeksporiowvch
Przewidvwaine zmlanv maia rów·
n.let na celu uiednollcenie politvki traktatowei kredvtowei I ołat
niczei a także wzmocnien:e dvs~y
ołinv w realizacil
nla'l!JU ba.ndh.i
1agran1cznel(<>
W orzedsięwziecia<'h :r:mierzaią
cvch do t>OPrawv WV'kornsta1nia
środków orze?JI1aczonvch na r.akru·
ov z za.granlcv zaproP!>nowano Ś<'i
~lefm:e uzależlll!enie możliwośM ;m.
oortowych resortów gosnodarc7.vrr
od wvników !akie •11vskuią cme w
rpaliza('1' zadań l"ksoo..-towvch Ta-

tetu Centralnego or.az uraktvcz- karzy w dniu 5 bm.
n:vm przygotowa1I1iom do IX NadOd IX Zjazdu dzieli! pa·r1iię 69
1/WYczainei?o Zjazdu pairt:i.
dm.i.
Wybory
w
orga.nizaciach
MyślJI przewodnią
obrad była PZPR zbliiają sle do o6lmet.ka. z
kwestia umaooJ.anla jedno~ ua.rtlll. tvm. że stopień
zaawansowall"..la
ł jej z:dolności do działania w opar- kampanii w ooszczel(ólnvch woieciu o uchwały X Plenum KC oraz wód!&twach iest różny. W riiektódvskusję. która wkroczy w oow- rvch regionach
ieszc~e w maiu
szechną. węzłowa fazę oo opublikobądź na przełomie maia i czerwca
waniu POdstawowych materiałów odbęda sie wojewódzkie konfeiren-

Dziś

o godzinie 11

rozpoczyna obrady Sejm PRL

NOvVEGO DIALOGU?

List Reagana tło ;Breżniewa

l.

Breżniew

spotkał się
ż K. Waldheimem

DZIEi

,_
w warszawskim Teatrze na Wnll Roman Pola'llsk1

pierwsze
próby pr>ygotnwvwanaj orzez sle ble na te.I &cenie sztuki Petera
Shaffera pt „Amadeusz''. N/z: Ro man Polański ~ aktorami w war1zaw1klm Teatrze oa Wolt podczas plarwszel próbv czytanej.
CAF - Rosiak - telefoto
rozpoczął

m.alnyeb wysiłków, w tym rów·
niież w
ramach ONZ. w celu zachowa.nia odprężenia, powstrzymania wyścigu zbrojeń oraz umo::-nien.i.a podstaw powszechneg-0 1)()'<0iu ' bez1>ieczeństwa .
W związku z tym , połotono J..acrsk n.a znaczende niezwł<X'>Znego
międzynarodowej
wznowieni.a pTZeTwanych i zwięk
A Gromvko podkt"eślił w ncze.. ~zenda efektvwnośc; prowadzonvt-h
l!Ólnoścl, tA ponowny
wzrost na- •·ozmów nit. ogN!ltliczenia z.brojPń.
pii:ci.a w ~wiecie wymaga maksy
Wvrażono równiet
zgode co do
tego, li zaplanowana n.a 1982 r
d1rui?a specjalna sesja rozbroien \owa Zgromadz,end,a Ogólnego N7
mote I powinna dodać noweg-0
bodźca działalności panstw w dzie·
Minister spraw
zagr.aini=ych
ZSRR Andriei Gromyko spotkał
się 5 bm.
z prz.ebywającym w
ZSRR :i: wizytą oficjalna $€>kreta.
rzem generalnvm ONZ, Kurtem
Waldheimem
Dokonano wymianv
pogladów n.a szerokt zakres !ipraw
dotyczących
aktualnej
sytua •ji

E. · Kowalcl)t
jął

adwokatury
Pnewodnlciząq
Cl[ BD prof
J:d.ward Kowalczyk, pt"ZYjllł 5 bm
llilerown.lctwo po'Iski!.eJ adwok'atur:v
Przewodln~q CK wyrmł u-.amłe adwokaibune lako ;stot.ne1
ezęśoi Inteligencji
1>01sldej za li~
llt1 w1tład
społeczno6r«
adwokaoklet w prooes dem?klraty=-J odnowv tycia pałistwowe«io
1 apołeoz11.e10 . Ol'l!l!Z ~ałtowanl11
praworz1tdnyd1 głlosu.nk6w m,\~-zv
władtłl I obywatelem.
Wyra'Z!ł teł
J>Cl'lttyeme popar~ st.Tonn!ctwa dla
starra6 adwo
katu:ry o uzyskam~• właśeiwyeh
form samo!"'Ządnoścl I 11przylaJ1tee
jej rozwiaun~a w projekele nowego prawa o · '!dwokaiturze. opt'A<'O·
wane!l'<> Pl"Zez śr<>dowi!i>ko adw<.>kacki P Proiekt tel ustawv z •nsp! .
racji c:;n wolvw" do la~ki maszal
l«Jwclri <> < .,,,Ąp i ~MlY PTZez w~zv~t 

r:!zini~

rozbroil!'!l~a

Podozaa romnowy omówiono tuże sytuacJ4! .,,,
różnych rejonach
świata M
Bliskim i Srodkowvm Wschodzie, w Azji południo
wo-wschodniej rozpa.trując
ją
pod kątem widrenila kondeczności
jak najszyb.w.el normalizacji.
K Waldheim wska.zał na wkład
Związku
Radzieckiego w rozwia·
7.vwainde watnvC'b oroblemów mi1:dzynarodowvcli ora.z na 11'i!O ak
tywn11 rol~ w dztafalnoścl ONZ

r

KIESIE

Wizja lokalna na Wa1'1elu

Komum\at Tv

Konferencja OPEC

Otwterając

konlerencj11
m!.nlster
i icbmlctwa Wenezueli,
Humberto Calderou podkreślił, te
obecne •Potka.nie odegra watn11 role w rozszerzeniu wspóh>racy k.raJ6w OPEC w dzledzlnle wydobycia
I przeróbki ropy naftowej

Dientelmen nigdy nie uprowadzi bezbronnej damy chyba. ŹP.
Sił sam na sam.

energet~

ij

os skie

Porządek dzienny oosiedzenia Sejmu -w irode obelmu 1e, PU ntkt: tnteroela.cie I zapvtania ooselsk1ie.
P<111. Józef R6iański skierował tntet"Pela.de w swatW!e zwalcz•n.ia
alkoholizmu. w11kazuiac na ciągle zbvit mało skuteczne
działania
w wa:lce z tvm '1'-0Żnvm zjawiskiem które oowodu ie· tra1tedie wielu
rodzin. w tVm czesto dzieci Nie zvskuie sPOłecznei akceptaci; wie·
lokrobnie użvwana ariiumentada że z.n.aczne o.1tranlcz'l<llie sor-zedażv
i oodwvU;zande cen alk-0holu zuboż.a wielodzietne rodzinv o na jinoż
szych przychodach. Fakt uuowszechnionel(o OOl?lądu - l)isze P<>Seł że oaństwo zainteresowane iest orzede wszvstkim wnłvwaml ze sorzedażv alkoholu. a z:nacznie mn~ei zwalciain-iem alkoholizmu zmusza do
radv:kalnv-<'h decvzil I działań
P~eł 'DI"~' Dl'ezesa Radv Ministrów o ooiinfO'"lllowai!llie iaka ie.s•
kicb "°"!""
członków
t{hnn ,aktualna ocena ziawska alkoholizmu oraz iaki-e rząd oodeimll<P i zaP~ eL<>k "'"~'> "lD '>raz
mierza oodiać działa.nia: które za;oewnia wieksza skute-·zność wal ~·
posłów
e.dwok!ltl1w
niPzależnlf'
od '"h z alkoholizmem.
Pos. Tadeuss Kofilk zainterpelował rząd w &1>r.aiwie za2osoodarowaprzynaleinośed pa,rlyjneJ.
(PAP)
(Dalszy clU :u stron.1-e 5)

Kombinat PGR w Zielonej Górze. posiada pouad l i ha 1>0d szkłem,
tym 6 ha .zklarni hułganklch Uprawiane •ą pomidory odmiany
i
„Ostona"
ora'l
og:6r ki. Obecnie rozpoczeto zbiory tych
do~ t arcza się Je <Io handlu.
N/z: przy zbiorze pomidorów w
nklarnłach s;Jelonogórskich pani Ra nata Lange,
w

.. Norton•
„arzyw I

CAF -

14'DOwakł

-

talefoł•

się

u

SAMOKRYTI1(A .E.

-lihiinii oroanizaCli iiartvinei
I

!}o n.avast.ać w geiSip<ldaJrrce n.aszelio
.kt'aju, Dlaltego też stw.iieirdził, :z.·e
czuj.e się odpowi•edi2lLailnym za wielre popelindonych błędów między
innymi w dzda>l:aLniości wewnątirz
pairtyjneij orarz goopoda11">Czej.
E. Bahbucli przyznał, ~ odpo~~~2li1alność za błę-dne decyzje J)0!.1tycz,nre i· goopodarczre pow.i.runa dotyczyć ludi:z:i na na:jwyiszycb sz'ClZeblach, w tym ta.kie jego <JOOby.
Podkveśldl, ż,e zgadza siię w pelni
klol·ej11ych poz pootanow.i•enrilaimii
KC PZPR, w
siciZreń plen.a.:rmyich
tym rówu,Leiż „ X Plenum oraz że
obowią:z,ki-em kaiżdego członka pa.rt>i:i jeStt; okazywainie mak.synml:nego
k.irerownfotwu
po.pa.rei.a obec:ne<mu
padii i rządu w prnezwyciężaniu
truda1ości or.az wyprowad~.nJ1t1 !{!raju z głąbok.i€go k.ryizy.siu.
E. Babiuch zw.~ił się o POrot.°...awiemie go dalej w szeregach organizacji partyjnej ZNTK.

'kw.1etmfa br. wybory tl!! ndre dopowodu braku
.r,,zły do stklutmu z
tajnym
quorum. Tym ra,zem w
glosowa111l•u dok'ooa1no wyboru 28
d<eleg.atów, którzy bedą . !'lep<rezen"
flawać zakhd 1111 lmn.fe1•encH miejskiej w Mińsku.
J ed.nocz.eśrnie kon t}n uowaJn.a była
dysku sja , i;łównie n'łd ma,OOI-J alami X Plen um KC PZPR, a taikże
nurtuja.>eymi
problemami
nad
Odrp0J:Lal<;Z k.raj, Szuk.ain.o m. in.
w:.edrzi na remat odipowiredziaJ1nośd
11:a PQpełniooe błędy członków byłego kierowniciv.ra partyjnego.
~ klrytvką
dz1ałaJność

spotkała

się,

m. 'n.

~

W maju dyskutowana. ma by6 w Sejmie usta.wa e cenzurze.
Łódzkiego Oddziału Stowa.rzyazenia Dziennlk any Polskich, reprezentująe Interesy łódzkiego środowiska dziennikarskiego, opowiada się za 1Połeezną , wersją tego projektu, w
sposób nader istotny rótnlącą się od projektu Ministerstwa
Sprawiedliwości, Uważamy, ze projekty nowego prawa 0 cenzurze - jego dwie wers.ie - są w zbyt. małym stopniu przedmfotem społecznych dyskusji. Delda.rujemy nie tylko wobec
śr1Hlowlsk twórczych, al~ta.kże wobec załóg zakładów I Instytucji chęli upowszechni la zna.jom11§ol tych projektów. Uważamy, ie w dysk u ~jachtad pożądanym ksz tałtem prawa o
r.enzurze ncze~tniozyć p Inni posłowie Wojewódzkiego Klubu
P oselskiego, którym pr jdzie głosować nad nowym prawem
o cenzurze.
W niektórych za.kład h pracy i Instytucja.eh przygotowywane są juz spotkania a ten temat. Za.rząd Oddziału SDP za.interesowany jest przebi~iem tych spotkań, wnioskami 1 uwacami, w które 11 pewno~ią będą obfito wać. Mimo tru dnej sytuacji gospoda.rC'uj, w j&kiej znajdujemy sill, uważa.my zak.res
wolności slow-a za jeden z najistotniejszych gwarantów procesu
odnowy.
Zarząd

(PA'P)

BabilUcha
EdwRrd:i
kt&ry od ldlku.nas.tn.1 lat iem człon~
kiem.1Ja:kładowej orgalllJiZaioji p.arty.inHJ w ZNTK.
do niek.tt'.>·
trstosookowując się
Ba:biu.ch WJ[jary~h zarzutów E.
z
~mł S:l!eireg spr,aw, zwiąwnych
najwyższych
Jego d:?Jirałalnością w
władzach pa.rlyjnycb oraz na sfaprem.i'&a Mą<liu PRL.
IIlOWisku
Stwi·erd 1li~ o.n samokirytY'C2lllire, że
nie pot;rad'ił w porę dostrzec araz
p:·zewidzieć skutków t.rud'!lości, jakne z.a<'zęły powstawać oraz szyb-

K omunikat „Totka"
LIGA POLSKA: 15 roow. z

1~

tra•

olkO!lo
po
wyig·ra;ne
flernLaml
2.0.500 zr. 496 ·rOZJW. z 12 trat\eJlliaml
z
r<m1.v.
6.440
zł,
664
po
- wy.grane
11 trafieni.am! - wyg:rarne pa 51 z!,
37.380 rozw.
gra1ne po 8

lvracają

Roberta Sandsa

ltorbert Saind:s, rep;,ib1ikański w~ę
zfoń i paseł do ParrlameTJJ~u. :mnairł
w :nocy z l)O<nied1Zinłk.u na wtOII'-eik
w wdęzieniu Maize ood Belfastem
w 66 dniu głodówki. &nds kontvnuował aż do śmierci st:ajk głodo-
wy, doma,gają.c sie przywrrócenia
straitusu politycznego więzmio1m odPółnocn·ej
bywają.cym w Irla.ndii
kairy za przestepstiwa terror..,.lSltY<'Zne. VOPełinrione z mot.vwów IJ0;1ityC·2IDYch.. Strajk głodowy konty11minnych więź.nilów w
uje trze<:h
Ma,ze; sta!Il Jednego z nich, oo pa-.
ill>ad 50 dniaćh ni-eprzyjmowainia pokarmów. szybko sie p0·ga.rsiza.
Smierć Sa1!11dsa w:viwoł·ała wielkie
wrrarżeniie w W. Bry.tai11ii i IJ(liZa
w:erlizą <>
nią. Wład121e bry.tyisfu:ie
tym, ie „sik.rzydło tymczasowych"
lrlam·dzlkfoj ArmH Republikańsikic-i
(IRA) odniosło dru.g~w ciągu ooita>tniego miesiąc.a 1mki:~s pr0paiganPo wybraniu'.
dowy i polityczny.
San~a. n.a POO&Ła do Parlament•u
br:vityiskiego. co nastąpiło orzed
mies1ą.cem. IRA udowoidin•ila świartru.
h!d!Ilości
id: cieszy się popardem

·N

w>ie maja kJero w1nic.tiwo Komi•teitlu

Cen·traitnego zamie~a srę s.JJO>tkać

i pierW'9ZYmi sekretarzami KZ 204
naiwieksz'.vch org:miza~ii zakłado
..yycb, a.by zasięginąć oi:>inii ill·a iemat -materiałów przedz,~:izdowych.
Również w tym miesiącu ma się
odbyć posiedzenie Ko:nis.H Ziarz.dowei z udz.iałem i:>rzewod;nirezących
wojew6dzikich komisH zja.zdowych
DokiUIIIl-enty przedzj.azdic-:we pra.gpOOs.tauczyinić
się
nde
ooazęścdą
Qrgan.iozmą
i
wą
P['Z:edza.iąeej IX ZJa'zd debaty.' do
klórei zamoszone zo.sta:ią wszvs·tkie
sUy społeczne w k:raju. f,i(!zy się na
łnicja.tyw-rśrodowii:sk. nra ich wkład

do pracy

•
Zagadnienia handlu zagranicznego
grani.cznego w sprawie orgamza.cji
-tych pr.ziecl&ębiarl!ltw i ioh pod.por,ządkowaruia zmierzają.~e do two!'zew:zrostru
ni.a lepszych w.alI"UIIJlków
eksip.or>tu i ef€®tyw.ności obrotów
handlru zagranieznego.

(PAP)

Rozmo1wJ

lromisrl

''

\V

WarsZa'vł t"e

Po

ki.Jkudm.lowei przerwie w
UT.zędaie Rady M~nJ.strów w Warsza:w.ie ;w.nowio.'le został:; negacjac.ie zesJ)Olu rol>oc.z.ego i:>rzedstaiwlKomi>tetu Rady Mimistr6w
cieLi
d/6 Zwi:µ;ków Zaiwodowyc.h i Kr.ajowę.oj KomLsii Poro?lumiewaiwczei
NSZZ „Solidarność", J)O>Świ.ęcone dosteoowi „Solidaiimoki" do środlków
masowe~ przek.a.zu.
Podobnie iak ood.ozai; dw6c·h oorówi:mzednich części rozmów ndei w.czo-rai dys;k;ils.ia dotyczyła
m>O!Żliwości dostępu ZiwiątJk:•u „Solldlllrność" do radia i teleW>iz.ii.
irrzv.gotOIW:vwanJ.a i opr.a:-cowywa.nia
przez n,ią audycji l or()g·l"amów w
tych .środlkach soorlec:z.:i.ego orzeka,.

Tu!:::·e:k:i;ó~ry:c~h~c~e:n.:t~r~al~._:b~::n~dł:u~z~a~-~Z>U~.„ao;11„„„„„1111„.•~(~P~A~P~):...
..
~l!IZ;;q:„:::.;;;;,;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;:;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:.~s:kli~·.

Szombierki

1

Loch -

-

w

Na wrctww.sk.im stadi.onie de>Jdeie
nader a trn!.tcyjnego spotk.a.n.:.a
w którym staną naprzeciw siebie
dwie na,llepsze jedenastki poprzerd·
nie"<> sezonu - pytoms.kie s2,om.
bie~kl l w1cemLst-rz Pols,ki i na jlepszy zespól )es!enl - Wtdzew, . Do·
'ltrakcja łódzkiego poje.
da tll.Ową
dyuku (który roz110eznie się na wi
dzewskim stadion~e o godz. 17.30}.
rod1.1nna rywalizacja. , Na
będzie
zielonej murawie boiska przy .ul.
Armii Cierwonei 80 stana d'!:isieJsze ·
go popołudnia bracia surlltowie
Bombard terqk~m ooezyn.aniom mło<i·
szego brata (n!e wątpi.my. że P
Krzy>zlof zadernonstru te \'<. dz\l;;leJ,-,
siym ~pot\<aniu swoje ,snaJPerSr>tle

ci<>

Surlit ·kontra

umiejętności)

będzie

s'.ę

starał

stra.ży
na
stojąc~
przeclw~tawlc,
bramk\ bvt.<>m.si\ti~go zespołu - Wte„
sław

to
braci surlitów.
Rvwałizacja
z a tra kc.ii dzisiejs>tego
tvlko jed
nieczu na w!dz•Wskim ~tadionie. Do
lnuycb zaliczyć tneha występ akfo
rów (1'ak: t.o określił w pt)mecz?W<'1
w~·powiedzl .Tan Torhaw.ewi;.k\\ uda·
nego spektaklu cbnnowskiego
wiadyslawa 1;mudy i Vi'lodr.imierza
śmo!arka. Obók t.e1 rlwó+ki figur~
iacej na c1.ele te~<>t ocznej kla<yf\.
kadi '> miano :rnj!eowei:;o z3wodobejrzynw
pie-~wc;zoll..;owego,
n:lrn
w akc n r1 wóch prr,erl•ta wie\ el I b'{· .
tomskiego klubu. zn°1duiąd,ycb s . ę
~ównież wy<okri w pjPb~<cycie, . Z ło ·
te buty" ·-· Romana Ogazę I W\e
sława Sur!ita. Już to !XJ'Wi'Tlnc być
który
wyst;irczaiacym rn >tgnesem,
za pewne ~ciagn\e na stadion przy
ul. Armil Czerwonej sympatyków
pitkarstv;a Bo 'nie wątpi'm:V. że ns
~szyscy
trybunach zaj m~ m!e1~ca
klblce widz<7w«k1ei 1...a~nastk 1, którzy gotąC'vm dool!H(lem zachęcać bę
dą swoicl1 t1lub 1 eńc·ów rl o •kuteczne1
walk\. Zre,1•a cały ze•pół pracO'W\·
cie spedzq , ~1,as n& zgrui:>O'Wa.n\u
w Wći'1;·rowr1 1 >J;ct?:.~P w~zvst1de pr.zed·
t.renP-A .T M:.achc!ń><k!e
slęwziecia
go pod.pc>r7:Hi;\<nwanl" były os!ągn:ę„
ciu najważriieJszego ce!u - m\stTzostwa kraju.
Powa:ine zadanie staj nrzed zespo·
Jem · ł,KS, którpmu orzyjd..,,le uhle•
gat się o !i~owe cta.k t>Otrzerhne dla
zapewnienia sobie pierwszio!lgowe.go

oa

I
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bytu) punkty na l>o1'!1ku w Poomanłiu.
PO>doplecz.ni trenera M. Ges7ikego
mają za przeciwnika d,rużynę, która
ll!:mana został.a (nle bez racji zre<>zna,Jskutecz-niejszą w wlosentą) za
nej rundzie rewanżowej Gpięć 'YJWY·
M'tm-0 to, łodzi.a·
cięstw z i-tęd•u)
nie ,;oto. ją n.a straco.ne1 pozycji
nlę
w ubiegan.Lu s lę nawet o dwa
ounkty. Takle warunki dyktuje nie·
zbyt bezpieczna, jak na razie. pozycja LK" w pierwszolb;owej. tabeli.
W pOW >La łych sześciu spookantach
pi,erwszol!gowe1
dzisiejszej kniejkl
w Krakowie - Wisła
z;mlerzą S1ę:

I

W

OsLo

~yuri.t>aty'k6'w
demcmstracją,

!Jlrupa

wrganizo;wała

IRA

~y

Surl ił

W ostartmm dJll'llu pojedyinków eUmllinacyjnyd1 bo<\<iSretsktcb mi.strroosrtiw
Elur0rpy w Tamipeire wy·stąpU! diwaj
JERZY
Porl.siki
reprezen.tarnd
KACZMAREK W wadze leldkośre<i
. n!ej oralZ MARIAN KLASS w wa-

(jesleniny meoz zak·oI'tczył
klrakowsik:lego zespos·ię . wygraną
w Lublinie - Motor ze
łu 2-:0),
Bałtyk
S!ąskiem (l:l), w Gdyini Od:ra
z Zawiszą ~{):{)), w Opolu z Arką (2-:2), w Sosn<>W<::U - Zagłfl·
bie zę Stalą (1:2) I w Ch01r'Z>O'Wie Ruch z Górnikiem (ll:O),
Od.notujmy na k0rn.!.e<::, że w jeslennej seriii p\erwszo1igowych potyczek (mecze odbyły S>ię 5 JłaŹdllie·r
n1ka ub, tioku) Wid~ew zremtsował
w Bytomm z S1mmbierkaml 1:1
(bramka dla łódllkieg·o zespOłu padła po samab6jczym strzale Bysia)
a ŁKS wygiral z Lechem 2:0. '7,dopo celnych strUłlacb
byw;ając gole
Nowaka 1 Sobola.
(wrób.)

s

Legią

d ·z,e superciężlkliej .

Stefański

wojewodą

piotrkowskim

mu.ie się deklarac.ie NSZZ „Solinaprzeciw
d-aT.ność" wychodzącą
sprawie 'tVGiPÓlod.PoWiedzialnośoi w
rozwiazvwarniu ważin:vch PTOblem6w
iyciJu sooleczno-gooood.a·r cu·m
w
kra.i'U.
a pyta•nie dizien.ni'ka.I"Za PAP
cu.y w związku ze zmia.nami w składzie Biura Po1itycznego nasł.ąpił to.'lnY p<>dz'ial w olx>iwiazk.ach iego r,złon
ków. K. Barci\fow.s1ki oomtormował
te od niego przeiał s:pra.w.v a.dministrracyj.ne sek.retarz KC I';az\mierz
za,<;te;>ea m:łt>nka
a
Cypqnni·alk,
Biura. Poliit}'{!1L1;1ego, sekretarz KC
c-bok Sll>raiw
Je.rzy Wa:s~zuk kultUJry - zajmie sie sprawaR;J.i zallr."'nri>Cznymj. Nowi -członkowie\ Biura l"oility~ego - Ger.ai:d Gabryś
! Zyg.mu.n.t WToński - n~e otir'ZYmali doda1tkowych zs.dań w Kom·iteeh: CentJ:alnym,

N

~PAP)

-

todzianin J. Kaczmarek wI/4 finału

n.ailt z n!ezbyit Wlie<llką slłą. Nlemn ie.1.
prowadizący walik'.ę na ri•ngu radz-iec-

kl sędzia

c:zukaS1Zwll1. dwukrotnie

Umył Polaka. Wydaje się, że była

to zbyt pochopna decyzja. Bardz.lej
Mimo
chyba należało Uczyć F.iina.
tego „licze·n:ia'', Ka.cmia.rek miał tailt
wyisoką prlleiw{lgę purnkto.wą, te je!l~ l'JWY<:lęstwo nie pod'legało dyskubyll jednak
I.runego Zlda1nr!a
sJ1.
ot11nącrbują.cy wallkę sędz1,j NRD
Baumgarte.n , d.ająe 2'Wycięstwo 1 bokto dwoma
i
1>er0>wt! flńsk!remu.
pillnk~aml ora:2 a1·bi,ter austriacki Re>bn'ik. któ.ry ~y
„. - sta·nLe 59'.59
w>i'.:azał jako 2'JWycLęzre«: F~na.
arwanso<Wal
Kaczma•rek
Osta·tecz•n!e
do ówierrćfulału, w k-tórym w CzWaTteJk &po.tika się z J•U•gooło'-'>"ia.ntnem
Perunovtcem. Jugosł·O<Wia.n!n we wtoIs
tl
ł G k
rek oork
·!ad a 5:0 po
re a
·Oltla
walce, w której Perun.avie
słabej
owa!
n i.czym nie zalmponW O!;tatniej walce efa.mL-iacyjlnej
tllrrnieju reprezentant Polskii w wada:e supel"C i ę:llk\ej _ 1"AltIAN KLASS
S~ojmenowem
pr.zegrął z Bułga .rem
l :4 (57:60, 56:60. 57:60 59:58. 57:1i0)
N'e był.a to wa'llk•a na wysolktm pozliotmile. Polak puinlt.fował Jedyni!!
prawyrn pr(l<;lf;.ym. Były to p0>nadto
pojedyńcz.e etosy, które nie robiły
wlętksze!{o wr.ateinira na Srojmen.0 w\e
Kla.ss nieiwtrzebnle skracai d:)'stans.
w którym leoszv byt Bułg'a·r. stajme.now w~lczył bardziej energ!ez·n!e .
repe•rtua•r
ooga tsrz:y
P'.~rnt1.1 ~ą>e.
c1006w.
Tak uię~ , do ćwierćfinałów awan·
NaJw!ecej
sowało o.~miu li'olaków.
Z3Wodników wnrowadz!ll d<o 'ćwierć:
f;l'lg!ów renre7.entanc1 ZSRR - 11,
B>u!,ea.di Rumtmll l W~.-etr ( po 9
! 1\TRU loodobnie ;!alk Polska :.... 8).
W środę, w plerws~ym drn!'U poledyinków ćw:lerćftn.alO<Wyreh z Po.laków
walczą: w s&!il oołudn~owej w wad.ze mu~ej - Maczuga z ' Va~ad!
(Węgry), leklkopółśre<lrnia - Szczerba
półclęilka z Schw.a-tzooi (NRD),
Paweł Skrze~ z Donic! (.Rumunia)
\ wa.ga śr~'n:la 1.oS'fa:tn•! pojedy.nek
-· Gosiewski z Jassmarnnem
d.n~a)
(RFN).

S t efańskiego

na stanowisko wojewody piotrkowskiego.
Wł. Stefań$i uirrOtd.;;ił .się w 1938
roku w Piobr.kowde Trryb. w rodz.i·

.n,~e robotnr~j. U.kończył Urn.iwer~
sytE4 Łódz!Qi i uzyskał tytuł mgir

adtrruiiniistracji,
Praicę

zaiwoc:Wiwą

ro7.!JJOCZął

w

1956 r. w Hucie sał.a Gospeda-rozego „F.iarten.sj.a" w Płobrkowie
Trryb„ a na.s:tęp:nie przez okires 1
roku pl'a'OOlw.aił w E'a.hryce Maszyn
Górn.i<iZych w tłm mieści:e. Po
l!lJaJUczyrcielsitu<LLum
ukońcwmiiu
sk.irego w 1960 r. podjął pracę ja.ko
illaJuczyciiel w szkole podrstawOlWej
w Wo1i KirzysZl\.oq;lors~iej, gdL1e
prra.oowaJ: do 1963 r „ oota.bnio na
sta:nowfuslltu klierowruk.a szkoły. Od

w
1963 r. do 1975 r. p.raoowarł
następnie
PRN, a
P.rezyd1Ullll
Ur~e PowJaitoiwym w Piot.rkow.Le 'Dryb. ostaitnJ.o n.a m.anow<ieku
latacll
powiatu. W
n.aczelnika
wricewojewordą
był
1975-1978
1978 r. zootaJ:
piatrkow.s:k.ilm. W
wyhrainy n.a sł·ainowisko sekiretai!"za
KW PZPR w Piobrkowie ,Tryb.
k.t&re zajmował do powołaml.a :la
stainow.isko wojrewody · piot.rkow.
(PAP)
sk.~ego.

-aROllKł\

aueuC&

W?~~

W•P~DlllOW ·

+ Gocm. 10.20. !"la Ul. Lutom!er!ik1ej 122 klerowrea „Z&S>tavy" LDR
!n'12 Blroin.tsław S. ·na skutek nleostroouej jaooy wjechał na ch-Od•n!k
Pieiszego ze
i potrącił Ja111a M.
';:'~~=t;,1'.iem mózgu przewiezii.ou"lo
+ Godrz. 12,20. · Na &kmzyżowaintu
uUc 'Rromińsk1ego 1 A.nndi Ozerwonej k:lerowca sam.ochodu osobowego
WAC 3094 KiryITTyna L. spo-wo-d<JtWata Zldenzenie z tramiwajem 14/8. Ofiair
w Jud2Jach nie byle>, st•rnty przeklraczają 5 tys :ził.
rw1
+ God 15 20 N ł N
ca:a' 45 ~l.adys!~wa as ur i d an-u~.1 "
tern" LDF 5001 """" ·il· a ą•~ " ~""''rą.c• a na przei.
ścl.u cl.La pies:zych Gen<l'Wlefę B. Pe>SPR
w
opatra:ono
~od-a111ą
Swla<likow:ie tego wy-pa.dku proo'2eni
~ą d·O "~'RD MO w Łodizi, uł. Wł.
Bytomskiej 66. tcl. ·115-86.
...
W Zgie=zu przy
~ Ge>dz.,, 15.25.
ui1c Konstan.tyna.w-'·zb>egu
""""'
,,,_
jadąc
G.
WLtold
DZ'ierżyu»ktego
„~1atem" LDJ 7519 s~ra<:ił panowarue nad pojazdem i uderaył w t>u~~·nt;~· ~t.raty os.zacowa.no na ponad
'
· ·
+ Godz. 17.15. Na Slk.rzyż.0>wa.nlu
uUc 23 Lipca i żeLg·O'W~'klego k\erow;ca „Sa.a.b a" GBS 149 Waldezderrzenie.
spowodo.wał
P.
mar
ponad
Srtra.ty
,,Trabal!ltem''
z
15 tYJS. zł.
+ Me>tocykl>ista, który w dllliu
4 bm. około godz. 7 na skirzy.żowa
n~u· aJ. Włóknia·rzy i ul. Dtugo~
potrądl ko bielę oraz t.wiadlkow;e te~ .wypadiku proszą.ni są d.o WRD

FlrO'._ecll'Mnliklem 20..J.etm'iego K.a<!2mistrz
llUl•rk.a był. jeig<> rówi€Śn.irk,
finJanrdlii - TDpi Mikkola , Ziwycię<'olalk 3:-a (~0:5'7, 60:518, &8:56 ·
tył
WJSikraa:arn,\em na
ze
00:5>9
57:54!
Mikkoil<j).
Pojedyr11ek ten miał dziwny prze.
bieg. Si.linie zbudo.wa.ny, wyższy od
~olal!!:a M!JklkOl!a, dY'spon.Ują.cy długi.
mi ramlicmaml., od PoCZątlru walk!
Tydilto
kiry! się za ·sizczeLnq gardą,
od c:zasu oo cza.sru m1Uowal trafić
Pol.alka lewym sierpowym. Były to
niemal jedyne ciosy, wyprowadzane
prze.z F!rna. Natom.Last Polalk był
w nieustaomym atailtu I zadawał Fi·
nowt wiele C",osów, k.tóre mimo gardy, czę!>to docb,oclzUy celu. Na 9 seed zakończeniiem pierw.sr.iej
k>und
Wlókn.iarzy, ul. Obywatelską J' al. :rtll!ldy, pl'Z•
jeden z sie.rpowy>eh ~';,na
Politechniki).
Wc:wraj otr.zymal:L~my lrnde1ne li- zachwiał Ka<::7Jtna.nktem i Poilailt byt
sty zgł·oszefl d.o MWP. Oµlektin mło LlrcZOIJ.Y.
' tI ~Ull1di:r.le nasz zawodnik naclyeh koJ.a·r;zy LK.S Żd.żairy - J. dałW za&ypy'wal
przeci<wnilk.a go-.adem
imprezy
d·o
zgłosił
Przybyłek,
Pod kio.nied' sta.rcia F>Ln wyciiooów,
pod pie.cz.nych. Są raźllJie ooła,bl.orny,
czwMkę swoi~h
roruu~nlł nieco zato: D, Duda. J. Sk.lba, B. Leśniak słonę.
sii:
, rozpoczęło
1 A. Sadło. Barw tcmasz-ows.kiego . os ta ttnie Podobnle
sita•re!e. Mlklkola bron1~ się
S>ta.n:u bronić będą: G. Motyl, A. i·rw.nn r"7.'l1\vie,
tY'liko
wyprov1ad1zając
Ke>łodz!ejski, z. Olczak; I s. Socha.
11porradyczme prawe 1 lewe sie.rpowe
łódzkiego Wł<Yk·ntarza: A. Poreda, S.
K. S!1lCZepaniak, R. Dwurkrotnie trafiły one Polaika, jedBrynł< i"lwi~z.
0
.szczella:6ski, P. Czech, M, Nowo·
(kl)
;:ród,zkl \ t. sad<>kiersk!.
SKS Społem zgłosllo 17 zawodntł
GTzybowskiego. s . Gronka,
\~ów: J
Re<la:kcja spOO'towra PAP otrzymralł. Pawtowskl~go, R. Palugę, S. Re·
I LOSOWANIE
l
ksułę, „P. Karolczaka, B. Jagiełę, S. la z PZPN komun!lkat następujące'j
z a 5 •·--"
Szwarca, P. Szymczyka, P. Jędrasz- treści: „W xw.iąrzlku z wniesieniem
'70 31,
..,,....... po 2.509 zl, 4
CZY'ka, W. B<>czka, J. Jabłońskiego. przez CWKS Legia odwołania od
3
·
10 zŁ
Dyscypl!iny
'WY:dil'liaŁu
D. Łogina, J. Rad'lllkowskil'go, J . oorzeczeruia
II LOSOWANIE
S'lnddta, J. wocbuę I W. Wocbnę, PZPN, ńaik!adającego k·airę zakazu
Za 11 triaf. po 3.608 zł, 4+
a KS 1'rarrrywa.la•rz: !I. Bu1:1:kowskle· rooegrarnia je<lltlego mecZ'll na włas
45 .zł,
4450 zł, 4 - 2()0 zł,
go. P. Bohdal\skieA"O, J. Siblflskie· nym !!ltad!·cm1e, WydrzLal Dyscypl,liny
3 - 20 zł.
go, P. Rysia, S. Pietrzaka, J. Cl- PZl"N lnformuje, te orzf>Czen!e wycheeldego, J , Sawickiego I P. Stefa· d~ialu Jest n:i:eµrawomocme do chwt10. V. OOb'''"7·i.~ "J"" III BEZPŁA•
"uu..., ~"
no-w·skłego. RTS Wtd.z ew reprerzernto· li l'<'>'llp<>,.marn1a odwo·lan.!a przez P.reT~E LOSOWANIE dJ.a /30 zł kupo..
tydh1m za.rząd•u PZPN. które pować bedzie 12 młodych zawodrnn.:ów·
SPECJALNYCH
PREMII
orarz
now
P. Flolde. R. Masłowski. P. Czwór- 1ejroie ostateczna decyzję w pl'2edw· II losiowa.:1iu za liczbe i:1<Y'otkoka, P. Gad'll!ak, R. M<>rawlec. ·M. miot-owel "prawie".
W zwlazku z tym. te Pre;zydlum
Hajduk, G. !fakulilak. T. 1'1iew!adom.
wą do ~ 4 i 3. Na „6" w I I~
ski, D. WojtC?:ak. P. !fędrze.lczak . Za.ząJlu PZPN zbiene ijlt; w nadprzypada fundusz ponad
najbliższy
poilliedzi>iłek.
chodzący
+ We:irj>ciec'h P'\baik rowbatw.l-0rt1y z sow.ainiu
D. Wlo<larskl. M. Tomaszewski.
Czekamy na koleJn<.> z~lnszenla. rnecz ligowy prz~widziany ka1e n da- nr 5 w t2'W. „Turnieju Mt!lbr:lóW 25.000 zł w II lro.sow'-n.:u ponad
„WIOS~A-31"
1>rzypomiT11>..lae. te zgfnszenfa kl11'10- rzem s.potkaii w Warszawie z Bałty. WCT" na kOl!'ta<:b F'orest Hills, spot- .55.000 zł. Konkurs
czwartku, !ciem. 'Legia rmegira ~a wła&nym kał rlę z NOJW01Lela.n<lcllyiklem Pairu- trwa do 21. VI. hr. Wi ele ce.ńnych
do
przyjmujemy
we
1t1em ! zwyicięiiyi! 7 .5, ł:1.
1tadi-0-nie.
Cw)
1 maJa,
~ród

W-Wiskitnie start do I 'etapu· Mlftfp,
W t:vm 'amym drniu, kiedy Krzys<J>tof Sujka ! Jego k·e>led.z y z polskiej ekipy wyruszą do berl!ńskhego
prolo!{u rozp<'>czynającego w stolicy
NRD XXXJV WP, w Wiskitnie stana na starcie młod'li !ltle.p c! kola•rstwa - uczestnicy Małego Wyścigu
Pokoju,
W tel 4-etapowej \mprezi.e (~ l III
etap potra l<;towa ny jes.t :nrzez działaczy OZKol jako ryWaHzacJa w ramacl1 tei,:oroc:mej 'lpartakiady mło
dz i eży) uczestniczyć będ.ą młodi:r.\ ko·
la rz<', c:>;l·onkowie w;,-,zystk\ch klubó.w "\oiewództw~ łódzk'e11;0
1'rasa pierwszego etallu MWP ll·
czv 28.5 km ; prowadzi z Wiskitna
przez Wiskitno-Las, Struh. Andresnol <młodzi kolarze pr?!ejada ul
30„:ec'a PRL), Wolę R'1kową I Stefanów. Mete w"nacz·ODlll l>TZY bu·
dynku Zbl<>rezeJ Szkoły Gminne~
w Wiskitnie. Dystans tel!l uczesitll>lcy MWP oO>k.onaJą drwulk.rotn1e. Na
tej samej trasie o<l•będlZ\e si«: tl"l.ec!
zostanie
ro-zegra.ny
który
etap
15 maja. N.atom!.ast tl•rugl etap (·tndY·
w!.dual1na 1ari:da na czas na dysta•n·
sle 8 km) Od·b edz'e się 13 maja na
u!. .1ędrze1owsiklej w Łod,zl. Decy.
clu.1ąca 1>r6ba dfa uczestntków na\m1K·ezv będ:zi e czwa.rty etap.
~zeJ
Tra.
który odbed:r.'.e się 20 maja.
sa poprowad7J z Wadlewa nrzez
Pabianice
'Byeblew,
Pawlikowice,
I dalej do Łodzi. gdzie młodzi koh rze p.rzeJadą fra;mii:.nt cm trasy
XXXIV WP (Ul. Pab)anltkl\, al.

l!ld:zi olaemocjonalne sce11y i prz:v·rzeka.j11ieych ucic11:~nie
Sandsa. Od wczosn.·r::h l!Odrzd.n pora.ninych 5 b:n. d.ooz.ło do
.zamiresook na uJJiicach BeUais.tiu U, Londooder.ry' Pol:i>C.ia ostrm~gała przed
wjeżdżainiem do dzie~nic Belfas~n.
zaanies·zkałyc.h przez ludność kat°'"
licką. Podpalono szooeg budynków.
oorywa.no I POdioalamo sam~hody.
czących
Pamięci

w.

NA RINGU W TAl\IPERE

f .K's w 23 koleJ9e. ekstraklasy

Po (}be>rzowsk.im pojedynku reprezentaC.ll Polski! 1 NRD sympatyków
futbolu czekają kolejne emocje. De>starczą ich zapewne d!Lisiejsze
mecze 23 ke>Jejld o · mistrzO<Stwo ekstraklasy.

wolaiła na~yohmia"1tową reakcję w
Ir la.ndii
środow,\skacll ikaitolickiitch
Pómoonej. Na: ulicach widać byw

k<rólowa bryity>1slka El.żbteta II prri:ybyła z czteroo,n iową Wiiizyitą d-0 Not-~
wegl1. P01S'łO'Wile socjal!lstyr=U do
zacbodinioe<uiti01pejlslldego
pa da memtu
opubtlilkOIW\aM OŚ'W'ladczen te, w któryun kiry.tyl)rują sba.n01WLslko. Jaik!!>e zą„
spraiwle
w
bryty>j•s<kii
rząd
jął
Sand.sa.
Na jo~brzejs:z,e gto.sy J)Cltę.plen!!a pod
pooi1:a1W7
nleprzejedtn:a.nej
ad•resetl'\
rząd.u ~a.rga.ret '.Ilha.trcher w s.pora.wl11
sbra~ku głodoweg.o wlężnlów póll'lOcwe wzjx)gaceruie pr01p0tzyc.il, w for- no1rJ.and"'kl.cb rociega.ją się w Stamułowanie wniosków. P.rzewiduje na.eh ZJed•noczonych, . gd·zie ml.ęszata
pochod!llE!in!.a
się u;drz,i,ał centralnego aktYWu y.: spora grUJpa litlldJnośct
rząd
gdy
P-Odcza.s;,
środo;w·iskowych LrłtrndzlkJ.<:lg•o.
i
zakładowych
USA wyirarz!JJ! głęb01kie uOOl.ewa.nle
sPOtkaniach dys~u5yjnych.
S<ll!ldsa,
B01bby
śm1ercl
powodu
z
Do czasu ro?JpOC:i:ęc>ia zja'Zd.u ma wierlru
ameryikańS!<Lcb
pottty!kćw
za.kończyć sorawy rozliczeń i ooda.: oshr-o
rządJu
polUtylkę
zaartaJkowało
je do wiadomośd komisja wwoła bryty}Slk.!regc w klwestii Lrłaru:I:2lkJ.ej.
na n.a X Ple1I1.um - pod przewod- Tutejsze sk•uplska na rodowościO<We
n.Lotwem członka Biur-a PoH~ym;n-e ITlandczy!k.ów wzywają Sta•nY ZJerd.de bojrkotu bryty:)si!dch I.ii.go, sekretairza KC Tadeusza Grab- n=ne
nil l>C>tnLcz}'lch 1 tcwa1róiw bry<i;yj.
skiego - dla oceny dot.vchcz.a:.sowe- sklch.
go przebiegu i przyS1piesz.,.n.ia o.rac
w kwestii 00P<J1Wied.'!:i.alności osoKC peln:ią>Cych
bis>tej czJonk&w
funk>eje kierow.nri=e. K o mi:;.ii Biuro Polityczne KC udzieliło roz!egtych oeł.nomoc·nfotw .
Karzli.Inierz BaroLkowsld odpowiadał na pytania dz.ie11ll0ikarizy. Jedno :z niiioh dotyczyfo tzw. stnmtuT
lJ(JIZiomych w ·partii. Sta.no w·isko w
na
sorecyrował
dziedzinie
tei
X Plenum I sekreta•rz KC PZPR bramiaJa oorowierdż. Co się tyczy
P1·ezea R ady Ministrów Po sa„Solida:rności'' bez wątpienia doinięciu opinii Wojewódzkej R a.dzie do zarSad:nri>Czej oolemi.ki pa.r- sięg
ty}nej z ogl:ooronymd przez. n(ą ' te- dy Na r?dow ej w Potrkowie Try.
Wł-odzimierza
powołał
zami. •z tym, że pozytywin.ie lJlrizyj- buna lsk1DJ

CEł:X•lijl Jdił•l:ii Jłłifl•J5ł· J#łi•]ilł tĘłiflal:i( J·
Widzew -

kator!Lokdej i jest siłą PoJ,itycZl!l4.
Obecnie śmierć Sand.sa POSłuży do
wystaiwleinia 1 rządu brytyjs:\t,~ego
ood pręfj.errz opinii oublicmej. Rząd
tern odrriaiwia W>ięźn:iom UŁA staimSrU
którv mieli .iuż w i:>rze,;złoś:ci I ~tó
ry W}"CO!l'a.no w 1976 r. Jedn<lt':'ześn.ie
Sainclsa stanie sią
mart;viro10rgia
oU!Ilrktem og<ńwku.i~>Cym n1i emamisć
rn.niej\SZOŚC,f ka.tolireik.iej. do W. Bry•
taindi
Wiadomo.ść o śmierci Sain&.a wy--

lntensriwne j)rzygotowańia

z 10 trafi•enLamd. - wy-· ,
)
(Dokończenie :ze str.
zł.
LIGA ANGIELSKA: 19 rozw. I lZ
a k()lllferencjach zaikłatdo
iednocześn.!e
trwają
Wyeh
tra:!'lenlam1 - wygrane .po okol<>
85.500 zJ, :185 roaiw. z 11 trafieni.ami
wybory delegat&>.' na zjazd.
- W)'gra.ne po ok.C>!Jo 5.500 zł, 2.781
Do>tYChczas main.daty takie
r<l<Zw. z 10 traflellliami wyigran~ po oowieraono kiłkud.ziesie;c;u osobom
585 zł.
DY1Skusia przedzjazdowa odzwierciedla tw6rcizą aitrrnosferę pa-nującą
ViT naiblibzym czasie
w prurti.J.
zootaną ogłoszOllle projekty: nlożeń progr.a mowych ro~woju socia__,,,
listycznei demQlkra,~li. umar.mia1ni.a
orizewoch:1ie.i roli PZPR w budowni>Ctwie socialist~ny:n '. stabi1i'zacj'
W środę 6 ma.ja wira.oają do procy trze•j ki.erowcy, c:zł001Jko
sytuacji .soołoozmo-gOOJ)Ordaircze.l kir11wie Związku Zawodowre'go P.t1ącown;iików Gosp<Jrdlaxkii Komuiu, Jatk również zmi.a:n i u~upeln\eń
w Statuc.ie PZPR. Jeszcze w oołonall!irej i T-even.GW'e<j. Lech Bodych, Bogoon Rybaik, ,Adam Webra.nżowcy, człorukow.!e PZPR p0 I'rlllZ piei-wm.y od
sołowski 25 l!:wietnia zoota,1.i wpilSalrlli w graflitk j.a:z<l lin.iii autobusowych
Tym sa- ·
komunikacji m.iiejsk!ie-j ostrroW>C.a SwlętokTZyskfuego.
mym za~egnrlmy zootajre ostry konflikt pomię~ br.aruiowymi
związkami zawodowymi, ,,Solidaimością" i władzą. Miejmy na(Dokończenie ze str. 1)
dzi·eję, ie w środę 6 mada MPK w Os.trowou świętiokl'lZy&ki:m
Komitet Gospodarczy Ra,dy Minio;trów omówił i JlQSlta.nO'wił przedbędzie fu11.kcionował,o ta•k, jak choiaila t~o wJękswść :z.aiłogi
lożyć 'PPICl obrady P ·r e.zydium ij.zątego pr1ledlS!iębiiorsitwa w dniu 27 m.airca.
du ~ualizowany olan obro>tów
Dyt'ektor MPK w Ostrowcu · świ~rokrzyskim. Jooe! Sajda potowarowyoh z krajami RWPG g.pozostaje za,wieSIW!l.y w czyn.nośclach slluribowy·ch do 11 maja.
POdstaw.ie oodoisarządzonY"' na
nych proOO!kołów harnd.lowyoh il.l.a
ZgodJilJi~ .z pria.w em · przysługuj.e mu 7 dnj na ustoo;u.nkOwainie
·1981 r.
k~trolnej Wojewódzsię do posbawio.nycll mu zair7lllt6iw
Na POSiedzen~u stwierdzono, te
kiego Zjedinrezenia P~ębior.stw Kmnuhlkaioji Milerjskiired w
zawaTcia
rokowrunia w spr>!llwie
h.a.ndJowych z kira.japrotoloołów
Kih~l cacll.
mi RWPG DC>Zwdliły na Jror.zys'fllle
Rozmowy pomiędlzy l).'VJedstaw.icicl•ami związków bNlllŻO}VYCh,
wkształltowanie obrotów w 1981 r.
NSZZ „Solida.rno.ść", włardz teręnowycb i oentirawnyclt ~oń
Swiadczy o tym nrożliiwość powięcz:yły się w tej f.u:ie konl1i.k'tu wokół bnreydrerntiu QS>trowl>Elelk.ido
imlJ(JII'bu z t:f{:h kra iów
ksizenia
o 4259 mln d dew. N eiY l>l'ł:Y
4 bm. w pó~y-ch god'.?J!.tiarĆh wiiećirornyoh.
t:vrm POdlkreMić. ie ; P.raw1e cały
Negocjację w tej pr:i;ykrej godzącej w robotn.i:ków i urąga
wsoominianY „nrzyrost imPortowy"
Na.jba.rjącej 'praworządności spraw1e trwały pon.ad mielSli.ą.c.
otirz.y:maimy :z ZSRR, T.akie uks?.tałdzi·ej zaii.nteresowana, tm. robotp.icy należący do obu 2lWiąizk.ów,
towa!Il.ie wielkości eksw!'towo-irndawno temu podati sobie dłooiie, od.puszczając wza}emn.e wdny.
koporrf;owych iest ~czeg6k.1e
emocje i ambkje ulokoWiatr1e ponad 1 nlmi. •
Re.w;tą sterowały
r2lY$iine w obec.nej syt.;1acJi płat·:iibrariż<Yw
Jeślri ich celem m1ało być pokrSJzainli.e roootnhlrom. . cze,J. T.rrzeba iednark wawać sonie były to z pewności.ą ambicje
oom zakładowej braJiny bie smawę, ie Jl'()dpisa.:ie pr01t01kol:y
;
!l>a.jle1Piiej ulokowane
robowią::tJują obie streiny do pełnej
ROBOTNICZA AG:BNCJA JN)i'ORMACYJNA
rytmic2rllai rea.li'Zacil dostaw ulei
BRANŻOWYCH ZWIĄZK()W ZAWODOWYCH
·tych w tych dokumentach.
Warszawa, dnia 5 maja 1981 r.
Przedysikutowa.no równiaż w:1io-

. jutra
Od ___
_

~~..,.~:;;.a>'~~,~~~'l.;!f......-:--W~~~

Oddzia,tu SDP

I

posp!'la•woz.dtaw~;w-wyborczą,
cłę
term·imiie I 4
wew.aż w plirerwsizym

Zamieszki na ulicael1 Rolfastu. i Londonderry

ł a

Zarządu Łódzkieg°' I Śmierć

ZNTK w Mińsku Mazowieckim

5 ~· w Miooku IVJaz. (woj. s1e\d1ecł?el odbyła si~ druga cz~ść z.ebraJrua ZBJkładOW€\J organ.iza.cJi p<1;rtyj111ej w Z a.kładach. Naiprawoz:rc·b
'Da:boru :kolejowego o•rao: wybory
kon.!e>remdP.<lega.tćrw na miejską

c ·h w a

Legia

górą?

w
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18 kwietnia. po I-dniowych obradach 11owołany PrZM Radę Pa6stwa Zesp6ł d.s. Ustawy • Zwill••
kach Zawodowych prsyJlłł JeJ 11rojekt, który postanowiono przekazać Radzie Państwa do końca
miesi!łca, Równ'°ześnle a pracami legislacyjnymi toczyć sie będzie daina 'konsultacja •110łecz.na. Informac.łe na ten temat M •kąpe. Podkreślafll, h projekt jest wynikiem komuromisu. W niektórych
•Prawach nie uzyska.no Jedności ooglądów, w związku z czym zaoroponowano szereg rozwiązań wariantowych. O l'OIZmowę na ten temat p0proslliśmy JERZEGO JAMROZIAKA, który
1
ramienb
NzZPPWOl8 uczestniczył w pracach zespołu.
DŁ: - Pierwszy "ro.łekt ustawy wzbudzał, 11 ile
wiemy, sporo kontrowersji. Czy konsultowaliście l'O
• członkami waszego zwh~zknT

1. J.: - Owszem! F\rr&eprowad2:iliśmy wiiele cPOtkań w zakładach oracy. Konsultowali.śmv te wrawv właściwie !>rzez c.ał:v czas. od oaździern.ika do
kwietnia włacznde. Wszvstkńe uw~.i sta.ra:łem sie
Drzenieść n.a kole.ine oooiedzenia zesoołu. Sytuacb
jaka w tvm czasie była w kraju. coraz to nowe
n.ieoo;ko.ie .soołeczne nie sPrzvjały konsultac.li. W

zwiazku z tvm pam Wałesa · l koled:zy z innych
zwiiazików ooprooili. bv w czasie dyskusji nad oro:jektem w Radzie Państwa i koml.siach sejmowych.
moon.a bvło iuż sookoinie dokonać konsultacl;i w
:takładach pracv . To mod:e
ootrwać
trzy-cztery
tygod11Jie Jeśli oodczas dvskusH eks·pert6w· w Radzie Państwa i komisiach seimowych różnice zdań
będa znaczne za•istnleie ewe'!l.tualność. że
ze~pół
'Pod orzewodnidwem IY!"Of S. Zawadzkiego sootka
»ie ieszczP raz
„Dl:!': ...,;, Czv oroJekt będzie publik1t\'\.-any
lrodkacb masowej lnformąc.ii?

J. J. - Nie. Raczej kainałanrl %Wlą!lkowymi. Przeka2a:n v zostanie też innym instytucjom zaLnte'l'e11owan'l"l?I n~m !IJl>. Stow.al'2vszeniu
Prawnik6w
Polskich, Polskiemu Towllll"Zvstwu Elkonomiczoomu.
niekt6rvm uczelniom.
,,Dł!' Osy 14anlem 1J&6sklm nie ovraeow:rwa.ftO 1'roJektu teJ usta.wy zbyt długo'

1, 1.1 - Zaczęliśmy . pr.acować w październiku.
Trzeba Jednak pamietać . że proiekt ustawy
tak:iei wa~ rodził !fie w wyjątkowo ~rudnym czas.ie. Według mnie - krótkim Nie można zap0minać o wszvstkich wvdarzenlach. • kt6re orzervwałv
Drace. że wsoomne ~Prawe reiestracH ,S<>lid.arności" a ootem koleine wvda.rzen.ia - Bielsko Rzeszów. Olszt:v.n Lódź Bydgosroz. Ka.Zda z
tych
soraw odc·iagała Przedstawicieli związków z zesoołu. Na domiar w czasie ot>reeowvwania Droiektu
wiele soraw luż raz orzedvskutowa.nYch
trzeba
było ooddawać reWiirzJi. Sadze. że ·nie był to czas
mm.arnowa,ny. W końcu zamówlie.nie soołeczne na
nowa ustaw• o flWdą,zikach u.wodowvcll
&OStało
•1>elmi01D•'

„Dl:!'i - Czy uwab pa.n, le ten ostateesny ~re
Jekt będzie satysfakcjonował wszystkich, ktorzy
odczuwali potrzebę teJ ustawY?
1. 1.1 -

W czasie kolejnych sootka'l'l

zesoołu

wy-

raźnie wy<kształcał sie nowaitorskii. Powiedzialby·m

myśleruia zwiazkowei?o. Na przykład zasadnfozą sprawą jest
pojęcie
, ,śwU.a.t.a pracy". Początkiowo górę brała tendencja do
tradycyjnego
- wą.skiego rozumienia
oo.ieciia
„uracownicy".
Ostatecmiie zbliżyliśmy sie do oojęc:ia' „św;M pra·
cy", co POzwoliiło by tei ustawie mogli J)()dlegać

system

strajk oznacza dla l'()boitnrlk6w. DY>skusj.a na ten
temat trwała długo. OstatectLDie zaprooonowałem.
by 50 procent płacić Od razu, a drugie 50 proc.
negocjować. Konsultowałem to 'Z członkami naszego związku . Zgada:ali śie. Na ostatinim oooiedzendu
„SoLid.arnooć" zaproJ)Onowała. żebv za straik zastepezv (iedne l!ałezie gosoodarlti str a iku ia ' w zasteps;twie i interesie tvch. które z radi swłecz,nych
uczynić tego nie mogą , np. służba zdrow' a) płacić
ledna:k 100 procent. To soowodowało krótk<i impas
w rozmowach. Wreszcie sta.neło na tym. aby zanewn[ć rekompensate ze st>raik()IWego
fundrusz.u
związkowego. Jest to ujecie wariia.ntowe.
DŁ"1

sd;ń?

-

Ja.kle Jeszcze kwestie budzjły rótnłoe

1. J. - Na •eyikł.ad SJ)l'awa opłac.a«tia osób oddelegowanych do pracy związkowej. W nasrzvm
zwJazku przeważa opinia. że należy opłacać ich

~
,;,,,.,/~ ~· L>
~·· tl"'V
'f;~~

„ZWIĄZKOWE
I rolnicy i ""rzemieślnicy. Słowem wsz:rscv. którzy
utrzymują Ilio z wac:v swoich rak. Zarówno
w
1>rzedsiębior.stwach oaństwowych i st>6łdzielczych,
lak ci, którzy llOSliadaJą włlllSitle narzęd:zia pracy.
W tym pojęciu m. mieszczą si14 tylko ei. ktOOzy
wYD,aijmuja do Dl'&CY U!Jn~b.
„Dł.''i '"- Ja.kle problemy podnoszone w eza&ie
ko11511ltacjl przen9sił pan do praa zespołu?

J. J.i - Wiele w różnym r.naczeiniilu. Chodziło
m. i.in. o kwestie wiek.szych uprawnień organizac.i;
związkowych. o to. by unikać w ustawie sformułowań nieprecYZvinYch na rzecz ko:ikretnych tvpu: „decyduje, stanowi. iest ocga.nem <>P'niodawczym". Żeby była peł.na jasność! Razem z kolegami
z „Solidarności" t>Odnosiłem k;westdę placenta za
strajki. Szło nam o to. by za czas strajku wvruiitrodzenie było takle. lak za usora.wiedliw·ioną nieobecność. Była o to ogromna batalia.
Zarzucano
nam. że chcemy stworzvć t>referencie do stra·jkowamilL Tak mówd.ll tylko cl którzy nie wiedrza. co

PDAWD"

K

s furu1uszy zakł.adowycn. Koledzy z .•So1' darnoścl"
- źe s funduszy zwia.zkowvch. Ostatec1Jnie zo,proPOllowano rozwiarza.nie wariantowe. to znaczy kaź
da z koncepcji iest waria.ntem. Podobnie nie uzyskaliśmy 1edności oogląctu na sprawe.
majatdm
zwia.zkorwego. Zdaniem kolegów z „Solidarności"
i zw.iązków au.tonomlcznych, całv maiątPJt po CRZZ
ja.k i zwią:zkaJCh branżowych naileży podzielić proporc.ionalnde na wszvstkie ist:niejące zw.iazki. w zależności od liczby członków
Natomiast branżowe
zwia·zki wvsuneł.,; prooozvcie. by z całego ma.iatJku
brwalego mogli korzvstać wszyscv ludzi<> oracv .
T-0 znaczy. żebv branżowv maiatek oozos:tal w
bra.nżach. a możJi.wość korzysta.nla mieliby wszvscv
członkowie

załóg

!!Jieza:leżnie

oo · orzvnależnoścl

zwiazk<>wej . Pod~ał baa:v trwałe.i ie.st b:;irdzo trudny. Dlatego proponowaliśmv. by oowołać instvtucie. która kontrolowałabv korzystanie z niej (wszyl!cY n.a lednych prawach) i dbałaby o ici rozwijanie. W cza.sile ostatniego sPotkania byliśmy
już
bardzo blisko ostatecznego ustale.nia iedinego stanow'lsika. Na ruie iednak oozootały roz.wa.ża'.lJia
wairiaintowe.

,.Dł/'1 -

A kwestia 'Dra.wa do strajku?

·J . 1.: - Od- D<>Cząllku wszyscy staliśmy na stanowisku. te ustawa musi takie orawo zawierać.
P'Otem kiedy przez kraj przeszło tvle wydarzeń,
coraz w•iecei słvszało s·ie zdań. że to '!:.edzie llPrzYiać anarchizowaniu i zuboża!lliu so<>łeczeilstwa. J·a
sie z tvm nie zgadzałem. Tak iak nie zgadzałem
· ,sie z twierdzeniem. że dawl!JJiei siraików nie było.
Tak siie ich oo prostu nie nazywało. Sam uczeshILiczyłem w kilkudz1esieciu talcich syt;uar.jach. Ludziie
zatirzymywali maszviny i domagali sie wr.awiedliweg~ załatw·ien.ia swoi.eh spraw. I za,wsze mieli
rade„. Czyli to !llie iest noiwe zjawisko. tylko nada.ie mu sie t:Vtuł prawnv. Nieprawdą jest. że
robotnicy straikuia dla kaprvsu. żeby urządzić sobie za ba we. To iest ostateczność. do którei' są zmusza.nd. Nie ma oodstaw oosa.d'zać ic.h. że ustawa da
im w ten soosób prawo do n•ie<>bliczat:Lego pois.teoowa.nia. Proiekt w ostatniej wersii da.ie możliwość
mediacyjne.go rozwiazvwa.nia konfLikitu. Strajk jest
końcowym ogniwem. gdy irune argument:;
nie
przynoszą efektu. W momende DQwstania konfliktu pie<rwszvm etapem iego rozwiązywania sa rokowaillia pomiedzv zwiazkiem a adminwyrilF.!ia. Drugim - oostet>Owanie ooiecLnaw<:Ze. trzecim - ko- ·
le~ium arbitraŻiu społecznego p!'zy sądzie okregowym lub najwyższym (zależy to od zasię.gu konfliktu). Dopiero ostatecznym - strajk. W ten ~
s6b usta;lo'\'a określa sprawe iednoznacz:n.ie. Wydaje
mi sie. że to zadowoli wszvstkiich .
„Dł!': Reasumując. jak oceinla pui t41
ur<>;iektu ustawy?

w~

J. J.: - Jeśli ta us,t awa we.idzie w tycie. to W9mn.ie - prosze wybaczyć w:ieUtie słowa - bę
dzie to krok na drodze POStet>u. Moim zdaniem :iawijill:a. ona sZeTel? rozwiązań
nieschematyczinych.
niedogmatYC2lllYćh. Zawarte w n·iel -!est np. histy.
tucjon.ałne praiwo· do zgłaszanita pr.2lez zwiąJ>ek swego stainowiska we wszvstkich naiisto~n.;.eiszych
l
najżvwotniejszvch Interesach ludzi- pracy. Dot:v>:hczas bowiem · istniała możłirwooć arbitralnvch decvzia. które zbyt często chroniłv
admi:nistrac.ie
przed od.oowieclzialnośoia . gdv nie resoeMoiwała
Interesów oracowników. U'stawa ta nat\)mia.st wprowadzaiac ~ożliwość dochodzenia rad4 zwią1zko1wei
droga ~adowa. stworzv zupełnie nowa sytuacie.
A teraz najważ·niejsze zada.'.°'liie dla
związków:
mokoina analiza proiektu i szeroka le!!o konsultacia wśród członków w zakładach nra,cy. Te,:?<>
nie możemy przega.pić, Trzeba o tvm dużo m6w~ć
! Pisać, ooszukują.c d.alej o.statecznych roz.w.iązail;.
które usatysfakcJ011JUia wszystkie &trony.
dług

Rozma:włała:

AGNIESZKA

OSTAPOWICZ

Dokończenie

z numeru
poniedziałkowego
Kiedy
w 1976 roku Zdzisław
Grudzień zamarzył o willi, sporo
głów zaczęło
myśleć, jak usatysfakcjonować J »ekretarza
Sprawa
nie była prosta: willa musiała być
na mia.re człowieka. a więo droga.
A tow. Grudzień nie wspe>minał,
że pokryje koszty . Zaczęło się szukanie dobrego wujka.
Dobrych
wujków było wielu, ale taden nie
był na tyle bogaty, by zafundować
taki prezent I wtedy ktos wpadł
nir genialny pomysł:
gdyby ta.k
włączyć domek do Jakiej§ zatwierdzonej Inwestycji?
Pomysł zrealizowano natychmiast.
Przebudowywano
wówczas
w
Katowicach ulicę Murckowską Inwestycje ta zatwierdzona została
jeszcze
w 1973 roku Wojewoda
katowicki Stanisław
Kiermaszek
wydaje aneks bez daty do decyzj i
z 1973 roku, na podstawie ld6r~go
do inwestycji włączona zostaje budowa
domkliw jednorodzinnych
przy ulicy Drozdów i RóżyckiegD
Do towarzysza Grudnia dołączają
profesor
Adam
Gierek (dobrze
mieć wła!>ciwego sąsiada oowiedział jeden z robotników). wicepremier Pyka i sekretarz KW Legomski. Towarzystwo jest doborowe; nic
dziwnego. że zadanie
inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ulicy Murcke>wskiej" urasta
do priorytetowego
Pisze o nim
katowicka prasa, relacje do dziennika telewizyjnego p,rzesyła katowicltń ośrodek telewizyjny.
Decyzją wojewody
wykonawcą
domków dla Grudnia i Adama
Gierka zostaje, jak już wiemy
PBPW Dyrektor Lesiecki: - Nie
było gadania. Wojewoda
polecił
inwestor Okręg-owa
Dyrekcja
Rozbudowy Miast w · Katowicach
przekazał niezbędna dokumentację•.Jako wvkonawca nie musiałem Interesować się, Jak ,Inwestycja jest finansowana. I nie lntere•.
sowałem się. To Jest surawa In·
westora.
Jest to moja druga rozmowa i
dyrektorem Lesieckim Tym razem
dyspQlluję pełniejszym i dokład
niejszym materiałem. Mam zę sobą kilkanaście rozmów,
przeglą
dałem akta NTK. Nie będzie zabawy w kotka ' mvszkę, jak DO·
przednio. Dyrektor o tym
wie
Mówi inaczej niż
wówczas:
- Dziś wszyscy mają do mnie
pretensje.
~le nikt nie „róbuje
wejść w moje położenie. Choóby
sprawa remontu
n wicepremiera
$zydlaka. Zarzuca ml pan, że cały
remont przeprowadzono na moje
ustne polecenie. Ryło inaczej. Zostałem wezwany do wiceministra.
Siedział tam SŻydlak.
Wiceminister powiedział mi, te moje przed•ięblorstw1>
przeprowadzi remont
11
tow. Szydlałta.
Wicepremier
stwierdził, ze za wszystko zapłaci.
Nie zawarto umowy, bo Jak? Nie
•p1trzą.dzlliśmy dokum11ntacji proJektowo-kosztorysowej, bo nie było wiadomo eo będziemy
r1tblii.
Trzy dni potell' ki~rowca przywiózł ilP.cenie
wypisane rccznle
na kartce papieru przez panią
8zvdlakowa. F11-kt. ta kartka zgln-ęla, ale nawet ędyby
była, co
by to ?;mieniło? Zarzucają ml, ie
zrobiłem ore?.ent Edwardowi Gier1 kowl. f„ ndnfa.1> mo warzywnik 1zklarnlr n t,5 mln złotyf'h , Satlzł pan. 7,e to ja miałem takie
cenlaln~ pomysły?
Wezwał mnie
minister Lejezak I kazał wykonać

robotę.

I sn6w nie było dyskusji.
Kiedy zapytałem kogo
obc~zyó
kosztami, otr31ymalem polecenie,
żeby wszystkie związane z warzy.
wnlklem wydatki włączyć w koszty budowanej przez nas fabry•
ki domów. I co miałem zrobić,
Jak pr1>testowaó, komu o tym
powiedzieć? Zwróeić się do Gierka? Co pan by zrobił?
Podobnie z willą Le1ozaka. Chce
pan wiedzieć, jak było? Proszę,
niech pan spojrzy na ten doku·
ment. Nikomu co d1ttąd nie pokazywałem. Bo I
po eo? Tych, co
twierdzą, te to ja s własnej woli
robiłem prezenty I tak nie przekonam.
Oglądam notatkę z narady odbytej 2 maja 1977
roku. Uczestniczą: dyrekfor Lesiecki, dyrektor
Zjednoczenia
Budowlano-Montażowego PW Tyc i zastępca naczelnego inżyniera zjednoczenia. Dyrektor Tyc przekazuje następujące
decyzje: 5 maja, za trzy dni,
PBPW rozpoczyna budowę willi
Lejczaka, w ciągu tych 3 dnJ zastępca naczelnego
inżyniera zjednocz.enia załatwi do}rnmentację,
a potem w krótkim czasie znajdziP in w es tora .
' - Tak to wyglądało, panie redaktorze. Bez kosztorysu,
bez
umowy, bez Inwestora. I zawsze
natvcbmlast. z terminem na wczoraj. Potem dopiero komplet9wan1>
d1tkumenty. W tych warunkach
zdarzało się, ze coś zgi,nęło, coś
zostało źłf! zafakturowane. O zmianif! decyzji, a nawet terminów nie
mogło
być
mowy. Jakakolwiek
taka pr6ba traktowana była jak.o
sprzeniewierzanie się poleceniom
władzy, a w na.jlepszym wvpndku
jako nieudolność. Czy modem powiedzie{> nie? Panie redaktorze!
Moi:-ł11m. oczywiście,
te moęłem.
Wszyscy mogliśmy„.
u~tne oolecenia.
brak umowy,
kosztorysu, cze.sto nawet założeń
teC'hniezno-ekooomicznych. w póż
niejszvm okresie. kiedy przestały
obowiązywać pozory, także inwestora. charaktervzowały wvkonawstwo zadań .dla wielkich I waż
nych zarówno na wvsokim szczeblu ministerstwa I zie<lnoczenia.
skad szły
POiecenia,
jak i na
wszvstkich SZC'Zeblach w PBPW
Nie mogło bvć ina~ej. Lapidarnie
ujmuje sta·n rzeczy inżynier Irena
Ole.iko. zastepca naczelne~o inży
niera d .s. przygotowania produkcji w PBPW. która w wvjaśnien i u
.d la i.nspektora NTK pisze: „Zlecenia przekazywane mi były drog1.1 shrtbowa 111b ustnie przez dyrektora („.) Zlecenia w większo
~cl wypadków
nie precyzowały
zakresów rzeczowych, a były lndywidualnir ·ustalane na budowie
prZ'IZ UZ.ftkowników lub ich peł·
nomocnlków (.„) Ze względu na
niemożność określenia wartości robót nie można . było zawrzeć umowy. ponlewał do momentu ukoń
czenia robót nie bvło wiadomo,
ezy zostanie przekrÓczona wartość
too tys. zł (do kwotv 100 tys zł
obowiazuje zlecenie, pawyżej 100
tvs zł umowa u~aga T B.)
Obiekty I roboty usługowe reali•
iowane były w przyspieszonych
terminach, a w określonvcb przynadkacb pod nadzorem osobistej
ochrony osób pełniących wysokie
fu·•kcje nnństw1>we. Tvm samym
wvsf.auiłv trudności w prawidło
wej llontroli budów ł t'ohót ze
!!trony przedsli:hiorstwa, " warunki t"' zarzntował:1 w dużym stop-

nlu na brak umów, aneksów, łll•
czole z prawidłowym fakturowaniem („.) Brak możliwości naturalnej kontroli robót wynikał s
zakazu wstępu na bud1>wy".
Inż. w·eczorek: Przychodziłem rano
do pracy I czekałem:
będzie telefon, czy nie. P1tlece,n ia
otrzymywałem
z trzech źródeł.
Początk1two
tylk1t od dy.rektora,
później takte ze zjednoczenia oraz
a gabinetu ministra.
Kierownik Cichy: - Zyllśmy w
nieustannym napięciu. Komu dzisiaj? Były chwile, te człowiek
buntował się wewnętrznie. Chciałoby się krzyknąć w słuchawkę:
nie! Głośno, odważnie: nie! Ale to
nie miało sensu. Kiedyś jeden z
naszych ludzi nie wytrzymał. Jak
on pote
dług1> szukał pracy. Był
Jak trędowaty.
Wieczorek: - Najgorsze, te mu·
sieliśmy w sobie t1> wszystko dusić. Bo komu powiedzieć, do kogo
się · zwrócić,
kogo
alarmować?
Władze
wojewódzkie?
Kontrolę
partyjną Gierka?
Cichy: - Najbardziej mierziła
mnie hipokryzja tych ludzi. Z Ich
ust prawie codziennie padały sło
wa: demokracja, uczciwość, sprawiedliwość„. Gdy tego słuchałem,
robiło mi się źle.
Kiedy Gierek
mówił 1> potrzebie zwalczania pry•
waty, a mówił często, wyłączałem
radio.

• * •
Na ile nas okradziono? To PY·
ta:nie słyszałem nieustannie. Zadawali je pracoiwnicy PBPW. insµektorzy NIK, stawiali wszyscy, z
którymi się zetknąłem To pytanie
oowtarza so<>łeczeństwo.
Sądze. że w całei tej sprawie
pieniądze
nie sa najważniei~e.
Ważniejsze od skutków ekonom1cz•
nych są polityczne. moralne. a
nawet
psychiczne wykrzywienła .
Ważniejsze są mechanizmy, . któ·
re do takich wykrzywień prpwa,dzą. przeżycia
i odczucia ludv„
którzy chcieli bądź musieli w tym
uczestniczyć. ludzkie
krzywdy i
żale Mimo to pieniędzy pominąć
nie moi.na. To przecież właśniP
dobra materialne. przeliczane na
złotówki i nie tylko złotówki, by·
łv motorem tego mechanizmy To
właśnie
niepohamowane pragnienie oosiadania rodziło wypaczenia
Ci, którzy pragnienie to zaspokajali kosztem swoich rodaków, mu·
~za zostać rozliczeni No więc: na
ile nas okradziona?
·
Niełatwo
odoowiedz>ieć
1edno;:nacznie 'Brak umów i kosztory
~ów, zagubione faktUl'Y i niewłaś
'"iwie księgowane konta,
prace
wykonywane na ustne polecenia.
o których dziś zapomnieli nawet
'.eh w y konawcy. spr a wiają, ż e do
kładnych danych nie po~nam y ni
<'dV
• inspektorzy NIK, po naprawdę
benedvktyńskiej praC'y. ustalili, że
23 ~kontrolowane ' obiekty, których
wvkonawcą
było PBPW
koszto
wały 47,7 mln zł · Z tego 15,2 mln
stanowia straty przedsiebiorstwa
Tyle właśnie PBPW podarowało
dostojnikom P~ała kwote wpi'llno na konta innych przedsie·
i,;orstw i instytucji Maleńki uła
n ek pokryli sami użytkown icy
Prawie 50 mln zr zafundowano
25 bonzom. Ale nierówno. Podział
b~·ł z~odny z hiera~hia. tak zgod·
ny. że na jego podstawie modma
bez trudu ustali~ list• ważnych,

w.Uniejszych l
najważniejszych.
'l'ocaz jest to przede wszystkim
lista dłużników społeczeństwa. Od
n:edawna bez nadruku „tajne".
Zerknijmy zatem, by dowiedzieć
się kto co nam winien.
Wille Zdzisława Grudnia i Adama Gierka według wstępnych ustaleń miały kosztować łącznie 3,6
Bl'ln zł.
Kosztowały ' ponad 27,2
mln zł. O pr;swie ośmiokrotnym
wzroście kosztów zadecydowały te
wszystkie luksusy, które znalazły
się w środku: dywany z Kowar,
które trafiły tutaj zamiast na
eksport, zwolnione a puli pewe~owskiej przez wojewodę materja·
ły budowlane, sprowadzone z Au sLrii urządzenia sanitarne. parkie·
ty olchowe, modrzewiowe boazerie, marmury, sauna automa·
tyczna, meble, firany, żyrandole;
narzuty, tkaniny dekoracyjne itp.
Stanowiły one tzw. ponadstandardowe wyposażenie, za które - zgodLtie z przepisami - powinien pła·
cić użytkownik. Ale ani Grudzień,
ani Gierek nie płacili (pokryli jedynie drobne wydatki, m.in. Grudzień zapłacił za meble i firany).
Kosrzty trzeba było jakoś rozliczyć. Co prawda pierwotnie planowano, Ż61 pokryte zostaną ze środ
ków inwestycyjnych na przebudowę ulicy Murckowskiej,
ale nikt
"''tedy nie przypuszczał, Że· kwota
h~dzie tak wysoka. Należało znaleźć dodatkowych inwestorów Metody, jakie w tym celu zastosou:ano, ilustruje fragment wyjaś
nienia dyr, Lesieckiego dla NIK:
„Odnośnie robót zewnętrznych wy·
konanych obok budynku SiP (Grudzień i Adam Gierek
przyp,
T.B.) zostałem wezwany d1> gabinetu byłego ministra górnictwa,
który w obecności naczelnego dyrektora
ZBMPW
(Zjednoc,zenia
Budowlano-Montażowego
Przemysłu Węglowego przyp. T.B.l wydał mi decyzję
do wystawienia
faktury (w kwoclp, 2.147.676 zł) do
Przedsiębiorstwa Materiałów Pod~adzkowych PW. Fakturacji robót
dokonano zgodnie z powyższą decvzją".
Stosując

podobne metody rozli
czono pozostałe koszty, które pokryli: ODRM - 15,l mln (ze środ
ków na przebudowę ulicy Murckowskiej), Urząd Rady Ministrów
- 7 mLn oraz PBPW - 3 mln
(wpi.sa.ne w
straty przedsiębior
~twa).

Bardziej bulwersuje to, co następuje potem
Budynki przekazar.„ zostają
odpowiednim instytu
CJ<>m komunalnym W dokumentacj,j inwentairwwe·j łącz.n.a ich wartośĆ' wykazywana iest na„. 4,1 mln
O cóż tu chodzi, po co to fałszer
stwo? Moona
sie tylko domyślać, Wrcfzę taką wersie zdarzeń
•- pływa kilka lat. dokum enty budowy umieszczone w archiwum zostają zgod~ie i przepisami znisz
c1-0ne; tową,rzysze Grudzień i Gie·
rnk postanawiają odkupić od miasta budynki. płacą kwote równą
wartości inwentarzowej
pomniejsMnej o amortyzację Naturalnie
t<i t ylko dzienmkarska fantazia.
Nabyte doświadczenia przydały
sie już w następ"vm roku kiedy
PBPW rozpoczęro
budowe will'
dla ministra górnictwa Włodzi ·
mierza Lekzaka i jego za s tępcy
Tym razem wstepny kosztorys
~kalkulowano na 6 mln zł. Bu·
d~'11ki kosztowałv 11.3 mln zł. Do
Inwentarza wpisano I mln sł.

Inny był tea: lnwest0r - została
nim kopalnia
„W1.1jek". Był to
bardzo dobry wujek dla szefów
resortó·w. Najpierw załatwił srod·
ki inwestycyjne na budowę domków obu ministrów w wysokoi;c,
5,6 mln zł. Potem, gdy kooz.ty okazały się wyżs.i:eo od planowanych,
w pisał 2,6 mln zł w koszt budo
wanej w tym czasie w kopal111
łaźni. W ten sposób tx>kryto m.in
zakup 138 pozycji. wyposazenia
mieszkania ministra Lejczaka o
łącznej w.artośc1 sięgającej 770 tys
~!. na co zrożyły się m in. (według
protokołu NIK): „zestawy sypialne, stoliki okolicznościowe, kom ·
piety wypoczynkowe. zastawy stolowe, inne meble, lodówki, radia.
iasłony,
narzuty, pościel, kóce,
recznikl, termometry, hydrometry
I barometry, serwisy stołowe, kawowe. garnki, talerze,' noże, wi,
delce, łyżki, szczotki do ubrań i
butów itp.''.
Widziałem
reakcje kilku ooób
gdy czytały ten fragment protokołu. Bezgraniczne zdumienie ogar·
nialo wszystkich. Czyżby nunistei·
r.ządu polskiego w ciągu kilkudzie~!ęciu lat życia nie dorobił sie na
wet noży, szczotki do butów? Nie-:
wiarygodne! Odkrywam też inną
prawdę: wiem już teraz dlaczego
l.opalnia „Wujek" była zawsze
najlepsza. Miała najlepsze wynikf
kwartalne,
najwięcej
fedrowała
ponad pła.n, z reguły była w
gronie pierwszych meldujących o
wykonaniu zadań rocznych. Rozu„
miem dlaczego środki · masowego
przekazu ogłosil'y, że kop. „Wujek" pierwsza wykonała plan o
·;tatniej pięciolatki. chÓCiaż kilka
illJllych kopalń było szybszych. Rornmiem dlaczego
informa~ja u
faktycznie najlepszych nie mogła
zn<1leźć sie w gazecie. Teraz jui
rozumiem„.
Mimo tak wielkiej hojności pier11ądze wyas.ygnowane
przez kop
„Wujek" nie wystarczyły . Po'!Qstałe 3,1 mln pochłoniętych prze?.
budowy domków MW (minister i
wiceminister) pokryło PBPW. zaliczając ie sobie na straty
.Konto strat
PBP:;Y pęczniało
'11eustannie. Wpisano na nie m.in
ponad 200 tys. za remont u wicepremiera Szydłaka, 163,5 tys za
1·emont i modernizacje u sekreta
rza Baranowskiego. prawie
30()
tys. za to samo u wicewąjewodv .
a . później
wlceministra Fiuka
(wielkodusznie wojewoda Fiuk za płacił od razu 1.316 zł za komi:ek), 42;5 ~ys. za modernizację •J
<s.zczep~nsk1ego (tego, tego) i dzie•·atki mnych kwot na setk·i tysiesv złotych.
P?niewa:t konto strat, m!mo Iż
pojemne, nie było z
gumy, szereg wvdatków księgowa
no w koszta różnv,..h orowadzonych orzez PBPW budów
lub
pr zelewano na rachunki przedsiebiorstw i instytucji „wsoółpracu
iących" Te z kolei część kosztów
wpisyw.ały na własne konto strat.
a cześć przelewały do koleinvch
wyJ ątkowo

.,współpral"01Wników" .

Dzięki

łań

cuchowi dobrej woli. a może i
cieli Przepadły na zawsze.
n iewoH. wielkie sumy ginęły rozOr<>sz()Ile oo uczestnikach tel niezwyltłej metody księgowania . Tak
miedzy in.n ym i „zgubiono" 65,5
tys. Lesia, 1,5 mln. E. Gi~rka i
innych. Pieniądze te w pełni nie
wrócił
cło
'lllt'a.W()IWitych właści-

• * •
„0114 chyba nie zr1tzumiell tego.
eo się stało. Oni wciąż jeszcze my•
ślą, że skończy się na powierzchownych zmianach, że po dwóch.
trzech miesiącach ugłaskają na11,
tak iak w sicdt>mdziesiatym, Ale
tym razem nie damy się nabrać.
nie uwierzymy w deklaracje do.
breJ· woli, nie złapiemy sie na źa.
dne hasło. rozliczymy wszystkich
do końca". Słowa te wyoowiedział
w pierwszych dniach w·rześnia
1980 roku Henryk Birkowsiki, ro~tni~ z ~uty „Katowice". Wypowiedział Je zupełnie bez r;wiązku
ze sprawą i· bohaterami tego reP?rta~u, ale słowa te pasują do
mch Jak u l ał. Bo oto we wrześniu
nikt z ludzi, którzy tak hojnie
korzystali z usług PBPW, nie pomyślał, żeby zanim ktoś wpadnie
na tr0p, uregulować należności za
„prezenty". Nikt nie oomyślał o
tym, że za te „prezenty•• może
zostać rozliczony. Czyżby dygnitarze ciągle wierzyli w swoją nietykalność?

Inaczej nie można tego wytrumaczyć Tym ba·rdziej, że nawet
~tedy, gdy do PBPW przyjechali

msoektorzy NIK, żaden z prominentów. mimo i:!: w tym czasie
wielu z nich traciiło sta;nowiska
co powinno być ostrzegawczym
sygnałem.
nie wpłacił do kasy
przedsiebiorstwa ani grosza. Przecież wówczas było Już oczywiste,
ze ~iększość machinacji wyjdzie '
na .1aw. A jednak nie ruszyło to
nik'lęo.

Wiara tych ludzi w swoją sili!
i bezkarność, w powiązania i kontakty, musiała być jednak ogrom•
na. Ich nastrój i samoooczucie oddaje
wypowiedź
Włodzimierza
Le.iczaka. który odwołany ze stanowiska ministra i obciaronv udokumentowanvmi dowodami za Popełnione nadużvcia , zabierając głos

na

vn

Plenum KC. mówi: „Jako
I od 10

człnnkowi partii od 26 lat
lat członkowi centralnych

władz

partyjnych, nie postawiono mi ni·
gdv zarzutu nieuczciwości czy też
niemoralności i nadużywania stanowiska dla nsobistvch celów. Nie
iest wiec słusznym' stawianie ml
tych zarzutów na forum uublicznym bez zarvtania o jakieś wytłumaczenie, Wymaga teitn praworzadność,
ogólnie przyjete normy
WllpÓłżycfa".

Pewność siebie
zdumiewająca,
·r„~z nieracjonalna, niepojęta Zlll·
oełnie.
Zaczęli pładć w końcu listopada
i w grudniu • . gdy listonosze wrę

·

czaH im rachunki opatrzone klau„w pl'zypadku nieuiszczenia
należności w w.w. terminie„. itd".
Nie wszySC'V otrzvmali te rachunki. niektóry ch udało się uchronić.
Nie wszys cy też chcieli płacić.
W wviaśnieniu dla insioektor6w
NIK in~ Olejko pisa:e: „Roboty
naszego przedsiębiorstwa sa dro1\'le. a uzytkown!cy, nie znając na•
szych zasad rozliczeniowych, byli
mocno zaskoczeni. czego dowodem
sa wpływające reklamacje I odmo•
wy zaołaty". HancirvrT.ono sie dlltl.~o.
W końcu PBPW odzyskało
część należności , zmnieisrzając straty do prawie 9 mln zł . Niektórzy
opuścili jedn ak zbudowane i· wykońcwne wille. !(dv okazało się,
że trzeba dużo. bard.oo dużo zapłacić. Czas rozliczeń
zaczął sitt
od otwleoran ia portfeli. Ale nie
(Dalszy ciag n.a sŁ:r. 5)
zulą:
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PRZETARQ NIEOGRANICZONY

NADWOZIB 40 „t.adly 11100

POLITECHNIKA ŁODZKA W ŁODZI.
ul. Żwirki 36
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie:
1. Robót dekarsko-blacharskich na niżej wymJenlonych budynkach Dl' nr 1, 2, 8, 11, 12 a, 14, 15,
18, 19, 20, 24, 28, 45, 46, 41, V DS, bud. pny
ul. Tkackiej 39 a ł al. Wien:bowej 38.
2. Robót mura·rsko-tynkarskicb:
- remont elewacji budynków nr nr 14, U, Zl,
22, 57, V DS, 71,
remont tarasu nad magazynaml w budynku

S" IM.

„IFll:·BK - IM" tpnedam.
Al, KOlłclu!12!1k1 74fr8 m. 53,
Po t6.
131'08 g

„FIATA 11'12 p" 1800
(11975) stan lidea·Lny
ap.rzedam. Malc.z-1clego ~.
m3l9S g

stebnówkę
wyłączaną

Igłą

d:z!ertawę

ODDAM w

d:ymek nada lacy się
w.a rS?.tat (sUa. w<>da)
r at Teł . 889-79 .

bu·

na

ga-

13283 g

DZlA?.KĘ

p1q.

budow1aną

56-61-48

kU·

(iwteczoreml
13363 g

DZIAł.KĘ do 0,5 ha rejen.
taln ie kuplę . Oferty 13311 e;
Pras a, Pl.otr k<>WSka !IS

z

Oferty .,13460" Prasa
Piotrkowska 96

zji wle1kokwiatGWej -

„WAitSZAWĘ

t23"

(;1972)

sp~am. żer<>imSklego
~. Groszyń91C4.. po 18.

- .

15210 g

SKIERNIEWICE M-l -

T-el.

g

W211lacntacz

rei.

1

SPRZEDAM cock~ spanlele złoC'IJSte, K()::i,stamtynów ,

M-o.'l:ra 1 a.

1Głll5

141139, g

g

SKÓRY
i nuitrll szatJ„
90Udne
kla1fltl metalowe
dla nubr:.J lub l16ów
- sprzedam.
Ksawerbw,

WEZME w dz.le~tawę n!ew 1e l·k1 plac i za bud-OoWa ·
n:aml gospoda r ezyml na-

l2ł81 g
----------MO'l'ORÓWKij ~ dlnltkailllll

TAKSOMETR ,,Ryga" wa~
tna legaJJlooicja
"t~!"Zedam,
Oferty .,13469" PraSll.. Pio-

oraz

trkowska g5,

się do prowadze·
n1a dzlałalnooc l rzemleśln!·
czeJ Na JchętnleJ w okol!cach
Teoti.lowa.
Tel

134.l l

5~-66-5:2

e

ŁODZ plac budowlany
- zam' enle rui domek z.a
mla„tem.
Ofe.rty
, 134:1.8"
Prasa , P lotrkC>Wska 96
KUPIĘ

~egment

z wygodaml

lub dom

Tel. 480-'1'1, po

!6

13332

DZIALKĘ

~

budowla.ną

w
trzynlt·

t..odzl I overlock
kowy
k·upię .
Oferty
•.152S7"
Prasa, P \otrkOW ·
ska 96 .

w~chodnla

LAKIER samochodowy per
sreb>'ny meta:.ic (!ran
cuski) 4 kg sorredam . Tel.
247•!12.
13440 g.
łowy

87,

wojklem

-

ta•nlo

sp:-zedam. Kolej()Wa 25 DO

----------15.
JG9'11 I! SPRZED A!.\!
p?.a.,;,zez, 'kotuch - dam!lkle, średni.
DAC~ dre\'llniany koperto- duży, Tel, 53-05-H.
wy 11!.50 x l'O.~O mb. sprze13840 g
dam.

Łódź,

Lemieszowa 8

'IUT

10074 g
BŁAM

łapki
lta.n.ad~·jsk.te

Tel.

oczyszczony,

'eceptu-ra . Gl - 57-47,
130+ł

karakUłOV'n'

-

sprzedam.

l~

P<>

674-28

pszczeil!

g

wzmaenlaez
„Emerson" ł5 W na gwara.nc~1. Tel. 15-25-10. po 16.
15207 g
SPRZEDA:\{

14664 g

-----------AKUMULATOR 43 Ah.) noWY bk;,ły sprzedam. llilfa<~&
toi1li,ka 83 m. 26.
13086 g

PSZCZOł. Y
na
w lellcoPolSk lch

672-18,

Tel.

po

ramkach
kuolP.
16
!4()36

ROLKJ

a.s mm

.. e"
32-78·57

Tel.

'(OOZ, 11-!!.0.

441;-04

13093 I\
CASTROL
kuplę . Oferty
„13289" Pra~a .
P!otrkow.

13004 g

,FIATA 12il 11 UiOD" (1979)
- sprzedam. Tel 802-18.
14449 g
NADWOZIE autobusowe sprzedam, Oferty
,14460"
98.

PŁASZCZ

!lkórza.n7,

teoles-

-

kuplę .

Prasa,

do pl
Oferty P lotrkow-

!łprzędam .

m. 148.

JJ.lWQ g

GX" 1977
t.órlz Bart-oka l

1~419 11;

ANTYKOROZY.JNE

·

PROMOTOR: doc

dr lnt. Lenek Kwa01~ -

POiit!!·

Łódzka
Z rozprawą doktorską I oplniaml recenzentów
poznać sle motna w Czytelni Blb!łotekl Głównej

chnika

zaPo1088-k

litechniki t.ód2kiej.

Blolo!l'I! l Nauk o Złem!
dn w!adomcf<ci, te
w dniu 19 ma1a 1981 r o godz. 10 w Gmachu Blolog!ł (ul
s , Banacha n/16, sala tll6) odbędzie się
publiczna obro-n a pracy doktorskiej mgr Mtrosława
SoszyfJ.skiego na temat:
„Immunoelektroforetyczne
badanie wpływu promieniowania
jonizującego
na
Dziekan I Rada

Un1wersyt~tu

błonę

Wydziału

Łódzkiego

podają

e r ytrocyta~ną••.

I

Promotor: prof, dr ha~. Wanda Leyko , z Uniwer• ytetu ?.ódzklego.
Praca doklm's<ka wrall! z oplnłamt recenizentów
znajduje się do ""oglądu w Bibliotece Uniwersytetu
Lód'zklego (ul. Matejki M). Wstęp na rozpraw~ wol-

ny.

ł

DZIENNIK ŁÓDZKI ar at (9148)

1062-k

za1be2·

samo~hodów "'pa.
ra.turą szwedzką. Gajewsk~,

w

Wałbrzvs1:ą)

14795 g

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

tem".

Teofilów.

Tt>lebn
!Cl~7 g

LOKAL aklepO'NY 9 m do
wy.d7f.erta.W'...,.nia.
·.relef n
IJS·l'l-111.
113284 g

mteszkainia,
nad

opiekę

J)OS7;Uku~
mote być
z.a
samotflą osobą.

trlwwsk:a

Praosa

„FIA.TA 12! p
1500"
(197&)
pllli.'"lJ\e sprze<Jam.
Lódź. Doły 6 m. 1
IB18:ł g
POŁOSIE

do „Oaci"' spr:r.eOferty , \ 3259" "Pra-

d.a m

sa, ' Piotl'.'kowska 95.

.

SPRZEDAM

na <ika

,, Vo!1uwage~ler·

liWO" rok · i90il

2a m, ! oo goda:

117,

ll3?M '1
„120

p

-

combi" -

1'500

nlie
reje:rt•'"Owany.
Sprzedam. Owty
,U'.!04"
Prasa. Piotrk<liwskl\ IM.
(1981)

.

SPRZEDAM kaa."o&e!'le ,'tira
banta - !$01" Mm1u~yna po
\Vypadku. Dzwoni~ !>O gocl:Z!tnde 1fi, ti!I, 'IS7- lll.
IM1l8 I!
PRZE.JMĘ

Wtk:ł.ad

na

no0 t arta.I· n;~
„~.a.1t.a H!5
o"

,P,.,loneza". Odbi.'.>r natychmt~. Oferty „13333" P ra&&

~skaM.

02lerwone Bry.gady ogWis!ły w 1X>· sp~a.w~e. po czym terr<>ryśc} na plęł
kolejny
komUin.ilkat 001 z.am!J:JUL KomUinLkat pQĄl"«izl.ał
111>raiwie chadeckiego
dz.iał.acQ:a
kowy. Z06'tał znaleziony w lc(>Gzu na
z Neapolu, Cliro OlirlMó. Został on śmieci przed je.Cnym z kfn neapol!jak wiadomo. porwany prz~ człon tans-kl.ch po sygnaJ.e telefon i.cxnym
ków tej na}kirwawszej z wł·oskich anonhmowego rozmówcy. NawJ.ązuj ąc
organizacji terrorJ1'5tycQ:nych 27 kw!e- d:o roz.poczymającego się tego ct.n~a
tn!a . Nlebaw.em ~azal się pierwszy w Tury.nie procesu ~ąd&Wego 10.1
I ~rótce cDrugl komun.U1tat w tej d·omnlemanych terrorys tów Czer.wonych Bry.gad 1 Pierwszej r;~n!.i,
auto1:zy stw:'.erdz.tll, , ~e „}edyny rz.e.
czywisty pro-ces", to ten, przed któ-

n1edz1aJek

w

rym staje w „Wl!fl'Zleni u ludu" C:iJro
Ctrl.Ho. Popa·r1! na.dto ,,.autc>nOllIIJcz.
ną
Walkl:
zo~ganizowa.nych bez.robotnych" l wezwali do rewolty
,,proleita.riu-srz:y-" z bUd n.a kóbkac~
w których koczują po utracie mieszkań w wyn,liku tragie:z.ne"o trzę;s!e1".J.a 2'1.em! w rejO'Ilie nea ;a<l!Jtańskim
23 listopada ub. roku. w
olśrnlo!!
we JX>WStll!n.1e ka mJllU-czańsk.!e; z pra- wc'.ąż br ak listy żądań do spełnie
wlco.wej
organizacji
Son
Sa.nna; n ia w zam.12n z.a ewenliual'Ile uwOilz grupy księcia Narodom S lha.n ouka, n.ien ie G!.rillo .. Joo~ n1tom~st lnfo;r.
c l esząceg-0 ~ię · od lat p<>pucl.em Pemacj.a , te .,w-..ęz1en" ,,NspołpraetJ.je
kl.nu. Rozmowy na temat tej nowej ze swymi por ywacz.ami.
tngerencji w sprawy weownętr?me
jednego r państw terenu b . l'IldOchlin, r oz;x>częto przed kilkoma miesiącami w
Bangtk>o!ku Kontynuowano 1e następnie w Pekinie, a ostatnio orowadrono w Waszyngtonie.
W
kołach
polLtyczny~h
stoUcy
USA t'O':lerdz1 s'lę . że między Waszyngtonem a Pek:Lnem w sprawach
przyszłcści
Kampuczy lstnleje daleko ldąca Z>godność I oble stonce są
"klo nne do wctzlelen\.a jak naj.szybo;zej
porno.cy
org11ntwjącemu
się

Podwy~a mn hl'łetów

k.olejowyoh
. w
. ref,acji

zagr8!]:cmeJ

ntchow'1.

prZIOOiW E. Ba.łłwe trizy Pod.
d
P ierwsi:y
otycz.y wspólpracy J. Radiiem „Wolna
Europ.a". drugd redagowamego
PI'IZle'Z
ni.ego biuletynu
„Sz;ersa.eń", kt~rego
15 ll!uanerbw rozkolportowai!lo na terenie Polski;
ositatn.i zaś zair:z:ut dotyczy n.iele·
ga1nego przak~ren.ia gra.n.icy w
dlro<lz.e powrotn•e-j do kraju.
Pra:eshlcha•nii.a, w których uczie,,"'1;·
niiczą
ohrońca.
E.
Bałuki
oraz

s t awowe UIJ!'~Ut y.

Plo-

96,

lub 3-poko~owe · twygouy),
Tel; 56-67-46 po l6, 13278 g

POSZUKUJĘ w Sród·ml~
oiu lokalu na1aJąt...,..go
się
fla sklep I oracowntę (pow.

1:1a

dzlala'.Lność

rzemieślniczą
w dzielnicy
Poler.le posri:ukuję. Oferty

.13":174 "

,13528"

Prasa, Ptotrkqwsk.a

96

•1ta 96 .

Prasa.

Plotrkow-

SPRZEDAM M-2. TeLefoon
grzeczmośc!Olwy 314-70.
135211 g

96,

M-2 poszukuję . Płatne 'La
rok z góry Of~.rty „l:Ml~"
Pra;sa, Piotrko>wi.ka 96.

M-2 Koziny, I piętro - 7.a· ŃIEMlECKIEGO
udziela
mienię na M.3 dwupollt0jo- mgr Mi:nknęr 3~5-311, Stru-

we -

pairier. nterty
„13457" Pra$8, P'otrkvws.l ta
96.
13300 g
STARE budownnctw·o mały P<»kój kupię, wyingjmę

Inne propoozy„je. Oferty -

„13470" Prasa, Piotrkow:Vka
96.
\

ga

US9a g

32.

FRANCUSKI,
konwersa.cja

korepetycje,

mgr

!Il.

frainc„ długoletni po1byt we
Francji. Tel. 48~· i3:J.. l\'1-oi·
d'J:yńslca.
14940 g

kuje >;am odzlelne!(o mies-z.
p0

116.

1 ~300 e

----------·

MATEMATYKA,
chem,l.a.
:>I-57-47, Arch<tekt.
!31}48 g

STUDENTKA AM po=i.
kuje M-t. M'.-2 n.a rok lub , OPIEKUNKI t
ed
dwa Tel , 303-7'8.·
!3156 ~
P agoga
do 7-letnlego cl1łopca na

POG01'0W1 E

USł UflOWE
WPHW TEL 638-80
Napl'awv
ekspresowe:
•

tełP.~'1ZCl1'ÓW,

•

:ol'łówek,
pralek r

•

3 godziny dx.lenn le posz ukulę .
Oferty ,,15G45" Prasa, P iotrkowska 96.
diochoda:ąca • do
chorych kobie<!: potrzebna od :r.araz tel. 51-43-84
15'293 g

POMOC
~

'STOLARZA

zatrudnię,

ZamoN;ka lrl m . 1.

ul

424-k

bm. M!nt.
od
dnia
br, została podwyższ<.>na,
o !;O proc, jednolita m.lęd.zy.
tiarodowa. taryfa os1>bowa
(EMP'l')
na prre" oz M61t oraz przesyłek baga±owych I ekspresowych. stosowana na podstawie umowy 0 między.
narodowej
komun<kacjl osobowej,
zawartej między kra.lam! soc.lalistycznymi. Podwyższenie &tawek taryfy nastąpiło w wyniku ustale1i,
podjętych prze~ wszystkie uczestniczące w umowie koleje i są !ednoltte dla wszystkich krajów soc j allczłonków

stycznych ws 1>ółpracy

organtzac.11

!<olei.

Oolaty tej taryfy sa mimo podwYżki z reguły niższp od st awek
taryf wewnętrznych, obowiązujących
na Ir.olejach państw socjalistycznych.
(PAP)

renctst:ke OZD OBNE
' wyci6"Z-~nle KOMINKI, SZt'.l,k ater!e. Taor
Tel. 450-27
d!!7lwl.. Wyooka Jakość. Z.a- gowa S1l. Jan1.c.s:l.
13343 g mysłowski. tel: ~3-ll0.97
1~39 g

SZWACZKI'; J.U·b

-

zatrudnię .

1~6 g
TECHNIK og•rodn.!J!t - poszlllltu-je Dracy. Tel. 416-96. INSTALOW ANIE lamp oś
133'111 g wietleraowych,
gma.zcl!!lk,
naprawy instalacji elekt!yPRACOWNIA
·~ala.:iterll
cznych 657-70 po 16 Kroskórzanej ziatnu:lnl mwa - nenberg.
139"3 g
cz.kę
do szyci.. to reb
l ~-------~-~
kurtek. Oferty i\3267" :>ra- DIAGNO SKOPE\t ' ain,glel~a. PiOltrkow„ka 96.
sklm ,,Orypton" wyik1"ywa
usterk~ silników 'samochoTOKAl\ZA zatrurl.nię.
O· dowych, re~ulu1e zapł<>nv .
fer.ty .,13272" P~asa.
Pt.o.. gaźniki, geometrię kó! trkowskia 96.
wyw.a ,ża
kola,
na;praw!a

.

RF.NCTSTOW prz;ł
myclu
samochodów zatrudn! Stacja Obslu1gi Samochodów,
Hutora 3'6 .
13315 fi.

OSOBIE

pos!adlaJącej teleCZ&'!
zlecę
t~ło9Zeń n.a

u.sługi.

sa,

Oferty

,1:1331" Pra-

Piotrkowska 96,

MĘŻCZYZNA
oo
trzyp!'lnle
oosZ'U•kuje
pracy chałuµnicz~j
;>rócz
szyda. Oferty ,11383" ~a
dzi~ce

sa, Pliot:rkow!Jka 18,

sta!ych

galan tei·u

dos-

kon-

fek-c j~ damskiej. męskiej l.
d;z.lecięceJ oraz
~al.anteri!

skórz.anej. Informacje pod
adlrecrem: Roman Kuśnłieirz
sklep g ala nt.~:-:::
od.zle ż.'.)..
wej , Kraików '.tl. ś\V. Ktngl 2.
.
13.290 g
PROSZĘ

o

śW'i~dków

zgłosiie•ue

si~ę

w s;>rawie wy_
pa.c!;;u s-amochodoweg 0 l~
ma.Ja IS30 r. t?O<'iQ:. 9 na tra
sle T-12 kl<>run""-'t t,aisk na
wy,~oko~c! przystg.n.ku PKS
1'w-ardo.~aw!ce. Mari.a
[(o„
oeirs~a .

oom . "f\\v;ł1rdooł.-;i~w ...

ce 28 oow. Piotrl!:ów T-rvb.
iz'ewtairstwa
' 13407 ft.
ręcZ>nego Po•z1,1k11ie
·~ra·
w BOLESŁAW U.~,·~lst< '., ,\:ck
cown.tka
Ofertv
„13365"' REGULACJE 1.apfonów
•. Syrenach'' ,'rra.bantach
Prasa , Piotrkowska ~6.
"B·ndr01W1Ska ?J6 1gubił le.
., Wartbu:rgach" "1raz czy- git ymację sk:?;bow·a zsz ~
szczenie I regulacje gaźn.i· Łódź.
1133~ g
PRAC!; cha.lu pn>kizą orzyJ- ków w&Zystklich :na.rek me. ewen.tu.aln1e ,zyde. O- WY•ko.Illuje ..peej~listvczny BARBARA Szyrnc..'"7.a•k z.g'.11ferty • 1401 6" P r asa.
P!oo- w a rsztat sarn-.:>ch0dawy Su- bila 'ei::lt. ~!:Jż'x>wą
S/80
trkows..lta 95 .
wailska Z4 Supady.
wyd przez PBW w Łodzi.
6392 g
113083 g
7

'

~,

,,

..

A

, /~.··~

CYKLINOWANIE

wa.nie.

Tel.

SOWO otwair ty i;.a.lon gier
Z1ręcznośctowych,

La.klero-

S3-ł\l-67,

ł-OIW'Sk!i .

CYKLINO \\' ANIE

ży.

S2Sl g
bezpył<J ·

>\.:-mil we, ladclerowan ie. 51-TT-!0
Ludowej 213. .>er1ecznie Ta· , Ja,k<son.
Ui455 g
L35t4 g
prasz.a
JESTESCIE
samotni
POSIADAM ka.ret<.: - ofe- w założeniu rod~lny dys
ruję
n.owoże:'l com
swoje kretnle pomote \Vam Biuro l\IIatrymoon.!al •te
,ROU$ługl. Tel. 53-39-75 Po 16.
skryjjlc.a poczl13~g DZINA" towa 55 , 'l'l-141 Szczec!in 6
463 k
RENO-S.kór - pryWa1my zalc!ad - 6dświe~a.n1e plal!'<L· CIEKA WE,
nowoczesne
czy, maryinarek, kurtek U- u~ug1 rn.a.t irymonla:ne o-r<Jcowych czyswze.nle I ba'.'• wad'Zl psycholog. Dyskrecja
Wll,,,.n,l'! koeuchów - krót· zapewn1on.a .
,_JUNONA"
kie teormtny. 22 TApca W Preemyśl, S!k~ytka 148
(Pr zy Ntałe·j) w gOO=z . lfllł53 k
1032% g

1'1",30.

CZYSZCZENIE.

fon i wolny
orzyjrnowanle

hamulce, z,a:11„ieszenia prze-

dnie - zab~iec?.a·nde ·rnt:'l'K.oroz;tjne n.a gorąco wykon uje inż. su.·,)atly. l{sawerów. Łódz'.lt.a 41.
13468 g

POSZUKUJĘ

ta.wców

PRACOWNIA

t~g

PO!\IOC
dOmowa u lekarza potr.zebna. Próchnika s~ .
15408 g

automatycznych,
czvnne
całą
do~
opróc7 nied"Ziel. w
wohe sobntv ~1 ~n
dzinach 11-)!'>

.Jak po.lutormowało 5
ster st wo
Komunikacji,

1
maja
średnio

7////// H/// ///H/D '7/H
/ D'7//// /UH///HHHHUA?"HhW".DD'DYH/U//U//HU/ //////6
LOKALU

do 40 m). Oferty

L OKAL na ckhą pracownię do WY>na.jęci!a. Ofe rty
.~'3376" PraiSa>, Piotr'kov1rska

my.siłowe .

11

5 bm. w Proknl„atu.rz.e Wojewódozlciej w Szcz,ooiJnrle odlbyło się ko1.iejne pr2!€Słueohail1Je Edmunda BaMŁODE be·zdzlic.-'!mc małt,eń
h1ki.
stwo (członkowie spółdziel
Jak poinformowano dzienn!kaJI"za
ni) poszukuJe &amodzie!ne- PAP w prokura.turo;e, ud.zielił on
g,, m ieszkania na ~ Ja- wyjaśn.ień n.a
p!'l:redstawione mu
ta.
Tel. 756-99 oo 1'0dz.
~-„_. "?, • 1 KZ NSZZ s 0 L"d
tS.
13368 g z:a;r:zuty i odpowiadał na pytania pr=vawicie
- ·
'' 1 •arzadane pmez proku.rarora.
Przy- nooć" w stoczni s=edńsk,·i.cj bęl\l-3 ł M-2 zamrenlę n.a ł pomnijmy, re prok·urator sformu- dą konty~owa.ne.
PAP)
Oferty .•13373"

cla1ne. Tworzy się ory v;atn1
zaooatrzeniowa, w k t óre.i ra•mc. :i
obiektem soclrnlac i i st.aia się n •.i
tylko żywnodć, j arzyny i owia.::e.
lec:z: także a.tra~v,i.ne arty.k-uły P.."Ze-

Komunikat „Czerwonvch Brvu8d

llował

Bału ki

E.

PRACUJĄCA

Ml:rnozy 35 ld.:iojazd •11 War-

„ŻUKA" obudow&neg,o sprzedam. Tel. :11 -47-7'1, po
Hl.
1łlld ~ g

sza""""ka

Dzieka n I ltada Wydziału \\lechaniczn cgo Politeehnł·
ki Łódzkiej poda ja
do wiadqmości. że w dniu tli
maja (poniedzi ałek) 1981 roku o godz 13 'w kreślar
ni r"<r 329 (pawllon rnechan lc znv. UJ olętro,
ul.
Gdańska 155) odbędzte llil' publlcznn obrOna rozprawy doktorskiej mgr lnż. WTESŁAWA FRONCKTEGO
na temat:
Anallz11 przem\es7.czeń prowadnlc hydrost atycznych ob<:lątanych siła ooprzecima l momen-

f o nem

(PAP)

kon,ty.n.uowam.e.

Dalsze przesłu chanie

odidzle!.nic na M -4 z tele32-&~-"'9.

kan ia , '!"el. ;r,_l:\.-20

„CITROEN

.,13358"
9ka 96

..._

gpne.

13181 g

M..3 1 pokój

ZAMIENIĘ

piecza.ule

UŻYWANĄ maszy.nę

sanla

kopy _ „Ład'Y" dam. Tel. 31-M-98.

czyńslca.

fitzyka.
MATE!\lATYKA,
374-62, Mattnowscy,
°KULTUl\ALNA
emerytka
14368 g
!>OS2>Uikuje
pokoilkn
lub
p0mie~czenla
wspólnego MATEMATYKA, Malcrewze
sta·N'zą
o-soba ,
tel
"11'..leEIO :ro-31 , Domaga1sk1
3.'>4-91, godz . VZ-18
g , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_a_13_o_g
15044
MATEMATYKA.
51-74-10.
9547 g
l\%LODE . tn.a·łteństwo POS7U- mgr Plu-skowski.

- - - - - - - - - - - Prasa. Piiollrk~WS!ta

_____ ______

' ska 96

na ltaw Warszawie .ub
okold<:e. Tel, 146-35 Stęp-

'

SPRZEDAM ,,FI.a.ta 111;5
p „, d ywain 3 ~ ł, tele!Wiz'C>r
koloroV1.-y .,Jow!isz" - nowe. Tel 394-36.
1"1A2 g

,Ryga", ma-

S?.ynę d2tew1ars.ką

porOZlllmleinl.u z Pekinf!m ! grupą ~r ajów A'Zjl połudinlowo-wseh<>d
n!ej, Stany Zjednoczone oodlęły próbę
zorgan\,zowa.nla frontu.
który
działając w oparciu o pomoc amerykańską t chińską dokonatby orzewrobu w K.arnouczy. W amerykat\"k!e.1 koncepe.tl front ten ma sle
składać
z trzech odrębnych sił.·
z czerwonych Khmerów Pol-Pota.
dyikiatora obalonego przer. narod1>-

111'263 g

sa

TAKS()METlt

lub sprrzedam.

to.tyskoWE' 3
kuplę.

~

Plotr'kow~

C<?il rozmów wa.szym.gtońs.1<:ich był
bardzo szczególny. Otóż, działając

i:oszwkuje
mles?lkamia w blo.ltat'h. Pla.t ~IATEMATYKA - student
ne za :<lik z ,ióry.
Tel. Plae-zek 53- 57-Sl po 17.
841-:W.
iMi>9 g

PREPARAT do ukorzen.ian~·a
roślin ~nrze<l!lm
!'el.
13306 g

kasetowym, oraa: raid~o ;a.
moch-OdJowe
z :>dtwa.rzacze-m. Oferty „ 1324ł" P.ra'"1!

~udn~oowyun

\\.lALŻEl'ilSTWQ

52-08-'12.

SPRZEDAM ra.<Uo przenoś·
ne stereo z !Ila!(netofonem

Ofo "ty

ŁOD:Z M-2 bloki -

13397 g

DOMEK z ogr ódkiem . w
Lod•Zi k.up\ ę .
Ofe~ty
.•13476" Prasa, P iotrkow~ka
96

dającym!

, 1

„ '"""""

kru,pię.

-

waJ.e!'ikę

.o<'Hlettede<"'I!'.
MSH·IO!" 8Pr~111m, 788-53.
1\M{)t g

dom be-z wy- SPl\ZEDAM
p1in1e
gód
Mleoszkanla
wotne . karke : gur:lka.'l'll:ę . 1!01~~
Ogród garat
P r yncypat. 644 ~. godoZ. !l-l7 o1>ró<::z
na 16. T e l , 432·30
bót -1e~-. •e1.
9()

ounkc!e

., 13".005" Prasa. p ;Jll't·r:kow..:k.a
96.

l>:"asa.

y-al

1 3 3ł%

W Waszyngto.nrle z

w

LOKAL na praoeownl<; kirawiecką s..'l:lep w d·obrym

w:rch w'łąci:yć ks. ks dzieka!nów
wy.żmych ucz.eln•i kośclelnych w
WarswiwJe
i w I{ira.kow.i€ doc.
Kalz.imi.e:rz,a Roma.n.i.ulta or.az prof.
Mariain,a Jaworskiego.
Ro21mowy w tym Z3Jk.resie będą

·Waszyngton i Pekin tworzą
front przeciw Kampuczy

ZL

M-2 do wy.najęcia. Oferty
., l~l>83" Pra1sa., f>iotrk-0W'5ika

lcol.ul'nną.

„TSB-113"

siekireta.rz

na podobne
Lub o.pómi enleni ujawn ~001-o, że w zesz.
w ł.OOz!, Zgierzu. ły>m tyg/odniu w Departamen.cle Sta750-88.
, 1393i g nu od.bywały się rozmO'\Vy na temat
przys-z.łoścl Kampuczy,

mienię

Rio-

Orovn sJ)ned.am. Demokratyczna 'IO. T"l 431--09

W spotkabiskup dr

mr>'.>ejsze

.,ELIZABETH H\,Jo'l" ! kolumnP.m! sprzedam. Telefon 87ldl.

!'!'PRZEDAM

13281 !\

z

W)

'i'S0-45

Chołajem.
udział ks.
Dąbrowsk.i,

k;ierow.ni:k
U.Nędtu d/is WY1ZIJań m!Jndster Je„FIATA 1.38'' 119'7'7)
rzy Kube<rsk.i.
spnediam, Tel. H0-99.
Przedmiotem kolejn<:ig;o .11P<>tka11331'.'A g
rul.a były probloemy dotyiczące statuoo
pra!Vw-n:ego ucz.alni krntoliokii1ch
.,WOŁGA Gat M-211" sprr.edam. Przy521kole 17--6 w Po.l sce. Pcsbanowiono do zesp0l~g
łc'1w
oipraioowujących
projekty
UISltaw o
szkoln.iclw.i.-e wy.żs.zym
Sl"RZEDAM
„Fiata 1500"
(1978). Wladomolł~ wieczo- oraiz o słopniiach i tytuładh 1!1.&Ukorem, 51-411-05.
L2694 g

~6.

SPRZEDA~

(21.l

sa!Wc.>nltl
chryunte~: wlel1to1tw.l.atowe - f:ółta gałązkowe wszystkle barwY . Na1>iona
I "repa roiwane cebuLkl freUKORZENIONE

uczelni katolickich

SPRZEDAM ,,P'l&ta 128 łllint Wl#ęLi
P". 18'18, Tti. 801-llll· 1>0 g.,.. Broruisław
~ lł.
1tl377 g Episkopatu Polski orat1:

•.134ff'

Piotraowsk.a

k.U·

plę.

Status 'p raw ny

Heruryikliem

oraa: wkła(!Jkę gnm-0fonową r,- tereo Phll!ps GP-

3lA . Oferty
TARNAMID, Polon -

· dziesięcio.led
nieiio~PO<!a:rno~ci".
Bra1k towarów z jednej i nadm iar
pieniędzy z drugiej ~ trony dO;pl!'Owadeiłv do l"O'!ikiwltu cz:i ruego 'ryn.
~u . Na bazar.ach żada sit: za Pl'ZY•
wożoną ze wsi żywność „zawrotnych sum". Ceny miesa t)l"Ze :racza..ią nfokiedy 10-k:-otn-ie crny
f.i-

jednoobwodową pompę hamrn1cową
dl()
3 bm. od.był.o się u w:ic.eprezesa
„wa.rtbw.g.a J53". Tek~ton Rady
Min istrów p.rof.
Jerzego
492-33 po 1'3.
O:OOow&kiego spotkanie dziek-a;n ów
wy~zych
ucze1n1i kaJtolickic h
z
namki,
szkolni.ctwa
,,SYl\ENĘ 105 -·Lux" pra mlnist.rem
1111\\oe nową zam!anię
na wyższiego I toohnik>i prof. J ar.i.uszem
„Fllia<tQ - llM o". TeLefon G6r.sikim i I ui&tępcą
sek.retan.a
52..M-IM po U.
naukowego Wydzi:ał.u I PAN pro!.

Jairkę

13250 g

------------~----------------------------

K.UPI~ nową

SPRZEDAM kame-rę Kwa.re
Zoom D5 8-3, p1·zeg1ąd•a-r
kę Meanet Cempact S, i;kle

ltUIJ)ię.

Ma•k owa 14.

tym iesit <lliś WM.sza;wa. Z wie1kiej
eufoll'ii la.ta ubiegłego roku niew·iele. J>O'ZOStało" . .•Na.i bacdz'. e.i deipryl'lllUiącym w naJStroj 3.::.h
poli-tycz.
nvch iest - ;.a-k za u wa;ża jeden :
działaczy zw iązkowych że 1udziom wówczas wvdawało się. iż samo oowsta•n..ie .. SoHdar·ności" UC'T.Vn.i cuda. Dz.łsiai w { edzą j uż o.ni. Że
równ.ici nov:e zwia·zk i za wod" '\·e
tvl!ko niewiele moga zmiemM· w
realiach
bedących
na>·tep.;.t1wr.n1

1M30 g

96.

oru

I

Pll'asa zachodnioniemi~ka zw-raca
uwa1Ze na panoszenie się =~nego
ry.nilru i soekulacji w Polsce. Wysła1n.niik „WestfaeJ.IS<:he Rundsic-hau"
stwierdza m. !1t1.: .,Pols.k a wiosna
1981 r . to depr:vmuiąee
prrzeżvde
d1a orzviezdinego. W oor6wnainiu
ze !rt.amem e>bec.nym, nai>\"ta h17. w
rolru ubiegłym svtuacia zaoDatrzen iowa krain orzvoomi:n.ała rai na
ziemi. WJelu Polaików zaoow·n1.a. że
w oorówna.niu z prowincją radem

„PIATA llM p" (1078) cprze

zasilenie bud. nr 44 z sieci cie1>lnej - uL
'Worcella 6/8,
remont kanału ciepłowniczego do budynku
VI DS i bud;ynku Elektrotechniki przy al.
Politechniki 11,
remont kanału ciepłowniczego do bu dynku
••Starej" Chemii Spożywczej pny ul. Gdań
skiej 165.
Termin wykonainla ustala się na dziefl. 31 paidz'iernika 1981 roku.
W przetaa-gu mogą brać ud'Ział wy'lronawey 1 gospoaarki uspołecznionej i nie uspołecznionej.
Oferty w zalakowanych kopertach należy skła
dać w dziple przygotowania remontów, zleceń i nadzoru Politechniki Łódizkiej przy al. Politechnilki 11,
I piętro, pokój nr 13.
Komisyjne otwucde ofe.rt nastąp'i 15 dni·a od daty ukazania się ogłoszenia. Rektora.i PŁ zastrzega
sobie prawo wyboru · oferenta lub odstąpieme od
grzetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych inrormac}i qdzieli dział przygofo·
wania remontów, zl~ceń i nadzoru PŁ, al. Politechniki 11, tel. 6551..44 lub 655-22 wew. 999 w god:z'inach 9 ~ 11.
1137-k
płaską
ci'W'tligłową

Westfalska gazeta
.o polskim czarnym ·rynk:ll

do Brukseli

dim, Rojna 48/32.

219,

STEBNOWKJ;

przybył

Sekretarz "sta,iu USA, Alexander
„WARTBURG - 3U"
•'!>rl>edam. KokłU9Zki 22 m. Uadg, opuścJł we wtorek Rzym,
gdzie
pnez dwa dnt uczestniczył
75.
13M'I: i:
w mlnlsterlalWeJ konterencjl NATO
BAOA%0W Ą J)l'IZyc>Ze<pę &a• I pnybył do Brukseli. Wkrótce 1>0
mochOOIOIWą
- sprudam. 1>rzyloele do stolicy Belgtt, A. Ha111:
Tel. 1't-1i-oa.
lNOg udal stę do siedziby komlsJł EWG,
ędz.le powiła'r so JeJ przewodnlC'Zl\·
„SKOD" Octavię'', ,Z&Sta- cy, Gaston ;rhorn. Sektetan stann
. wę 750 1'. piec c o. ,,Cam1
odbędzie
równld
rozD1<>wy
no" 0,9 m, piłę tairozową USA
premierem ' Belg!!,
Ma-rkiem
- .•przedam Wada·w a 51) 1'
(od Ta.trzań!lklej) .
Eyskensem.

wymiana I uzupełnienie posadzek,
roboty murowe w budynkach uczelnl
3. Robót instalacji sanita•m ych:
- zasilenie w ciepło Instytutu Fizykł przy uL
Wólczańskiej 219,
wymiana i zasilenie w ciepło nagn:ewnie
wentylacyjnych w lnstytueie Fizyki przy ul.
Wólczańskiej

A. Hoig

„!Mee" Plrasa, PJ.otrtcoW<'lka

49;

nr

eptr7Jed11Jt11, Oferty -

dywanów I

MYCIE ok!.en , pra.ni'.e dyw.ainów. spr'Zątanl" wnę-tirz.

wyk.!adz,1,n ma.w.yiną RFN w 2&4-43
dom'\1
kLienta wyltonuje
Przybyls!<a,

wl.

Migułli.

53.SS-~.

14)214 g

11402 g

Lakierowandie. tel, 2119..67 , Rusil.n.ek.
CYKLINOWANIE,

TELEWIZORY
8 6 9

~ - ~

naprawiam,
!:ł588 i:

Bednarek.

FOTOl'SLUGJ.

56-!ł7-5<l.

Szvmez ~ 'k.

13393 g

A UTO ALARMY
tnstaluje
Zakład
El~<tromechan!'ki

Pojazrlowe j. mgr ~n±. Paw!OWl'lt!, Wą łbrz%ka 68.
13787 g
FOTO-Co11J11'.
p;otrk-ow.
"-lta ~. Bl.ał"K:Owii.k l, w podwórzu, wyko.nu.fe kolo0:0.

we

D·ace

amatorskie

w

ciągu 4 dnl oraz lrnm'lln!'ne, ślu~e ! do chirztu. J
1Z7<10 g

malowa.
tel. 52-55-80,

TAPE'l'OWANlE,

n!e

P~zybyłek,

13218 g

prow.adrzi
matrymon:atne.
Grytka 63.
1~;;99 g

PSYCHOLOG

usług\
Łódt

7

29. IV.
'.PtotrkO<W5ka
'AGENCY.JNY gldep -· Bo. t399i! g
Traugutta
zgina)
czar'1y
gusrow Gorce, Ko~k!
me;;
pud"!
.z
o-bro:!:a
9, tel. un (noa rrasle Wał POSIADAM oaw·MiO?! hain.- l smyczą . P:eii. w t:cskCJe
brzyeh - Jelenia Góra.) - dlowy W<:lllnosto.l~cy i pow. leetz.enia
no•ów k l.
1'el.
póSZlliku.l e dost.w:ców 'ł·brak 311 m), podp!wn1czony, na- m
-97.
15:40 g
cyjnych towarów brainty' dający
się na :· zerniosło,
d:!!\.ewlar9klej,
bl.eUźnlar handel.
usługl.
Przystąp!~
ODCHUDZANIR
z
g1waskiej, pończoisz·n'.c'!'ej, kon- do spółkd. sprzed<>m. Ofer· ra.n,cja, ko.cm-e-'tyk~ ,,SABA't,
feklcjd l~kklej.
ty „103345" P.ra.sa~ Piotrk:ow- PiOlt.rlrowsf><:a 18 (w Pod,•tóMOGO I flk.a
nn.t).
!SOU 11

„.

RACHUNEK• • •DLA BEZKARNYCH
*·

(Dokońozerule ...
I)
wn:reł>ldch. To był &ygnał ~
~&wozy. Uwain!e łledziłem, eo da-

leJ. Cza•
r6w te10

eądem,

płyn1tł.

Zaden

re'J)Orlałlu

bohaten1e staje przed
I

niekt6rey traca 1tanowi11ka,
ale o Innych karach nie słyehać.
Podobno 1>all'U staje p~ed Centralnlł Komisją
Kontroli Parlyj'llej.
~lę do CK.KP.
•
- PrzH telefon nle mogę wam
nlo powłedzlU, przyjedźcie tło
Warszawy - mówi towanysz: Bo-

ehnacki! z CKitP.
Wantzawa, noezekamla Komitetu

Cenłiralneco. Bochnacki nie zga•i~ na IJ'.)Otkanie. Informuje
mni• prz~ telefon:
- Nte mogę wam nie JMWlełzlećl Rozumiecie?
Zro:m•miałem.
Ba.rdzo
dobrze
zt'MUII'!ałem.
Zad·7lWoniłem
do
PBPV' do dyrektora Lesieckiego,
za:g:. • _! o samoJ)()Crucie. Dyrektor• • , było. W stvem·iu br. • został
odw >łamy.
Przypomntało mt się
:powfetlzenle • 'Płotkach I grub•
IPJ:Oh rybach.

dza

Ep!log, częł~ IL
Towarzya Y. młlcuł dtugo.
- To juł wszyatkoT - zapytał
wreszcie.
- Wsivstlm, co wiem.
- Tak.
tak.„
Rzeczywiście,
skomplikowana Sprawa. Nie oot>isali 1!11 niektórzy towarzysze .•. Jesteście pewni, że to prawda?
- Mam nagrane taśmy, notatki.
k:orzvstałem z materiałów NIK.
- 'wiecie, czego ml jeszcze brakuje? Czemu nie porozmawialiście
z tymi towarzynami? Może 1! !eh
strony to jednak Inaczej wygląda·r o.
- Fakty Bił obi~ty·W111e. Ale m{mo to chciałem z nlmi rozmaiwiać.
Ale ich telefony są nieosiągall!le.
A próba bezpośredniego kontaktu
kończyła się na gorylach.
Towarzys.z Y.
znów zamilikł.
Nerwowo przechad,zał się po gabinecie. Po chwili za.pytał:
- Chcecie to pisać? Po coT Spełeezeństwo t tak jest wzburzone.
Takl artykuł tylko rozjątrzy lu-

---z.
Interpelacje

deusz Staduiczenko. Jak u_apisał w niel mieszkańcy wo1. szczecrnskrel!o stiwierd.zaią . że działallllość tych za'kła<iów narusza art . 58 ust. 4
ustaiwv o ochron•ie I kształtowaniu ś·rcdow·iska z 31 c;tyez.ma 1980 r.
Fachowcy stwierdzaia. że zakładv emitują rooZl!lie do atmosfery:
19 tn. ton dwuhlenkli siar'ki. 9 tys. ton mitłv kw!llS'U siarkowego. 1 tys.
· zwiąrz;ku fluoru 11 tys. ton amonia1lm I 20 tys. ton pył&w · Pod.ule to m. i:n. ~TOSt chor6b i stanów patoJogic:zi!lych w orga.nacb lud"llklich, 7!wierz~vch I roślinnvch. Poseł zapytuje. ~ rzad
1iema 11C2Vllldć. aibv Zak:ładv Chemlc:rme w PoMc;wh realrzowałv
ustawe o ochronie środowiska naturaln-eiio.
Za·DlE!C'Za naukowo-techn>ic?Jnego dotv~v tnt&pelacla 'DOS· Genowefy
'Rejman. która orzvoomi'lla. że mamv w Polsce, w stosunku do wartości orodukcli naHicznieiS!le zaplecze naukowe I l)Vta. czy rzad ma
~ene faktyc-znvch oot~eb w tvm zakresie. <'ZV zrobiono wiarveodna
ocene efektów ekonomicznvch zaolecza naukoweJ?o. czy do'konano
ocenv W'PłVWU za.olecoza naukowei?o na rozwó1 produkcii ł iei k<>sztv.
na iaikość I nowoczesnośl> orodukct1? Wie1okrotnie oodnosrono sm-.aiwe
raciona1ności zalrut>u Ucemcll za IC'r&lllica I własn~h oatent6w; k1edv
rząd t>O!!Tlformuie Seim fak: wvitlada falktvc::nv stain rz00%y? I co. z<>·
stało zrobione. abv oolitvka e-konomi<VJna
w tvm wzl!!ledzle miała
i>ełna z~~.ądność e'konomiC'2llla?
Pos: Szczepan Styranowski złożył !rn.terpelacie w si:>rawie PoStulat6w dotyczacvch reali11,acii samorządności sądowej. Krajowa Komil&.ia Koordy.ruicyjna NSZZ .. Solidarność" Pra.cowników Re.sortu Wyruiairu Sprawiedliwości z 9iedzibę w Gdańsku l)Odeimowała wielokrotn' e .rM_mOWY
s ministrem ll>t'awiedllwości w kwesti1 realizacii ustanow·ema sapi<>rządin~ w sądoW'!lict'Wie. Nawiązując do pisma. ia>kie sk·ie:owa~a
clo P.OS}a Krajowa Komisja. pyta on ministra. dilaezego ~ek1wan·ta
·ir<idowiska sildoweto ustanowien.ia saniorzadności sąd6w według pro~;.1 zawa~h w PO'!.t.ulatach nie zostalv dotvc)l.cz3s .soel:niooe
i dlaczego 'POt'<>eumienłe nie 7.()Stało ood·Pisa•ne. ia:k r6wnfież - e7.Y
i co mi<Jiiste<r zamienia uczvnić. bv zrealizować oost'Jlaty sadowoiema w szczeg61ności w kilerunk!u ustalenia samorządności sądów.
' - Od dłuższe20 czasu ma miejsce °"romnv niedobór lub całko
w.lty brak na rvinku mvdła I oroszku do prania - pisze tlOS Roman
Góral w intel'J)elacin do mi·ni~tira pnemysłu chemicznęgo. - Wybo:·
ey słu!JZJllde twierdza. że svtiuacia ta le.st nie do przviecia. Sądze. ze
zaopaifirzenie ludności w dootateczna llość zwvkłego mvdła I proo-zkn
do pramda iest nie mnief ważne. a z punktu widz&n1a profilaktvki
ważn~eisze ni·ż zaooatTzenie w leki Przedstawicielka Polleny" zapowied'Ziąła w wywiad~e telewiz:vinvm że za.~l')()koJenie ootrzeb w tvm
wzgledrzie n.astąl)j doDl-ero w 1985-36 roku. Wvrażam p0gląd ł.e zaootrzebowa.nie n.a takie a·rtvtruły zaspokoione bv~ musi od zaraz. Poseł zwr6C<il sie do ministra o zaiecie sta'1lowiska w tei sprawie.
PrzvS'Dieszenia budownfotwa szkolneito w n<>wvch 001edlach mie.<iZkanlowvch n.a terenie miast wol. oiotrkowstcieiio d<>tW2v złożona orzez
'J)OS. Stanisława Skłaaowskłe!?"o tnterne1acia woiew'idzki~eo zespołu 00sels.kiiego. Krvtycznie oren!a s!e w nlei sta'Il infrastra'kt-.irv oświato
wej w nowo wznOS7.q.nV'Ch osiedlach mi~aniowvc-h prz'!d~ ws7.Vstklm w Piotrkowie Tr:vbunalskim Tomas7JOW'ie Mazow'eckim. Radomsku I BełchatowlP WZP wnosi a'bv rząd roznatrzvł smrawe oświa
ty w ty;cb osiedlach Całośe tei infrastru.kt11'rV ośw>iatowei była ola111owama i nadZOI'()IWana przez s.pćłdzlelczość mieszkaniową. a wvkon.11Jwmwo lnwestvC'ii oświatowvch przebie2ało równolede wra-z z budownictwem mlPSZka.n·iowvm ł wchod'<tilo do rozliC'!!enia w nlatttie WYkonaw<:Jwa ór?Nł"'i~blorstwa
. Pos. Edward Wiśniewski złożył im.terpelacie do mini~ra ro1ndetwa
w sorawie zmiainv Drzeoisów w za:k'l'esie orzekazvwa,nia gosoodarstw
ro1nvoh nasteocom ?..a emervturv. Poseł MWiazuie do ltrVtveznvch
wvstąoień rolników w ~prawach' dotvczacvch realizacji ustSIWY o zaopatrzimiu emervtalnvm oraz l,n.nych świadczeniach dla rol11iików i ich
rodzi.n ·a także nlt>którvch orzePisów wvkona.wczv<"h do tei ustawv.
M. in nawiazuie do wvmogu oosiadania or-zM nastecce kwalifikacf
do Prowadzenia eoonodarstwa rolnel?o l oisze te choć to l?eneraliniE'
słusl!lne to w wielu przvoadkach roz.miia 5ie ze zd.rowvm rozsądkiem
gdv n.p. rodzice n~P moga orzekaza-ć l!osood.ar&bwa svnowi lub córce
ja.ko nasteorom bowiem ci nie sa w sta11ie udokumentować formalnie oooiadan.ia kwal'fikacil ?'9lniczych. mimo iź Od wielu la.t prowadza
własne eo.~oodar!'twa

Pos. Stefa.n PoznańNki złożył interPelac.ie. oodnosząca sDTawe niereali·
zowa•nia uchw.ałv Radv Mini$tr6w z 15 czerwca 1979 r .. dotyczacel
„special!zaeil zawodowe; \,nżvnier6w". Za.rnierzen~em uchwały było
stworzenie warunków oodnoszenia kwalifikacii zawodowvch inżynie
rów ich aktvwności w oracv tw&rczei I rm:w<>iu P<>SteDU t~hnici,ne·
go ora11: umoźliwieniP awansu zawodowe.g o Brak .le&t nr"Zepisów wvkonaw('zvrh do t.pi uC'hwałv
Zaooatrzenie rvnk11 w materlałv budowlane na ootrzeby bud<YWnktwa inwf'ntarskiP~O ! indvwidua!nego tG temat
i.n.terpelacii oo.s.
Tadeusza Rm;tkowsklego.
Choiizi orzede ws.zvst,klm o POPrawe zaooatrzenia w ~PIDPTIT roln ików którzv nie moga dokoń~zvć rozoorzetvch budów lak tet o J)O'krvcie ootrzeb w tvm zakre!!ie budownictwa ln.QvWidualnei:io !ednorodzinnel'(o. Przvdział ceme.ntu dla woi
ostrołec-kieito na T kwartał br. został uealizowa'1lv
w wyookoś~l
13.8 oroc. olainowanvch dostaw
(PAP)

1

t1owodu

Wyrazy szczerego

~kladaj11:

wsp61czucla

11

O 1 C. A

DYREKCJA, KOLEŻANKI
l KOJ,EDZY z WOJEWODZ..
KIEGO URZF;DU STATYSTY.
CZNEGO w ŁODZI

u~odiin
gen. W. Sikorskiego

·
p omy,..
-• tEO
gen. s·k
l orskiego.
godny ie.sit roz.ważen.ia. Wyda.i<? się
też. że k.t6raś ze s7lkÓł łódzkich mogłaby orzviać za oattona
POStać
teg0 oolltTka.
Do obchod6w 100 rocznicy urodcin
ren. Sikor·skiego włą~zv się Stiudenckie Koło Naukowe Historyków
UŁ (którego członkowie orzvgotowu.ią materiały na ses.ie oooular·
nonaukową). a także Związek Mło„_. · D.emok.r a t.Yezme.i..
· zarza d wo':""1ezy
lew6dzk1 ZB<>W1D zam erza . oołaczyć wymienione uroczystości
z
obchodami kole.inei roc2m.1cy hit•WY
DOd Monte Cassino. Obchody u=pełnia WY&taWY i imprew w łódzki h
;
l' ,
·
c klubach l bib io.ekach.
Podczas narady ze&oołtt ŁK FJN
iei uczestnicy stwierdzali. iż soołeczeństWQ orai?nie czcić oamieć. zarówno wybitnych Pola·kÓw. jak i
doniosłvch wydarzeń hi:;.rorvczmYch
.
..
W zwią:z,ku z uroczystościami po- Od na5'7vch <C~~eln.uków ~..:1ewstał proiekt. by nową cześć
a.i. warny się oprn11 1 i>r<>POZvc1J dotYWł6kiniarzv biegnącą w lderu.n.ku czących te~o tvou obchodów.
ul. Zgierskiej nazwać
Imieniem
(Sik)
---------------------------------

--"" uroczy,..,1e
•-· o""
"'-hoW tym .--.u
dzimy lGą rocznice u.rodzi111
&e.'l..
Władysława Shltorskiego. N.a ostatn.im oosiedzeniu specjalnego zeswłu Frontl\1 Jedności Narodu omawiane oroiiram obchodów Po<iW'ieconych pamięci te20 wvbii.nego patrioty i męża sta.nu. I tak Towarzystwo Przyjaciół Łod;i zorganizuje 20 maja w salach Muzeum
Historii.li Miasta \ Wieczor:ucę, którą
• prelekc j e dr a w1oc1.z·1m1ewype Ł ruą
rza Kozłowskiego or!l!t wierS'Ze
i
pieśni patriotyczne. Po raz oierwszy .łodz.ia.niie ułvszą też WY·konanie mairsza skomp011owanego crzez
Edwa·rda Pałczyńskieoto dla uoa"
mletnienia l>OIStacl gancrała. TP ..,
zamierza również wvdać okaeronalny druk z Portretem W ~!korskiego zawierający teksty (ego i>rzemówień i fragmenty k.dażetk.

Kampania· wyborcza
w ,,Solidar~ości'' l/
Głównym tematem
wc.zora.iszel
konferencii prasowej
w
MKZ
NSZZ .•Solidamość" Ziemi Łódz
kiei była s1>rawa rozooczet~h iuż
w naszvm rel!ionie wybor6".v
do
władz regionalnvch NSZZ
.Solidllll'l!lość". Pr:oodwez.oraj odbyło się
wa.1.ne zebr!llllie delegatów. na którym zgłos:rono kandyda,tów. Zamknięto tym sa.mym listy wyborcze
n.a przewodin.icząoago, do Za.rządu
Regionailnego. Komisji Re'Wli:zyjnej
orał% k·a ndy<laitów ńa deileg.atów na
Krajowy Zjazd NSZZ ,,SOldd.ar-

powodu

1kladaJ11:

łmlercl

OICA

K.OLEŻANK.1

!
XOLEDZY
z LICEUM EK.Ol'IOMICZNEGO
w. ZGIERZU

•

•

Jak n·M oo!lllformował l>!'Zewodn!czącv
Komisji Wyborcze; NSZZ
..Solidarność" w regionie łód7Jtim
- Zbiginlew Ostrowskii. 'IV<'zorai oo
oołudnl·u ukończono
prace Przvgotowawcze do sooriąd7.enia
list
wyborozvch. które iuż diiś ZOISit31!la
skierowane ·do druku.

I talk na liście nr 1. tl. \kandydatów n.a i>rzewodniciąceKo zarzą
du figuruje 10 na:z:w!sk. na człon
ność".
ków zamządsu kandyduje 166 . osób
Na liście wvborozel !la Dr'%i'-WO- do Komisji Rew.~yj.nej 29. a n.a
dinic!Zacei?o znalazło sie .10 nazwisk:: delegatów na ziaa:d kra.iówy :i:wiąiz
A. Słowtk orz~, MKZ Ziemi kJu ka.ndyduie 141 osób.
Łódzkiei, G. Palka wicei>rzew
Ostateczn.!e do władz NSZZ „SoMKZ Zl.em! Łódzkie!. M. Burski lldamość" w regionie łódz.kim ka.nczlonek ~ezyd:lum. L Kuzan - dydu ie ogółem 227 osób. większość
lok-alnel
N!'lZZ zgłosronych iednocześn1e na dwie
i:>rzew. komisji
(kł}
..Solidarność" ze Zg.ierza. A. Tnut- lub trzv listl" wyborczs.
mim - CoZłonek: Preozvd1um. M. Cz•·
kalskl z .. Polanilu"
A. Kabza ,z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 31 kwietnia 1981
członek Prezydium. l. Dłułnlew
roku
zmarł
skł z ZPB im. J. Marchlewsiklego.
J. Szcześklewlcs - czło.nac PreiYdium i Z. Sęk - członek Pre:i:Y·
DZIEŻA '
d!um. Wszyscy onA ~odnde z ~ZT
długOłetnt,
eenlony
pracownłk
i~tą ordynacja wyborcza uzyskali
naukowy Instytutu. wybitny spe·
cJalłsta w zakresie
futrzarstwa
10-procen.towe POD!llre>ie dele2.atów
Za pracę zawodow11 1 1połecz·
n11. odznaczonv Zlotvm I srebrPodczas oota.1m.lego Walnego Zenym Krzytem Zasługi Złotą
I
Srebrną
Odznaką
Honorowa
bran·iia Dele2ait6w 'DOWoła'Il~ rówNOT, Srebrna Odznaką Honoronież Komisie do mra-.v Kamn!lllta
wa SWP, Od?.naką Racjonallzato·
·
Wvoorc-zei. lak r6wniet omówiono · ra Produkrjl
Rodzin!" Zmarłego 'W}'razy naj·
oroiekit
orzeorowadzen.ia
samei
głębszeiro
wsp61czucla •kładafa
kampanii. Przewid.u)e
on lic2llle
lt.01.EZANKJ I ltOLEDZY
sPOtka.n.ia k:aindvda.t6w w r.a1wit!lk·
z INSTYTUTU PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO
szych łódzkiich zakładach. Przewi-..

W

Pierwszą

S.

+

+ P.
NATALIA
LUTROSll\ISKA
ś.

pracownika K.D MO
Ł6dł - Widzew.
zmarłego
Zyczllwych pamięci
zawiadamiamy. te msza
•wlęta
odbędzie się dnia • 11 llpca 1981
roku o ir;odz.
18.30 w kościele
przy ul. Rzgowskiej ł1.

domu OSTASZEWSKA.
Wyprowadzenie drogich
nam
zwłok odbędzlf się d!lla I maja
l981 roku o gildz. n.30 ~ kapllcy
cmentarnej przy · ut.
oarodowej 39.
O bolesnej stracie zawiadamiają:
' ,
CORIU, ZIĘCIOWIB
I WNUCZĘTA
11

wyrazy szczerego w1p6lczucla
powodu Cmlerct

+

ltOLEŻANltl t'JtOLEDZY
li l!'łęboklm talem zawiadamiamy_ te dnia 3 maja 1981 roku,
nasz drogi Ojciec, Dziadek I Pradziadek,
przetywszy
lat to
zmarł

P.

S

MGR EKONOMII

Męta

P.

Msza talobn• odbędzie stę w
Anny przy ul. Pro.
godz
13.45 w du.lu
1 maja 1981 roku (czwartek),- ponzeb " tym samym dniu o godzinie U.ts na cmentarzu katolłcklm Zarzew, o czym zawiadakośclele św .
mińskiego o

ur..

Pogrzeb odbędzie ll!ę na Do·
lach po sprowadzenłu
droclch
nam zwłok do kraJu.
Termin pognelrn będzie podany
w
specjalnym powiadomieniu.
Pozostają pogrątenl w nieutulonym bólu:
RODZICE SIOSTRA z MJ!J·
ŻEM I POZOSTAŁA RODZI·
NA w KRAJU

ir;o

+

ROMAN MICHALEC

ZVGMUNT
OPOCZVl\iSKI
absolwent

miają:

CORK.A, SYNOWIE, SYNO·
WE, ZJĘC, WNUCZKI. PRA·
WNUCZKI nra2 POZOSTALA
RODZINA

PODZIJ~KOWANIE

11odzlękowanle,

wyrażając Jednocześnie głęboką w4zlę
łmlercl ukochanego moje-

okazan- troskę l pomoc po
I naszego Ojca
I

te dnia

S.

ł

P.

DOC. DR HAB.

1;

JERZEGO SAMUJŁŁY

P.

ARCHJTE'K TA,

EDWARD Bl"1CZAK
Pogrzeb odbędzie 1lę dnia
T
maja 1981 roku o godz. tł
na
cmentanu przy ul. Szczecl6.sklej.
o ezym zawiadamiaj~ 11ogr1$'tend
w 1mutku:
CORK.A
z MĘZEM,
WNUCZKA oraz POZOSTAŁA
RODZINA

~ONA

Słowa te kieruję do: Pana Prezydenta miasta Łodzi I Panów
Wiceprezydentów. JM Rektora 1 Senatu Polltechnikl
Ł6dzkieJ,
Profeaor6w 1poza granie kraju drogich Wsp6łpracownik6w Mę·
ta z Instytutu Architektury f Urbanistyki PolltPrhnlki Łódzkiej,
Kolegów Architektów, ltqleg6w z nczelnt
ł6dzlt.lch I bratnich
uczelni krajowych. Dyrektorów przedslęblor~tw 16dzklch, ukochanych przez Moita Studentów architektury, Młodzieży szkoły łred
nlej, wszystkich Znajomych, s11slad6w. bllskleJ kochanej Rodziny

t

Przyjact6ł.

Serca tych wszystkleh 11ozwolUy

przetrwał ł

trwat.
ZONA, CORK.A I 8~

l>i:IF.~NIK
t.Ol>~KI
Z•l<łady Or afi<"~ne w

d~lennlJI
Rob..,tnlcael S11f)ldtlelru W~dawn1czej
Prua K•lą2lea - Rueb"
Wvdawca: t.OdZk\t Wydawnictwo Prat->We
t.Od:t
ni
Plottk<>W'lta 95
Druk
P•••owt
f.odzl
Ren•gu1e 1rn1„g1um
Reda kc Ja kod 90· IDI · t.ódt
ul
Plolrkow•ka ff
Adres POC'.&towy:
Ot·· t.Odt skrvtlta nr 89
telefony· centtąl• Z93 -00 - 1ąc1y
ze -ystktmt dZl•łarnl Reda\lttl)f naezeJnv Sł~ ~ castępey redaktora
naczelnego
30'!·29
SIO 38
sekreta n
odpowil!dz.lal ny tJ 1ekreta•t2 Z04-T5 Działy · mJeJsttl ~41-10 137 -47 •P<>rtowv
208 95 ek•>TV>MIMny !28 U wotew6d.r:kl 2'l3 OS tt~tow l Interwencji 303 04 frflkopl•6w nie &.a m6wtonvcb reaakc1• nta cwraea) ltultural nv 1121·90 Panorama " !Oł-75 dział •p0leCZT1Y tótoreJY.1rterzv 178-97
RedakeJa n~ IS9 fl8 188-71 Ogto<>Z&nt. orzvtmuJe Biuro Reklam I O~I011zetl al PtotrkoW1'k8 IM ll0-103 t.ćdt tel Sil-SO or112 wszy•tkle biur• 011:10...zf'fl RSW Pra~a K•latka Ruch" w 1tra1u
Z:a tr~ ol(łoneft redakela nie oo: ...i odl)()wlltdz1alnołcl fnf<:>rmsc11 o warun.kaell prenumeratv ndzteł•1• oddzlałJ RSW
.Pra11a· K•I11tka-Rucll" I 11rtl:dv pocztowe Cena pr11aument7. rocznej
317 zł Prenumer.t.ę ze zleeenlem w-yxyllłl ce cri1nteę przy!muje RSW Pran K•latka ·Rueh' - Centrala Knlportatu Pruy I Wydawnictw al Tow11rowa ta OO·H8 Wsr111,awa trMtto NBP XV Oddz!al
w War'thwle nr 1153 '!lllft4!\ 139-11 : orftnume••ta ta lelń drotioza od orenumeraty Icn1oweJ o 50 proc dla tleeen1<>dawc6w tndVWldualnyeb I o 100 oroe rłla dee•ilłeveh ln..tvtuen I układów 0 racv
Nr tndek!<tl - 35004
!Rf!N n?e~ 1101

f.

I

X·M

.

1kladaj11:

z glęboldm talem zawiadamia•
my, te w dniu za kwietnia 1981
roku w ~ztnkholmie
po bardzo
ciężkiej chorobie zmarł w wieku 33 la.t nasz
najukocha6.szy
Syn. Brat I Szwagier

S.

•

MA.TJ[!

RODZINA

clęboklm

+

SŁAWOMIROWI

NIEMIEROWSKIEMU

długoletniego (

odszedł

S.

KOLEDZE MGR

P.

KONRADA GAWLIKA

Składam
eznośt za

talem aawladaml.,.
ł maja 1981
roku
od nas na zawsze w wieku lat SI nae.
najukochańszy
Mąt, Tatu~. Teśl\ I Dziadziu•

rocznicę

bolesn11

łmierct

Pogrzeb odbęd'Złe •lę I maja
l981 roku o godz. li na Cmentarzu Starym przy ut. Ogrodowej.

z
my

12.~

9,0tl Cztl!'ry POTY roku. 11.40 Tu
radio kler.owców. 12.0S Z kraju I ze
U ,25 Najsta.rsl muzykanel
12 45 Rolnlc-zy kwadrans ta oo Kom'111\Jtat energetyc-zny. 13.05 Studio
Gama. 14.00 Wiad , 14.05 Studio Gama. 15.00 Wiad
16.05 Popołud·nle
5_".lewcząt
I chłopców 15.30 Stud·io
"'°'laks. lS.35 Kaclk melomana . 15 .55
Pięć -minut o kulturze
18 OO Mmzyka I aktualności 16.30 Z pe>l!lltle1
muz:Ykl roekoweJ . 17.00 WLad I Informacje sportowe. 17.10 Ractlowe
spotkan'1a. 17 aa Radlokurler.
19.00
D:l!lennlk wieczorny 19 .25 Kiermasz
polS'klej piosenki. 19,40 Magazyn mię
dzynarodowy
,Punkt
Wld<i:enia"
20.00 Wlad. I Informacje dla kierowców. 20.05 Re1'leksje. 20 10 Koncert tyczeń. 20.40 Wirtuozi różnych
lns;trumentbw 21.00 Wlad . 21 05 Kro.
ni.k a sportowa
21.15 Komunikaty
TotaUzatora Sportowe!!o i1.20 Korn.
cert chopbnows.kl ..:.. Chopin w lnteroret,ae-fl
plant.stów
japoń•kieh.'
PROGRAM IV
22.00 Z kraju I ze śwtata . 22:20 Tu
radio
kierowców.
22.23
Wielka
brk'lestra Symfonie-zna PR i Tv dła
10.30 Estrada przyjdml.
11.00 Dla
sluchaC'ly w 'klraju I za gra.nLcą. kl. III lic. - „Muzeum Narodowe".
23.00 Minął dzień.
li.~ Chwila muzy'kl.
·11.30 Splewa
F!'lt-z WunderUch (stereo). 12.M W\ad.
lZ.05 Wlad. (ł,). 12.08 ,.Portret" aud.
Alicji Juśkiewicz (Ł). 12 23
PROGRAM fi
Chwila muzyki (Ł).
12.25 Giełda
płyt (stereo)
13.00 Dla kl. I - „Taniec musze1<" . 13.25 Sła\vne d;zlela.
8.31! Wlad. 8.35 Sprawy eod~ienne. sławni wykooawcy (·stereo)
15 .00
8.55 Poranek w Studlu Gama. 9.40 Stud.\o Gama w Stereo (s·tereo). 16.00
Problemy kuliu•ry ftzycz.nej
9.50 W!~d
16 05 Lekcja 1ęzyika an<:(oelChoroby społeczne nadal groźne. <k!ego. 16 20 Le-keja języka laeiń
9.55 S!adem naszych lnterwencJ\ <·k!e<:(o. tG.40 Aktualności dnia (Ł).
10.00 „Lab\r:yint Ironii". 10.30 J 17.00 Test kontroln\F IŁ). 17.01 Ste·
- II Koneert O-dur na róg
lHaydn
orkiestrę. 10.50 Rad•iowy Tygodnik fan Jarociński - biograf - km•eert
z
k<>mPntar.zem
w onr.
Marli
Kulturalny. 11.30 Wlad 11.35 co sły H'llffmann
CU. 18.DO .• Drail1wa si>raehać w świecie.
11.40 Milośn~l<om wa" - 'aud. J6zefa Wojcles'llczyka
pleśni chóralnej. 12.10 Tańce z rót- (Ł). 18.15 Radtoreklama (Ł).
18.25
nyeh epo.k 12.25 Sprawy rodzLnne W św\eole human.lstvkl 18.45 Kosmos
12 ·45 Piosenki Ad.arna Sławlńskię·go blL<kl t daleki. 19.00 Socjotechnika
00
wny~tkich. 19.15 Lekcja 1ezyika
lc~· m~~~:rei 3 .~~ 10w~~asyf:f36 m~~r; illa
hl<zoań„kieg>0 .
19.30 Stud!o Stereo
dobrych gospodarzy ·13.51 Muzyki! zapra<?.a (steTeo) 21.20 Willis Ccmoludowa Moraw. 14.00 Gospodarcze ver orzed"1a·wla. 2T 50 NURT - F:leproblemy regionów . lł.10 P
Ma·. mentv kultury 1>racy w programie
.9Cagnl - fragm. z opery ,.Rycer- przedmiotu: praca - teehn!ka. 22.10
skooć wleśniacra" 14.25 Ludzie I kh . W\e-lka lódt !<Ilu" - śnlewa S Kopa„je. 14.45 Muzyka Brahmsa IS 30 wa!Pw<k~ 2~.lS W 36 lat po wo1n1e
Wlad
15.35 Popołurtnle dzlewciąt - sv'<tem Pcczdamskl PO 36 latoch.
I chłopców 16 oo Stklce 0 muzyce 22 50 Gra flee1sta J , Casta•gr.er. 22 .55
polskiej XIX w 16 40 Ludl)!e parti1 W!ad .
- ~prawy partli. 17.00 Goście na&Zych e~rad _17 30 Szersze spoJrzenie. 17.50 Sp1ewa1ący aktorzy _
TELEWIZJA
Andnej Nardelll. 18 o5 Pod !Ikrzy.
dłam1 Hermesa 18 25 Plebiscyt stucMa Gama. 18 30 Echa dnia. 18 4-0
PROGRAM I
Dom I my, 19.00 Wieczór literacko-muzyez;ny 19 03 Klasycy muz:\"kl roz8.00 TTR, RTSS - matematyka.
Trywkowej - Richard ·Rodgers 19.20 sem.
4 6 . ~ TTR - uprawa roślin,
a.temntce prozy Stefana Flukow..
sklego. 19 50 Sławne organy euro- sem 4 9.55 HL<tor\a. kl. 5 - Ka10.55
Transmtsja
pe,s.kle 20.20 Wiersze L~zka Kotoft. z.lmierz Wielki
skie-go 2110 Reportd literacki l! 30 z obrad Sejmu PRL. 16.00 Dzl~m
16.15
Obl.ektyw,
16.30
Dla
Wlad
21 .35 Informacje sportowe ni·k.
17.00 Losowanie
dzieci: Michałki"
21.4-0
czytają
ulu- Expres.; Lotka I Male-go Lotka . 17.10
b!e>ne Wybitni
ksląik! -aktm-zy
,Strefy"
- · fragm
Pe>W. A Kuśnlewieza
22.00 Te-atr „Dom I my" - poradnik. 17.30 Stu- l llga pilik.I no!>ne3.
PR:
W kwletntu I w maju" - dl<i Spoct
słu;,h. wg pow •. Los I łut !Zezęś 18.20 Klub dobrej ks1.11ikl 18.40 Tecla
Wacława
Bilińskiego.
23 10 lewizja w .!!Drawie miliardów. 18.50
Gu1.llaume de Machaut - wielki Dobranoc 19.00 „Wyspy Hlsz1>anll" k00111pozvtor francu!>kl z XIV wie- Ma Jorka. 19 30 Dzlennlk. 20 45 „Gdy
ku 23.3{1 Wlad. 23.35 Ja22 na do- nad Ann11 gorzało niebo" - f'llm
branoc.
dok . 22.10 Przed lX Z1au!em part!.!.
22.411
Dzlenntk.
·22.53
~lewb:Ja
, w :llprawle mlłlairdów, "
PROGRAM Ill
PRO'GRAM Ii
a.oo Ekspresem przez tłwLat. 8.05
Co kto lubi. 9.00 .,Dobrze uro<1zoHl.OO Tra.n.smlsja z obrad Sl!'jmu
ny" - odc. pow 9.10 Teiv.at na mal PRL. 19.00 Wlad. (Ł). 19.50 Dz:ienn\k
. 20.00 Transmisja z obrad Sejmu
,,Uściśnij
mn1e". 9.30 Prosto PRL.
Około Zl.00 24 godz1ny. Okoli Jt,raju. 9 45 Kolekcja muzyki poi.
ło
21.10 Mistrzostwa Europy w
sk'iej. 10.30 EksprMem przez świat . boksie. U 20 Kosmos tit: Rezerwat
Alartn
10.:IS Klerma52 płyt. 11 oo Dlaczego wśród gór Tten-Sz;in. 22.:IS
dla planety, U.55 Najstarszy
na
osiem procl!'nt tl.30 Kwartety .1 wt- świecie - fllm przy;roonlczy.
Ś'1'!1·~ata

(E. W.)

Dnia ł maja 1981 roku za~nęla
w Bogu.
opatrzona
świętymi
sakramentami
nasza najdroższa
Mamusia,
Teściowa ł Babunia.
człowiek 1zlacbetnego serca,

12.00 Ekspresem przez
W tonacji Tró1kl. 13.00
Powtórka · z rozrywki. 13.50 „Utracona cz~ć Ka,t arzyny Blum" - odc.
pow. 14.00 Muzyka kameralna roma.ntyików rosyjskLch. 15.00 Ekspresem prz(>z ~wiat. 15.05 Herbatka
przy samowarze . 15.25 Romantycy
francuskle.1 piosenki 16.00 .Pamięt
ntkl" Kajetana Koźlllliana 16.15 Muzykobranie · 16.40 ,Aria dla akroba·
ty" - rep J Grunwalda . 17.00 ElcSpresem przez świat. 17.05 Muzycz,na
poczta UKF. 17.40 Folk - muzyka
włóczęgów i poetów
18.10 Polityka
dila wszystltLch 18.25 czas relaksu.
19 oo Cod?Jiennie powi~ć w wydaniu d~wlękowym - G. T . d~ Lampedusa: „Lampart" 19.30 Elksp-resem
przez twlat 19.35 Ooera tygodrnia A Dworzak: .. Jakobin". 19.50 „Dobrze uroo.zony„ - od·C. PoW.
20.90
Studio 202 - wroclawskl maga.zyn
rozrywkowy. 21.00 szttt-ka Leopr>l<la
Stokowskiei!O. 22 .00 Fakty dnia. 22.0S
Gwl.azda s'ledm\.u wie-czorów - J.
Korn 22 15 Trzy kwadranse 1a2:'Z'll.
23 Oil All-nm poe;;o,jl R·oma•na S!1w-0-n·!ka . !3.0S Między d·n1em a mem.
świat.

PROGRAM I

ReMl6ius'ż

dvwa,nv il!$ł również wielki wiec
przedwyborezy w Hali Soort.owej.

brafonem.

I

op

KOL.

RE-GINIE
DOBROWOLSKIEJ

śmierci

M

·-··-·
100-lecie
poselskie

.•amlll?
· Initeroelaci~ w s-orawie n1ereali't()IWanAa nroi?ramu ochr<>f!V łrodow!.s
ka. naturalnego pr11:ez Zakłady Chemiczne w Policach z}ozvł P<!8: ~a

JADWIDZE
KOCBUCH

llPO-

Pl

(Dak:ońozellliie ze str. 1)
n!:a dotnej Notect ..;... w · zwi~u :r.e zwiększając:vmi 6'!ę coroc:zinlie stratami 71'Wfązan:vand z wylewami tej rzek.i na terecie wojew6dztiw: go~ego, pilsk•ie«o ł bydgoskiego (straty w ostatnii~h 3 ·latach dotyczyły w samym tYik.o wojew6dztWlie pilskim obsU·I"ll 15 ~ya. ha,
a Jctóry.ch rolnictwo nde •Pl"Zittnęło 81lli Jednego kwi!!llt>ala siana).
· - Ob:ywatelu premierze - na.msał poseł - Wiem. te Jest reali~
wam.y D~am za.gos.-podairow.8Jn1a dol:\in:v Noteci; pytam w zwiąrzku
·s t:rm. oo ~ zamierza zrobić d:la DNY'!IP!eszenla real!u.c.ii tego pro-

Wyrazy 1erdecznell(o wsp6łczueta
Kor EZANCE

~a

IRODA, I MAJA

- me NM.4

wam h«o plaać.
koju. ~ wam rad.%4: nie 'Pl•z- Dla wasiegc dobra.
cie tegol
Wstałem 1 fotela. pcdnedłem do
- Ludzie mueq o tym wled.zlff 4Nl\Vł:
Społeczeńatwo jest wzburzooe,
- Będę pisał - powiedziałem.
o tych sprawach 9111 m!lay. Mil- No cóż, wasu. •prawa. Ale
czeć nie wolno. . Przecle:ł: ~ wszystko zdarzyło sitt w jednym je- upa.miętajci• co wam radziłem.
dynym przedsiębiorstwie. Ile było I je&Zeze jedno: naszej ro=owy
w Polece taldch przedsiębiorstw? 'nigdy ·nie było, ja jej nie pamię
W samym tylko resorcie górnic- tam, i dobrze wam radzę - zatwa załogi 53 zakładów zwróciły POmnijc!e także . •
się do NIK z prośbą o kootrolę.
Ka Nowym 8wlecłe, Jak lsawne
,A z in·nych r~ortów? Ilu dost<>jnik6w otrzymywało takie prezen- w · południ~, ogromny ruch. Zaguty? Ilu większych l mniejszych, biona wśród witryn, neonów I
wojewód.z.k!ch i gminnych kacy- plakatów niepozorna ulotka woła
ków korzystało ze specjalnych do przechodnia słowami Tuwima:
„Niech prawo zawsze prawo
praw? Tysiące, dziesiątki tysięcy?
Ile s·traełł na tym k.raj? Ilu ludzi znaczy, a sprawiedliwość - 11Pramusiało 11ehylać plecy I zamykać wledliwość".
usta? ' l o tym milczeć?
TADEUSZ BIEDZKI
- A la•k wam tego n.le Nehcą
("Trybuna Robotnicza'')
wydrukować?
- Wtedy ni• będę miał in-etenZ przyczyn od autora i redak·
sji do siebie.
ej! niezalrinych, w reportażu
L Towa.rzysz Y.
zmóiw zamilkł.
n·le wszystkie na-·i~ka !l05tały
Czułem, że waty sł()IWa.
Wyriowymienione.
w>iedrmał je ostro:

dzl. Lud.7Jom teru

DZIENNIK t.ODZKI nr 19 (9840) I
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I

·1u·•
-

Honory
dla zasluie11ych
Z dkazj! Swięta Pu.cy w Ut'Zę
dzle Stanu Cywi!Jne.go t.ódż - śrM
m i eście odbvła się uroor.Y\Stość dekora.cii od7Jnacze!lJiami państ.wowv
mi i Honorow:vmd Odznakami m
Łoda;i grupy miewkańc6w tel d:cielnicy.
Krzyżem K.aJWaleirskim
Orderu
Odrodzenda Polski odzmaczeni :rostali: Mieczysław Dębicki, J,udwik
Piotrowski, Stanisław Radziejewski.
Zofia W,itczak; Złotym Krzyżem
Za.sługi Kazimiera D()mańska,
Wacław Rejchel, Gerard Waśkie
wicz; Srebrnym Krzyżem Zasług·i
- Stanisław Hofmokl, Les'Zek Rudnłckl. Mirosław Stańczyk; Braw.wym Krzyżem Zasługi - llełena
Criech, Zbigniew Kustoslk. Maria
Pi.otrowska.

Honorową
- wvróżniem

Odznaką

m.

Łod'Li

zostaM: Iren.a Brzosko,
Zofia Depcik, Eugeniusz Dmowski.
Wacław Uuczkowskl, St:mlsław Góra, Leszek Grochoclńskl, Wincenty Jabłoński, Irena
Jóźwiak. Janina Kańczucka, Mlrosbw Kaszuba. Krystyna Klliszewska, Tadeusz
Korzeniowski. Franlliszck
Kuberski. Władysław Kpsia.k.
Janusz
Lipka, Klara Milczarek. Tadeusz
Mirzycki,
Julia.n
Paduszyński.
Henryk Pawlik. Teresa
'Peszow.
Waldemar Pieniążek , Stefa.n Pilich.
Barbara Przybyszewska.
Janina.
Przybyszewska. Władvsła.w Rosiń
ski, Ryszard Sawicki, IIalina Sroczyńska. TadeuS2l Stasiewicz, Aniela Zbraniecka i Jerzy Żychliński.

• • •

Zorga.n.Lrowa'!La wczoraj "R &kole
Podstawowej m 160 uroczvstośc z
okazji 60-lecia III Powsta.."l.ia Sląs
kiego oołączona bvła z d~korac.ią
łodziam byłvch oowstań~ów odznaczeniami pań.~twowvmi.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia
Pols<ki , otrzvmał
Berns.rd
Grzyb, ·a Krzyż Ka•wal=rski
Bolesław Klinowski. Karol Kaczor.
Kazimierz Mizera
I
Franciszek
Wa nek.
Medale z aka,zji rocz,nicy oowstań śląskfoh otravmało 13 osób. a
czternasty prz;rpadł w udziale Szko
le Podstawowei nt' 160 która od
20 lait nos.i imie „Powstańców Sląs
i;kich" i oiekJn·ie melei?·nuie tradvc.ie tego heroicwei?o :r;rvwu ludu
śl~skiiego.
M . .J.

NORMY NA

ARTYKPł"Y

Dopiero 80%
Przy wprowadzaniu
regla·
mentaoji masła popełniono
w
naszym województwie błąd Ju:I:
nie do naprawienia. Jeśli bowiem wiedziano, i:I: wydawanie
kartek rozpocznie się dopiero
28 kwietnia I fizyczni\ niemożllwościlł
będzie, aby
jeszcze
przed 1 maja. dotarły one do
ludzi, należąło przez pierwszych kilka dni maja sprzedawać
masło bez
kartek. Tymczasem, zastosowano się ściśle
do przepisu i tym samym do·
prowad!!)no do denerwującej
społeczeństwo sytuacji., Decyzja
taka leżała chyba w kompetencji władz miasta...„
Teraiz
Oddiziiał
R~l.am·entowanej Sprl'Jeda!ży UMŁ robi wszystko,
aby wydać kal'.'ty na masło i ~rty
kuły sypk:Le jaik najwiięksllej i!Ości
zakładów
pracy i instytucji. UtW10rzono dodatkowo tl'!Zy stanow.isk-a obsługi klientów, tak że teraiz
w sumLe jest ich d2'Ji€Sięć, wydłu
rono do godiz. 18 czas pracy (zresztą w miialrę pobrzeby będl'lie on
wydłużony nie tylko dzisi aj, ale ;
w dnfach n.astępnych). Całą a.!l:~ję
pfan,uje sd~ zakończyć do piątku .
Niestety, nli•e wszystkie służby so0

zakładów

cjaJJM zdla,ją .sob1e sprawę z wag.i
prob1emu, Przykładem tego niech
będą
nioektór.e
pr?Jeds,iębiorstwa
goopodairki IIllieszikianfowe;j, kt.óre
wczoa:.aj do godz. 14 nie odebrały
jes2';02';e kiamt dla emerytów i rencistów, Tylko dwa PGM (:z Widzewa I Bałut) wywiąl'Ja.ły Slię z
tego obowiązknl, Górllla i Śródmie- 1
śoie podobno
z.apowiiedi2lLały swoje
pr.zyjście, a PGM-Polesi.e nie zło
żyło naiwcl
zapotrzebówanie. Wy-

sikiel u.kaizały się PQSZukiwane uchwvtv do z.B1Wieszainia skrzmek bal-

konowych. Są Jeszcze także skrzynec7Jkd z tworzvw sztucznych Nadeszła nowa dostawa siat~ ogrodniczei z plastyku i rćinvch dro·
bnych narzędzi. Brak itl<laak slfkatorów i noż'V Po raz Pierwsa:y w
sprzedażv ukazała sie (i na!:'V'Ch·
miast wstała wy'kupiona) grzybnia
bocz.niaka.
Działkowicze narzekają na br·ak
oreparatów chemicznych do oprvsków ochronnvch. Soecialiśd twierdzą- iednaik że
w małv~b ogródkach bez oorvsków mo=a
~ię
obeiść. Chodzi orzecleź o to. ą,bv
właSllle warzvwa i owoce wvhodowa111e zostały w waru.nitach naturalnych. co dla zdrowi.a ma ogromne z;naczen[e.
(kas.)

KOMUNIKAT

R.'t~

otrzymują

oni odpowłednło wyt-

szą opłatę. co leły oczywUcte w
Ich tn.teresłe . Natomiast w Inte·
res!e lokatorów !ety 1ak najszyb·
sze usunięcie uszkodzenia.

Najmłodsi
nadal w niełasce
Pękają

kaloryfery

Po •lynnet sprawie pękanl4 panelowych kaloryferów w wysoT<;ośctowcach na Retklnl,
przyszla
k olet na wleźowlei: f)1'%y ul. Kadlubka 21/29 eo 1a1dś czaa w
którym• z mieszkań następuje awaria. powodująca znaczne szko·
dy oraz zam11kanle na pewten
czas ' doplywu ctepla
To wzagnfe 1est sprawą najbardziej 1.r11tutąca mieszkańców,
bo
zamiast zaraz po zcloszenlu u-

szkodzenia

pr-z111~c

I

wymienić

kaloryfer. pracownicy przychodzq
dwa razy
Na1olerw wyl4ezają
wodę, nastepnego
dopiero dnfa ,
przychodzą wyml.entć kaloryfer.
Przypuszeznmu. te dzięki temu

I
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Nadal

najmlodsł mieszkańcy

ueco miasta

oni)

znajdują

(I

chuba

na·

nie tylko

sle w nlelasce han-

dlu. Jak zwukle brakuje dla ntch
wielu art11kulów odz!etowych, a z
butami Jest Jut prawdziwa traqedia.
Najgorzej tDYgląda sprawa • nbuwtem dla cztero- t p!ęclolat·
ków, choctat f w Innych katego·
rlach wiekowych nie ma Ich w
nadmiarze Dostal' !ednak •Dlosennych czy letnich
buc!kó•v lub
sandalków w numeracji 18 CZ'//
11 absolutnie nie można.
Mote WPHW pomy$!1 trochę o
dzieciach
przecież
nie
latem chodzf.<l w koz1Ilcacl1 „

!ódzklch
będą

l~·t

- ,J'aDl

*yć,"

pol Od

15, godz, lG, t!.lll, 15,

17 .15.

l9.30

S
S

WOLNOSC - nieczynne
WISŁA - ~ ,,Ceona strachu" USA
od Lat 18 godz. 10. t:.15
10

~

zta~HĘrt

s~

17.15, 19.30

godz.'CC>Foa"

17.l5, 19 30

lrl~~ ~

rad:t. b.o.
go~. ltl.3'0, „Parm:ywa dwunastka" USA od lait 18. J!:>d<Z. 1111,

pobrało
masło §

s~

g

S
S
~

S
~

~
~

„NE TELEFONY
WA....
Centrala lnformacyJna PKO
_
731 82
S tnfGrmacJa o aslucacll
.398-10
~ Informacja P&S:
S Dworzec centralny
!65-18
da·je nam się t.o oo na.jmalliej dziw- S
Dworzec Północny
747-20
ne„. W sumie do dhia wczoraj- S l t
j
t I f
I
a
93
K°o~ei:~~
aw!J!:t!1d~~~
MO
sz,ego około 80 proc, łód,zkioh zaS
677-22,
t92·2Z
kladów pracy i i·nstyłiucjd oqebrało
kall'iy.
Pogotowie ciepłownicze
253-11
~
Pogotowie droaowe:
Przy ok.az.jl! prostuijemy ni·eści S
„Polmozbyt"
ł09-31
słość, jaka wk,radŁa się do na&Zej S Pogotowie energety~ne:
wczora;js:zej informacjiL Oczywiście, ~
Rejon ł..lldź · Północ 334-31. 609-33
Rejon Llldt Południe
334·21
norma kwa.rta1lba na osobę wynosi S
~
Rejon Pabianice
37·16
3 .kg mąki ora.z 2,5 kg kasz, płat
S
ReJon
zi:terz
16-34·42
ków i ryżu, a ~ - jaJk podaliś- S
Rejon oświetlenia ulic
881·15
my
miesięol'Jn.a.
(s)
S Pogotowie aazowe
395-95
~ Pogotowie MO
97

§

§

§S

s
S
S
S
~

§

„Słe>WllAt" .

STUDIO -

S

~

sS

ssS

STYi.OWY
Ml1trzowle kina
tlwlatowe10 - · R. Altman - S
„Motyw wesela na ekranie" S
- ,Dz\eil weselny" USA C>d lat ~
18 godz 15. 19.30, FLlmy WFO. ~
Zestaw J - „Cękal-.k!", ,Boh- S
dziewicz", .Munk" .
Filmowy S
sezam" - ge>dz. 17 30. Zestaw Jl.
„Alctor", ,.Arena życia"
B'l-a- S
ly teatr". - goorz. 18.30
DKM - nuzj<>n Western 1 S
przygoda z Burtem Lancaste- S
rem - ge>d2. 17, 19
S
GDYNIA - Ktno ne>n-6top Od ~
godz 10 ,,BHskie spe>tkania trzeciego ste>pnia" USA nd lat 12 S

8

"§

S

RfL~:-wn -ce:~J'.i~„ ~~:stwi'l,~~~

godz. 15
Emil ke>medl.a'llt"
NRD od lał 18 gC>dz. 17
19,
Ml.ODA GWARDIA - ,,Flj.c story" fr. od la.t 18, godz. 10 ro.is,
„Zamach stanu" pol. od la.t Ul
goda: 16, 19
MUZA - , Taks6wka rz" USA Od
lat 18 ge>dz 15 18 .30
1 MA.JA - „Hlpo„rom" radtZ. Od

S
S
~

S

§s
S
S

§

§S

Jak pomóc chorvm przv zakupach ~ ::.:::2::::~·::~:~. ~t:i pgr.:;;~ i:~~~; i
W jaki sposób ludziom obłożnie kolejki nikt ich nie
chorym można zapewnić realiza- puścić,

cję zakupów na kartki? Opiekuno-

wie społeczni i siostry PCK ma·
ją powa:lme · kłopoty z dokonywaniem tych zakupów dla swoich
podopiecznych, Nie mają oni czasu na stanie w kolejka.eh, a bez

od.powłedzieć

I

w czasie ootygodruio-

Is

~ TELEFON ZAUFANIA

chce

prze-

S
S

czynny

w

codz.

33?·37

15-T

rano

W czasie wczorajszej narady u S
TEATRY
.
•
.•
prezy d en t a Ło d z1 rozwazano rozne " Wl~LKI - gooz. 19 „Carmen"
sposoby pomocy ludziom obłożme ~ JARACZA - pieczynny
chorym. Proponowano aby opie- S MAŁA SCENA godz. 19 · 30
kunom społecznym i siostrom PCK
„Wspomm..ienie"
wydawać zaświadczenia upoważ- S T~~!:cy?;15 - go.diz. 19 •16 ,Fa· •
d o za k upow
·
~
· • S
poza k o 1eJnos" NOWY
- niec-zy.n.ny
cią, bądź też wydzielić sklepy, w ~ MALA SALA - go::lz. 20 ,Cza·
których realizowano by dla nich S
rowna noc" 1 „Karol"
zakupy na kartki. W gestii naezel- ~ POWSZECHNY
godz.
19.ll!
ników dzielnic będzie - po poro· S MU„KZrYóCI ZINVY" - g-"iz. 19 .,Rycerz
· i
·
WSS
s ł „ · ~ Sinobrody"
""'
zum1en u. Się. z
" P? em I ~
,
zespołami opieki zdrowotneJ - za- S ARLEKIN god.z. 17.30 ,Kogułatwienie tej pilnej I jakże :tycio- ~
t:v"
wej dla ludzi chorych i samot- ~ PINOKIO - n1eczynny
nych sprawy. Nie mogą oni zostać S CYRK ARENA - godz. 19
bez pómocy I ludzkiej życzliwości. ~
~
MUZEA
(j.kr)
'" HISTORII
RUCHU
REWOLU·
~
CYJNEGO
!Gdańska
131
S
godz. ~I-Ul
~ ODDZll\ł RADOGOSZCZ (Zl(\er•
~
ska 147) godz. 10-17
S ARCHEOl.OGICZNE I ET!'{O·
GRAFICZNE lol Wolne>ścl 141 • Impreza z okazji 190 rocznicy ~
godz. 11()-17
Konstytucji 3 Maja dziS o godz.
Btol.OGll E\VOLUCYJNEJ Uł.
14 w DDK (aa. 1 Ma.ja 87).
'"'
(Park Sienkiewicza)
gC>dz

S

maJące

-------------m
•lk d •ach

wej narady u prezydenta Lod.l'Ji.
Aby wiadomości w
poooI111ej
łódl'lkiej prais.ie były ak:tualne i z.
ostatn.iej chw·iili,
nie}edinok.rotnie
druk gazet nde przebiega utodnie
z h·a.nnonog.ramem i jest opóźnio
ny, W kwietniu n.p. opóźnienie to
dochodińłto
pmeciętniie do 80-100
minut, Za mało o 50 procent w
stosunku do potrzeb jest samochodów, k.tóre •rozwożą g<Weły dó
;,Społeczeństwo
polskie
po
kiios.ków.
Konstytucji 3 Maja" - odczyt dr
A. Strojnowskiego dl'liś o godz, 18
Prezydent J. Niewiadomski, wy- w sali konferencyjnej MBP (ul.
dał wczoraj decyzję, aby w wy- Gdańska 102).
typowanych 50 kioskach „Ruchu",
zarówno w centrum miasta jak i
Pantomima „Niebieska noc",
na peryferiach i przy większych oparta na VII symfonii Ludwika
krańcówkach tramw'.\jowych i au- van
Beethovena, w
wykonaniu
tobusowych, „Głos Robotniczy"
i francuskiego mima Faustino
„Dziennik Łódzki" były dostarcza- dziś o god.z. 18 w sa1i PWSM (ul.
ne bezpośrednio z drukarni, z po- GdańStka 32).
minięciem oddziałów „Ruohu", W
Występ grupy „Wały Jagielciągu trzech najbliższych dnJ sprawa wytypowania tych kiosków lońskie" 13 bm, o godz. 20 w
i zorganizowania sprawnego kol- klubie „Forum" (al. Politedmiikj
portażu
bezpośrednio z drukarni 3a). Pirize.d.sprlled.aź biletów 11 i 12
musi zostać pomyślnie załatwiona. bm, w godz. 18-20 w sali k1ubu.
Propoz~e bowiem - bo i takie
Dziś 0 godz. 18 w klu•b ie
padały w czasie wczorajszej narady - żeby nawet kos2ltem aktu- ZSMP „Pałacyk" przy ul. Piotralności druku gaizet nie opóźniać, koW~k.ioej 262, a następnie w Klua wówczas byłyby one w kios- bie Studlellltćrw UŁ „Na Piętr~e"
kach wcześruiej
zo3ltały
prz,cz przy ul. J.a.racza 7 O godz. 20 o?naczelnych
redaiktorów „DŁ" i będą się koncerty Tria Moment
„Głoou"
kaitegoryoz;noie odrl'Jucone Musical z PWSM (parafrazy muŻycie niesie
bowiem
codziennie zyki poważnej i rozrywkowej),
tyle wa.ż:nych wi.adomości, Że ga28 kwietnia ze względu na
zeta już naa;a j u trz m USii przynieść
stan
pomieszczeń
ie swoim czyte1nikom.
(.j. kr.) antysanitarny
zamknięta została czasowo restau-

W kI

U Z anl

e

e

e

e

e

„L

hdarność" przy poleskim ' oddziale
WSS ·,,Społem" .
W Uście tym czytamy m. in .:
„My, pracownicy
detalu „Społem'• WSS, w przeważającej więk·
~zości kobiety . stanowczo sprzeci·
włamy
się
dalszym . praktykom
dotychczasowego
be:i:krytycznego
publikowa.nla informacji szkodzą·
cycb l obniżających rangę za.wodu handlowe.a i wyw<lłującycb lub
gruntu.iących
mylne
przekonaW dn.i-u 11. V , ~ o godz. 8.30 nie społeczeństwa <l złej pra•
w Urzecme Miasta Lod'Zi
(sala cy
pracowników
s}tlepów („.).
obrad Radv Narodowej) odbędzie Przeciwstawiamy się metodom obsię narada robocza z udzia·l em kie- włnianła pracownlkńw detalu za
rowników ws11:ystkich skleoów mie- odgórne decyzje, 'Ila błedy I bez·
sno-wedliniairskich
drobiarskich my.~lną politykę zaopatrzeniowa
oraz wszvstkich dostawców.
organizacyjną. To nie sprzedawCelem naradv bedz\e omówi.enie czynie wytypowały niewystarczawniosków
wvt>łvwaiacvch z dojąca sieli sklPpów
obsługujących
tvchczasowego
funkcionowainia re11;lamentacle mięsa ; Jetto przesorzedaży n.a kartki dla uspraw- tworów. to nie kierownicy sk1e·
nienia pracy handlu I orzemvsłu w pów dzielą mase towarowa I ukła~ealizacii
reiilamentowanei sorze- da.fil ie.i asortymentację, to nie
dażv drobiu. miesa \ Jego :Jrzetwobandlowcv tworza knle.ikl. Gene·
•alnle wlnnv iest m In. system
rów.

WŁOK.NIARZ

~

ss
:S

otest hondlo '
· -· ...,_..n, KM~~
-~i. ~,~k-. N~~!~·••w•~-~~·! ~~~czyste
nadani'e i'mi'on

Nlenor·m alna sytua.cja na rynku
powoduje zrozumiałe
zdenerwowanie społec1teństwa, co głównie
odbii~ się na pracowniikach hamdlu
bezpośrednio
obsługujących
klientów.
Dlatego też ze
zrozumieniem
odebraliśmy list otwarty, jaki m
przysłała
i·n. do naS'Zej redaikcii

.

§
S

pracv

kartki na

·oskach
W .50 kl
Prasa ProstO Z drokar

Dla=eigo tak poz;no - dapi~ro
o godzin.ie ósmej a czasem na·wet
o dl'Jiewiątej - do kiosków „Ruchu" doota.rcza.n.a
jest
poranina
prasa łódzka - „Głos Robotniczy"
i „Dziennik Ł6dzkli"? Czy nie moż
na talk :rorgaruioować pracy w drukla.rni i koloporta~u. a.by g.a:wty
ukaizywały się w sprz-edaiŻy jak
ł:-0 było kiedyś o godzinie szó·
st.ej, a najpóźniej o siódmej? Co
trzeba uczynić żeby lutil'Jie nile
musdeli godzina.mi czekać przed
kiookiem na przywieziende gaz.et?
Na te pytaoil!ia stB.II'ano się wczoraj

'TIYlf,r.r.r.F.H'f.FI.F/J'f.l.J'Lb'T_,.,ł"_,Ll'Jl",,.,,,_,„_,_,_,,,,,,_,_,,,.,,„_,_,,,,_a
~

~

KWARTALNIE

________________________________„

Dla działkowiczów i na balkony
W r;kleoach o$iennvch oodLienllJie ustawiaia sie koleiki pragną
cych nabvć nasiona warzvw i kwia
tów Niestety nie rna t'&;(o wszvstkiego czego szukają dz.iałkowd
c:.ze. Brak wielu na<rion ooszuk~·wa
nvch warzvw. iak n·o . marchwi i
pietruszkd. Dostawy - głÓ1fn.ie z
imoortu - są ooóżnione ; przychodzą nieregularnie Do punittów Wolewódzkiei So6łd·z.iel.nl Ogrodiniczei
na Złotnie nadeszło osbtinio 2 tys
sadzonek jabłoni ,Spartan" i .McIntosh". Są tu taikże . stokrotki na
rabatki. Od 15 maia w sprzedaży
:r:naidą sie
sadzonki
oomidot'ÓW
do gruntu choć na oew·no ilość ich
nie za.sookci wszystkich Potrzeb.
W tym roku nie bed»ie sadzonek
truskawek.
W sklepie 'Przy ul. Piotrikow-

SYPKIE

·-

?Jana procedura kontroli („.). No·
tabene
czynników
kontrolnych
chybi> już nikt nie zliczy: Pm .
KKS. inspektorzy
z
wydziałów
handlu inspekde rejonowe oddziałów, inspekcje zarz;i,du WSS itd.,
itp„ które absorbują dużo nasze·
e;o czasu. a ich wyniki. :jak do tej
pory. nie wpłynęły na poprawę
warunków naszej pracy. Natomiast
z dnia na dzień przy pogarszają
cej sie atmosfer-ze zakupów. wzrasta nerwowość nabywców. Powtarzaja się już przypadki naruszania
nietykalności cielesne.i
spl'Zedawców i demolowania sklepów. W
tym klimacie zdrowie nasze coraz
częściej zawodzi Pytamy klientów:
kto nas zastapł, jak nie hedzłemy
w stanie 11odołać obnwiazkom?.••
Żądamy, by zarzuty
niewłaścł 
wego działania kierować do a.dresatów, którzy nadal wykorzystują
handel i pracowników
sklepów
jak przysłowiowego „chłopca do
bicia".
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WYSTAWY
OSRODEK PROPAGAN'J)Y SZTUS
KJ (P"~'· Sie"'"i'ewicza) _ •odz.
"
_„
"""
„
S 11-16 - wystawa .,Twórcy ~1"
GALERIA SZTUKI
(Wa\czańska
S 31/33) godz
1~13
wystawa
~
„Twórcy J94l!-1980"
SALON SZTUKI WSP()f.CZESNEJ
S (Piotrkowska 86) - gooz. :a-18
~
wystawa „Twórcy 81"
~
GALERIA BAŁUCKA (Stary Rynek 2) godz. 11-18 wystawa !o~
tografid ,,Twórcy 81"

S

s

S
S

uroczvstoś{~

S

~

S
~

~S
.:'I

~
,-,
S

S

~

~

S
S
~

~

S
S
S
S

na- ~

dania imion: Iwonie - Annie. ~ór
ce Anny i. Ryszarda Michalskich;
Dorocie - Paulinie, córce Jolanty
i Aleksandra Mockołło; Norbertowi
- Wojciechowi. svnowi Ewy
I
Wojciecha Czubaków.

•

•

~ LUNAPARK

S

~

~

mieście odbvła się

10-18

WLOKIENNICTWA
CPle>trkowska 282) - godz. ~17
~ HISTORI! \fi ASTA LOl>ZJ (QgroS dC>Wa 151 - i(odz 11-15
S SZTUKI rWJeck<>w•klego 38)
~
god2. 10-17
~ POLSKIEJ WOJSKOWEJ' SŁUŻBY
ZDROWIA Cżell.gowsklego 7l ~
godz 10-13
MIASTA ZOIERZA rzgterz Dąbr-owskiego 2[) godz. 11-IS

~

Ostatnio w USC dzie1:!.·:.C:r Sród-

~

sS

(Konstantynowska
3/5) czynny c<>dzlenn\e
od
godz 13-20 dla grup z<>rganlzr>wanych Od godz 10 w •oboty niedziele I śwleta Od godz
10-20

Poniedztatkl nieczynny
ZOO - codziennie
od
i(odz.
9 do 20 !kasa do godz 19)
PAI Mll\RNIA ce>dzlennte od
J!()(!z
TO do 17
fOt>TÓC:&
DO•
nled7.lałkOw)
OGRÓD BOTANICZNY
AO~
dziennie od it<>ch 9 do zmroku
.,.INA

...

BAŁTYK. .Mlś" pol od lat 15
godiz 10, 12.30, 15 , 17.30, 20
tWANOWO - „Miś" poi od lat
16, godz. 12.lii, 15, )7.115, \9.30,
godz. 10 - seans zamknięty .

POI.ONIA
,,Ganp,<teny -;zo•''
kanad. od lat 15 + dodatek
,,Autoportret", g<>dz. 10, 12.1s
IS

17 15

19 30

PRZEDWIOSNJE - „Norma Rae",
USA od Lat 15, godlZ 10,
17,
"
19.30, „Przygody ba.ro:ia i\filnch~
hausena" tr. b.o. ge>dz. ta 115

§

TATRY _ 12 prac Aster!"a'' !r. S
b.o. godiz. _10 17.ll!, ,Posz.ulkiw.a- S
ny, poszukiwana" no!. bo. godiz.
tz. 13 45 1!5.30. 19
I
~
OKA Ta1emnlca
orta O<Wego ~
miasta" czel< e;odiz 13.30 ,Dzlę- ~
kl Bogu 1u,i, piąte.k" USA od S
C>d lat l!i godiz.
S.30, tL 15.30,

§.
§
S

17.30 19.311

F.NERGF.TYK - n\eezynne
S
PIONIER - ,,Powrót
Meohagr,. S
d z.Hl~" ja,p, o'CI Lait I! god:z. 16, S~
"
.;,
REKORD - „Pojedyrie<k" ang, S
od. lat 15, godz. 15. 17, 19
S
<:O,ltlSZ - nieczynne
POl.ESTF. Sami ~v."<l'I" 'PC>l.
b.o
gC>dz.
17,
„Komi.san S
w spódnicy" fr . od lat 15 ~
gC>dz 19
·
S
APTEKI
Al Mickiewicza 20
PiOtrkow- S
ska 67 Dabr<>wsklego 89, N'iclar- S
niana 15 OUmpijska 7a,
Lutomlerska 146
~
•
•
S
Gl<>Wno - t.e>wtcka 38,
Kon- S
stantynów - Sadowa 10
Ozor- ~
ków - Armil Czerwonej 47 Pa- S
blanlee - Armili Czerwe>nej 17. S
Zgierz - Dabrowsklego 10 Aleksand.r6w - KośctuSZikl ł.
DV?URY S7.PITl\1'
Si
Ch1rurgia ogólna - Bałuty Szpital Im Blegań.~klego IK!fla- S:
zlewlcza 1/5); codziennie Szp,tal
Im Barltcklego IKopelń„klego !2) S
dla przvehod'tll ' rejonowej nr 7: S§
Szpital
Im SklodoW«klel-Cur1e
(Ze;lerz. Parzęezew<:ka 35)
dla S
przychOdn! re1onr>wych nr nr 1. :S
2, 3 5, Szoltal lm M&rchlewskie- S
go
rZglerz Dubol~ 17) Zgierz ~
)ZC>rków Al!'k<andr6w. Par-zęczew
Górna - Szpltal Im Brudztń. ~ 1
•kle~ IKO"':vnlerów Gdvń•klch Sf) """
Pe>lesle - Szoltal l.m Ke>pern:tka
<Pabianicka !l2); Sr6dm1~cle
- S
Szoltal Im Pa•teura <Wigury 19);
Widzew - S7nltal Im. Sonenber- S
ga (Pieniny 30>
• •
~
Chirurgia urazowa _ szoital Im S
Kooernlka (Pabianicka 62)
S
Neurochtrurgla - Szoltal
1m
Barlickiego tKopelńsklego 22)
Laryngologla _
Szpital
Im ~
8'1rllcklł"!(r. IK<>o<-lt'l•klegc 221
_,
Oku!L..tyka - szpital Im. Bar- ~
llcklego fKopcln•klego !2)
Chi rur!(I a 1 lar:vngo 1og Ia d zeI
•"\
S
clęca - rnstytut edla~rU lSP<>f• S~
113 3615<1)
Chlrurgla
ezczekowo-twarrowa
- Szpital !m tlarlicklego rKoo- S

17 1

ss

S

S

S

S

§
§

s

S
'§
S
S

S

P.

clr'!~kleM 22)

~

Tok"Ykologla - tnstvtut Me- ~
dycvny Pracy CTere<y 8)
S
wenerole>g!a
Przychodnla
Dermatoloe;lczna fZakątna 44)
_,
cała dnbe ".>pr6c2' niedziel I świat s§~
WO.JEWODZK!\ STACJĄ
POGOTOWIA Rl\T1'NK(')WEC'l0 '-,

8

t.6dt.

u

T

~!rn:~'"wicza

'-'

S
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OGOi.Not OOZKJ
~
PUNK1' INFORl\łAf'V.JNV
~
dotyczacv t>racv olacńwek <łutbv
zdrowl<i, ez:vnny eała dohe
we ~
wszy•t.kle dni tv~odn!a
- tel

S
S
s

~1~„ 19
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14, 15.30

Dworce „pod chmurką
Tr.zy la·ta teimu Rada Narodow·a
m. Łocil'Ji specjalną uchwałą zaleoila Zarządowi
Prl'Jeds i ębiorst' ·a
PKS w Łod1zń m. in.: „podjęcie
dz;iałain.ia w ~akresie budowy przysta111kćrw dworcowych w Zgierz.u i
Pa.bi.anicach", Ostatnio rad.ni spra-

Powolne tempo budowy
wiejskich wodociągów
Tematem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Rady Narodowej Miasta Łodzi była ostatnio S'J)rawa gospodark 1 wodnej na
wsi. Omawiano stan techniczno-sanitarn> wodociąg6w wiejskich w
województwie, potrzeb:v w zakresie
remontów i konserwacJi urządzeń
wodociągowych. a także zamier.z enia w zaikresie działalnoocl spółek
wodnvch w naihliższvch latach.
Stwierdzono, te w Hkresie rozbudowy sieci wodnciagowej w gminach
woj. mie,jskiei:11 łódzkiego
wystepuja
poważne
nhidohory.
Srak jest nalezyteJ koordyn11cjl
poczynań. czeito przykładem może
l ·yć przecłąga.iąr.a sle budowa wodociągów w Nowosolnej. Powodem
t&klego stanu rzeczy są 111 reguły niedobory materiałów I sprzę·

s

„Na•re>clz!iny g\vl.azcly" U'5A od S
lat is. god2. 17 lS.30
ROMA - „szc-zękl II" USA od S
;at 15 e;odz. lO 12 ·15• 15 17 ·15• S
.9,30
~
STOKI _ ,.Mama" rum -fr. b.o ~
gcxlz 16. ,Parszywa dwuna~ka" S
.USA od lat 111, godz JP
S
SWIT - •. TaJemnlica szvfru Ma- S
oo!
b.?,
god2. 15: S
..ra~uta"
l\:Iistrz
rew<>lweru
od ~
lat
15 godiz
10. 17 . 19USA
S

tu, które zmuszaJlł w wiekszości
przypadków do uciązliwef pracy
ręcznej.
Ogółem

na terenie
wojewódz·
twa eksploatuje się sieć wodocią
gowa łącznej długości 113,3 km. W
tym •oku przewidywana jest budow" bądź rozbudowa sieci w
!(minach Rizgów, Pabianice i Nowoso1na. Lista ootrz?.b pla·n owanyd> .do roku 1985 1est
jeszoze
długa
Obok nowvch inwestycii
k6nieczine jest również doprowadzen.ie wielu
istniejących wodo.:iągów i ujęc' wodnych do nlezbed·
nych wymogów gani.tai no-techniczuycb. Stanowczo ttlewystarczaiące
~ą też i•nwe~tvcje
melioracyine.
Kontrole
radnyeh wykazały, iż
więksizość urząd.zeń melioracyjnyeh
jest przestM"zała.
(Sk)

wdzild w ja;kim stopniu uchwała
-ta została zrealizowan.a. W obu
miastach wa.runki oczekiwania ua
autobusy PKS są gorsze niż tle.
Wprawdzi.e w lipcu zeszłego roku
zlecono opraoowainie dokumentacjd oo budowę przystanków w
Zgierzu i Pabi.an.icach, ale to jeszcze n.ie zmien.i sytuacji podróż
nych.
W Zgierau przysta.nek dworcowy zn.ajduj.ę się przy ulicy t.ąko
wej. Kiedyś zlokalizowany był w
samym centrum miasta, obecnie
znajduje się n.a pr:r.edmieścia.ch,
przy ulicy, która naw·et n.ie jest
skaina1ioowa.oo.
Wla.du
Zgierz.a
muszą zatem zadecydować i to
jak najszybciej - ozy
przenieść
loka1izację dworca PKS, ozy wyłożyć phm.iąd.ze na budowę tej pia·
cówki przy ul Łąkowej.
Podobnie je5t w Fabiankach n.a
dworcu PKS pr•ZY ul. Kolejowej
Budowa urzadzeń i
pomieszczeń
dworcowych m.USii
tu Osiiągnąć
koszt 10-15 m1n zł. PKS nie· m~
że sob le pozwolić na ta.k drogą
inwestycję, gdyż większość funduszów przeds.iębiorstwa pochłan.La.ją
wydatkii na części z<tmienne, · i\aprawy i nowe autobusy, kt.6l"e
w slloisun.ku n.p. do roku 1975 . Podrożały trzykrotnie.
Wygoda podróżnych
leży na ser<"ll radnym.
władrom
miasta i dyrekcji PKS
ale potrzebne jest w tej mierze
współm~ałallli•e.
Daw.niej,
k·iedy

PKS było instytucją terenową, kor~ystało z budżetu lokalnef.!o. Onecrue trwa przepychanka kto powin~en .wyłożyć pieniądze na modern.1~cJę
autobusowych
przyst.ankow - a oi-e.!'pią podróin.i,
(i&k)

Uboga oferta
Wojeiwód.7.ik.i Ośrod·ek Sportu ł
Reki~cjQ zlokalizowmy przy ul.
Bu~J w Pabian.icach ndoe ~po
k.a;Ja potrzeb mieszkańców tego
miasta,
Aktyw s!ll?llor.ządu mieszkańców
u~aża, że pabia.n ickie kąpi.elisko,

k-1erowa.ne przez łódzkii WOSiR
niie dai.ie mieszkańcom
Pabi.an1id
tego, . do czego jest powołane . W
okresie letn·i rn oferuje O•n o przede
wszy.stkŁm

moż!iwość

kąpieli

w

dwóch zbiom i·kach wodnych, a zimą od czasu do cl'Jasu kuligi i nie
zawsze Zdatne do użytku lodo·w~
ko. Brakuje tu stałych
imp~ez
organd7JOIWarnych przez ca.ły rok
Cw okresie zimowym przydałby
się tor sa111~zkowy i Sl'Jtu~ny stok
dla na.rciarzy)
·
A może lepiej by to działało
pod opiekiuńczymi &krzydłami Którejś z paibiiiailbiokich ins.tytucji?.„
NOW.
0

