Wydanie

Uchwala
VII Plenum KC PZPR
strona 3

A

I

poniedziałek,

Rok

r..onz
1 marca

1982 roku
nr 7 (10.001>

xxxvm

I

Cena
4 złota

Obywatelskie Komitety Odrodzenia Narodowego
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ponownie
ejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
potwlordza potrzebę reallzacjj idei porozumienia narodowego. W nowych wa.runkach wolnych od anarchii, umożliwiających prooes stabilizacji życia państwo•
wego, odbudowę wartości moralnych, kształtowanie kił·
matu pracy i rzetelnego wykonywania obowiązków lstnie1e konieczność podjęcia dalszych wysiłków dla tworzenia
I umacniania szerokiej platformy współdziałania wszyą.t
kich sił narodu, wszystkich ludzi dobrej woli niezależnie
od Ich poglądów I organizacyjnej przynależności, dla przyrozumienia
właściwego
wracania zaufania społecznego,
funda.mentalnych spraw państwa polskiego I bytlł narodu·
·
w ego.
że działania Obywatelskich Komitetów
Sejm uznaje,
Ocalenia Narodowego stanowią cenną inicjatywę szerokiego społecznego popa.rcła dla dążeń Wojskowej Rady .Ocalenia Narodowego I rządu premiera generała armii Wojciecha Jaruzelskiego. W komitetach tych przekształcają
cych się w Obywatelskie Komitety Odrodzenia Narodowego
Sejm upatruje jedną z wa.żnych form patriotycznych i obywatelskich dążeń nMzegoo społeczeństwa mającego na wzglę- '
dzle dobro ojczyzny, potrzebę przywracania normalnych
wa.runków funkcjonowauła państwa, gospodarki narodowej I życia społecznego oraz kontynuację dzieła socjali·
stycznej odnawy.
Sejm PRL podejmie wszelkie dzilała.nta. jakle okażą się
niezbędne dla ponn:umienda narodowego i zaleca Prezydium Sejmu, aby wraz z klubami poselskimi PZPR, ZSL
I SD oraz kolami poselskimi za.inicjowało oaracowa.niłe
platformy ta.kiego porozumienia a ta.kie propozycji organi:r.a.cyjnych jego ukształtowania w skali ogólnoQarodoweJ
oraz przedstawiło wynikł tych prac Sejmowi.
(PAP)

Potwierdze nie potrzeby reaUzacji Idei porozumien ia narodoweg o
9 ustaw stwarzający~ prawne podstawy reformy gospodarcz ej
Projekty ustaw o 1'rybunale Stanu i Trybunale Konstytucy jnym,
o spółdzielniach l Ich związkach O Zmiany w _składzie rządu

n10
SEJM' PRL PODJĄŁ
POTRZEBĘ REALIZACJI IDEI POROZUMIENIA NARODOWEGO

28 I l'1 LUTEGO OBRADOWAL SEJM PRL. W TOKU TEGO POSIEDZENIA

UCHWAŁĘ, W KTÓREJ POTWIERDZA

W NOWYCH WARUNKACH, WOLNYCH OD ANARCHII, I UZNAJE, ZE OBYWATELSKIE KOMITETY
OCALENIA NARODOWEGO - PRZEKSZTAŁCAJĄCE SIĘ W OBYWATELSKIE KOMITETY ODRODZENIA
NARODQWEGO - TO CENNA INICJATYWA SZEROKIEGO POPARCIA DLA DĄŻEN WOJSKOWEJ
RADY OCALENIA NARODOWEGO I RZĄDU GENERAŁA JARUZELSKIEGO, JEDNA Z W AŹNYCH
I
FORM PATRIOTYczycH DĄZm SPOŁECZENSTWA.

Spotkanie T. Czechowicza z aktywem partyjnym Lodzi

W piątek
niezbędnych

· uchwalono 9 ustaw
dla stworzenia prawnych podstaw reformy gospodarczej. W debacie poselskiej z reformą tą wiązano szansę uzyska.n ia
przez nasz kraj równowagi gospo·
darczej, wyprowadzenia go z kryzysu. Nie zamykano przy tym
oczu na twarde wymogi obecnego
etapu reformy, ja•k np. konieczność

przesunięcia

części

Uchwała · Sejmu
wsprawie cen urzędowych

pracowni~

Jak i·nformujemy w relacji z posiedzen:a Sejmu, podjęta zow &prawie określenia wykazu towarów i usług,
na które ustala się ceny urzędowe. Wiąże się to z realizacją
jednego z postanowień przyjętej w piątek ustawy o cenach.

ków ·do działów, które odczuwa!ą
icłf bra:k, czy dotkliwe dla niemazwyZki
społeczeństwa
łej części
cen. PQ<ljęto r6Wl!l.ież uchwałę w
lub
towarów
wykazu
sprawie
usług, na które będą ustalane ceny urzędowe. Podkreślano w dyskusji k,onieczność stałego kontrolowania i analizowania przebiegu
podczas reformy, a w mia·rę potrzeby stA. W s"l)Otkan1u uczestniczyli tak- da1·ce. Tego tematu dziś,
modyfikowania· tych czy i.n!llych
że członkowie KC: JAN BEDNA- żadnej chyba dyskusji, uniknąć się
rozwiązań.
ROWICZ i RYSZARD BRODO- nie da„.
przyjętą
omaW'!aJąc
Następnie.
WICZ oraz przedstawiciele WojeW sobotę odbyło się
wódzkte·go Komitetu Obrony z je- przez plenum deklarację programoprojektów
poselskich
go przewodniczącym. prezydentem wo-ideową partii zwrócił uwagę na czytanie
NIEWIADOM- iei fragmenty nawiązujące do tra- ustaw, z których pierwszy przewiJÓZEFEM
Łodzi
pełnomocnikiem WRON
SKIM ł
GARBACIKAZIMIERZEM
płk
(DalE.Zv ciąl!
K.IEM.
~.„ ;f:t
otwieraJac &Potkanie T. Czecho·
wicz stwierdził: - Chcemu wpro-

stała uchwała

Sp"'ełniać s p.ołeczn e

oczek iwan-i a·
'l)!ątek

w sali

Woje-

wódzkiej Szkoły Partyjnej odbyło się spotkanie członka Biura
' Politycznego, 1 sekretarza KŁ PZPR TADEUSZA CZECHOWICZA z aktywem partvjnym mia-

Apel
Papleł

Jan

papieża
.Paweł

II

przemawiając

Piotra w Rzymie do
aa tysięcy pielgrzymów wystąpił z
gorącym apelem o pilne przerwanie
masakry w Salwadorze i zakończenie
bratobójczej wojny w drodze pokoju
ł pojednania.
Jan Paweł n zaapelował o zaprze·
stanie obcej Ingerencji w wewnętrz
ne sprawy Salwadoru. Zaapelował
równle:t o pomoc międzynarodową.
która pozwolUaby Salwadorowi podźwignąć się z ruiny.
n!l placµ

św.

•

I

PRL

ceny urzędowe ustala się na środki · spoży
podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania lub ochrony zdrowia ludności: chleb, mąkę i kasze, mię•
so wieprzowe, wołowe ł cielęce oraz przetwory z tego mięsa,
a także kurczęta, smalec i słqninę, mleko spożywcze, sery twarogowe, ma.sło oraz tłuszcze roślinne, cukier, ryż, cytryny, herbcitę popularną, żarówki glównego szeregu, popularny odb,ornik radiowy oraz popularny odbiornik telewiz11.1n11, węgiel. koks,
energią cieplną, gaz
ciepłą wodę oraz ogrzewanie mieszkań
przewodowy i bezprzewodowy oraz energię elektryczno, do
uż11tk1.1. domowego, przewozy osób środkami miej~kiej komunikacji masowe;, przewozy krajowe osób kolejq i transportem samochodowum, środki farmaceutyczne i odurzające oraz artykuzakl11dów pomocu
ły sanitarne. świadczenia uspołecznionych
społeczne,, domów malych dzieci, nrzedszkoll i Hobków, pcdlektury podstawowe
ręcznikt, podstawowe przybOTy s2lkolne,
ł pomoce n.atJ,kowe.
W
cia i

nadzi eje

myśl uchwały,
usługi mająCe

Ceny Ur7ooowe ustala się też na środkt produkcji ł usluqł,
ma.jqce pod.~tawowe znaczenie dla l~osztów wutwarzania: węgiel
kamienny, brunatn 11 ł koks, ropę nnftowq i olei opalowy, ąaz
pr~ewodow11 i bezprzewodowy, energię elPktryczną. drewno t~r
taczne i tarcicę, skór11 surowe: budlęce, cfelęce t świń~kie. welnę i bawełnę, wlóknri chemiczne, kauczuk. apatyty i fosforutu,

wadzić to Ja.ko traduc;ę, a.by~mv
PO każd11m wa.żn11m wydarzeniu
w kraju mo171t się tutaj spotkać,
wymienić uwa17ł i w11cłq17nqć wnło
skł, Akurat dzi§ mamu taką okazję, W późnych 11odzinach nocnych
zakończylo się VII Plenum Komi-

rud11 i zlom metali. wyroby hutnirtwa. żelaza i stali, wur<'bll
hTLtnicze metali nieżelaznych, siarkę ł kwas siarkowy, cement,
celulozę, przewozu kra.iowe towarów kolejq, iran~portem samorhodow11m i wodnum. nawozy szturzne i wanno nawozowe, pasze treściwe pehinporcjowe i wyso~obialkowe,

tetu Centralnego, Bylo to pierw·

czasu plenum
sze od dluższe170
sprawom wewnątrz
poświęcone

jednak nie
partyjnum. co wcale
oznacza. że nie mówiono o gospo-

Wykaz obejmuje rów111ież podstawowe produkty rol·ne skupowane przez jed.nostki gospodarki uspołecznionej: zboża, z wy·

siewnego, ż11wiec wolowy i wieprzowy oraz
materłalu
kurczęta, mleko, buraki cwkrowe, rzepak, z wyjątkiem materiału siewnego, tytoń.
Ceny urzędowe ustala się równiet na napoje alkoholowe, wyroby tutoniowe, sól, benzynę ł olej napędowy, złoto i inne me·

jatktem

do sankcji

amerykańskich

Minister gospodarki RFN, Otto mJ.cznych i embarga handlowego woLambsdorff, na konferencji praso- bec Związku Radzieckiego I Polski.
W sprawie stosunków z Polską,
wej w waszyngtońskim klubie prasy
Lambsdorff stwierdził, :te
przeciwko próbom narzu- minister
wystąpił
RFN nie ma zamiaru dołączyć się
cenia kfajom zachodnioeuropejskim do sankcji gospodarczych, z jakimi
rótnego rodzaju „sankcji" ekono- wystąpił Waszyngton.

, 183 Konferen(ja Ple,na1rna
. Episkopatu Polski
W dniach M i 26 lutego br. odbyła się w Warszawie 183 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski.
Kon!erencjj przewodniczył J>rymas
Polski, ksiądz arcybi.łikup Jłnef
Glemp.
PodC%as obrad prymu DOinformował członków konferencji o 'PO·
dróży delegacji Episkopatu do Watykanu. laka miała miejsce w
dniach 4-11 lutego br. Delegacja

Kto mote ot ma
duplikaty
w adek mopatrzenia
Ministerstwo Handlu Wewnętrzne
że zostały
go I Usług Informuje,
ustalone następujące zasady I tryb
postępowania przy zagubieniu wkła
dek zaopatrzenia.
zaopatrzenia
wkładek
Duplikaty
uzyskać wyłącznie osoby, któ·
zdarzeń
re je utraciły na akutek
losowycb (powódź, pożar, katastro1
fa, napad rabunkowy, kradzlet
włamaniem) na zasadach analogicznych jak przy wydawaniu duplika .
tów kart zaopatrzenia, w pozosta
lub
łycb przypadkach zagubienia
kradzieży wkładki zaopatrzenia
nie będą wydawane duplikaty, a osoby te będą pobierały stale karty zaopatrzenia w terenowych organach
stopnia
państwowej
administracji
podstawowego właściwych dla miejsca · zamieszkania na podstawie za~ladczenla o zagubieMu wkladkL

mogą

tale szlachetne oraz uslugi pocztowo-telekomunika cyjne.
Uchwała

wchodzi w

~~ie

z dniem

ogłooze'llia

i

obowiązuje

do

dnia 31 grudnia 1982 rl

Ustalanie cen urzędowych naleiż.e~ będzie do Zll.dań ministra
do spraw cen, w myśl ueawalonej ustawy o utworzeniu urzędu
tego m!111istra.
{PAP)

Mięso

c

Chińskiej

weJ. W porcie
brzeżu

Republiki Ludo·

gdyńskim,

·Francuskim

rozładowywany

Jest m/s „Szymanowski".
on do kraju t.500 lton

przy Na·
Przywiózł

mięsa mrożone-

Usługi

jakich w Polsce jrszcze ni(\

#'

•

Za 50 zl mozna poznac
e

co z ChRL.

przez N/z: samochody chłodnie prozy rozła·
została kilkakrotnie
papieża Jana Pawła II. Omówiono
dowywanym statku.
ważne problemy wewnątrzkościel
ne. a także zadania Kościoła w CAF - .Janusz Uklejewald - telefoto
szczeit6lne1 svtuacil. w Jakiel znalazł s!e nasz kraj. Papieże pod.kreś
dosi komunikat z Posiedzelił nia Episkopatu - swą nieustanną
oiczyzną. ŻYWO Interesował
z
wid
oodeimowanymi
wvsiłkam!
sie
J>rzea: Kościół w Polsce dla ulżenia
niedoli ludzkiej, a także oodeimowanvml iniclatvwami zmierzający
mi do znalezienia dróg wvlścia z
wielorakiel!o krvzysu.
la.le wynika z koNastępnie munikatu - biskupi z największą
omówill J>roblel!IV przed
troską
kt6rvml stanął nasz kra f p0dkreś
la ląc. że Episkopat uważa za swole oosłannictwo wezwanie w obecnej chwili do zawarciai Ul!odY spałecznef dla dobra rałel!o narodu.
Eniskonat Polski wyraził ełebo
ka wdzleczno§ć za oomoe udzielaną
z zal!ranicv soołeczeństwu oolskiemu i stwierdził. że kra I nasz notrzebu fe w dalszym cia!?u pomocy
od lnnvch kra16w.

było

przyjęta

z

ju w Polsce firma „Blo-rytm", któkorespondencyjne zlecenia
ra na
klientów przygotowuje k-0mputerowe
życia człowieka
analizy biorytmu
Analizy wykonuje zespół lnformaty
ków, który wykorzystuje do prze.
twarzania danych zestawy maszyn
Uczących l komputer „Odra". Wynl·
k1 analiz dostarczają szczegółowych
informacji na temat biorytmów tycia poszczególnych ludzi, a co na}
ważnle1sze ułatwiają określenie tzw
dni krytycznych, czyli okresów spad·
organizmu. niepokoju.
ku formy
koncentpcjl Intelektualnej, złej rty§
pozycji fizycznej, wrocławska firma
„Blo-rytm" wykonuje usługi obli
czenlowe I analizy komouterowe ko·
oferty kllencl
responrtencyjnle
na adres
mo>!ą zgłaszać listownie
„Sio-Rytm", 50-983 Wrocław 1, skrv1ka poczt-0wa 1954.
dzlf'nnlkarza
oolnformowal
Jak
PAP. kierownik firmy „Blo-rytm"
lutym. w
w
Czapski
Władysław
ciągu kilku pierwszych dni działa!·
kilkaset kompu1P
noścl wykonano
dla
rowych analiz biorytmlcznych
pierwszych klientów Firma współ
naukow
pracuje z amervkań~klm
cem pror Michałem Wnukiem. dv
Engineering
rektorem Bio-system~
BiskuJ>I wysłuchali sprawozdań
na unlwersvtecle stano
Company
z nrac noszczel!61nych komisji Ep!sObok
Dakota.
Południowa
wyltl
AP)
CP
tycia
konatu.
analL w zakresie biorytmu
człowieka (określane są· także kom.
puterowe Indywidualne prognozy dłu
na
go4cl tycia) firma „Blo-rytm"
zlecenie korespondencyjne wykonu1e także badani, I analizy kompu
terowe statystyczne, prognostyczne
ekonomiczne.
aolntcy kupaJlł mauyn„.
Ceny usług •ą przylltępne; np. po
tycia
analiza biorytmu
jedyncza
Pcemler Zimbabwe Robert Mugabe sabe oakarta swego byłego IOjU•zni- M„1 8tanl1ław Baezew•kl, rolnik 1 (z prognozą miesięczną) kosztuje so
zapowledzlał postawienie przed ~-i
złotych. Przy większej liczbie ana
a
broni
dem przywódcy Frontu Patriotyczne- ka o '8jne gromadzenie
HKoa". liz
firma. udziela znltek w opłatacb
w Grabina 0111łda opry•klwacze
go, Joshua Nkomo niedawno usu- myślą o dokonaniu przewrotu
IO do 40 proc.
od
nlętego 1 koalicyjnego rządu. Mu- kraju.
CAi' - ata11111aw Kor09 - telefoto
(PAP)

Nkoino przed

sądem.?

We

ność

Wrocławiu rozpoczęta działał
usługową pierwsza tego rodza-

Przędzarki typu

11
Wir
11

zdały pomyśln:e

egzamtn-w żyramowie
Nowe oryginalne polskie przE:dzarld , bezwrzecionowe działające na za.
sadzie tzw. wiru stacjonarnegn (ty
pu PF 1 R) zdały poniyślnle prakw żyrardowskich
tyczny egzamin
Zakładach Tkanin Technicznych. WY •
twarza się na nich chemiczne przeproużywane do
dze rdzeniowe,
wytrzvmałych taśm
dukcji wysoko
transporterowych dla górnictwa. Istotną cechą tycb urządzeń jest wielokrotnie większa wydajność od uzy•maklwanej na konwencjonalnych
szynach.

w br.

kombinat maszyn
„ Wlfama''. realizując
zamówienie żyrardowskiej fabryki,
zbuduje dla niej 8 takich przędza
(l>AP)
rek.
łódzki

włókienniczych

cały Kraków
Od piątku niemal
pozbawiony był wody. Przyczyną ta
kiego stanu rzeczy było stwierdzezwiązkami
nie zatrucia wód Raby
przez wiertnie Przedsiębior
fe~olu
w
stwa Poszukiwań Nafty I Gazu
Chechłowce. Zamknięto zakład wodociągowy w Dobczycach zaopatrujący w wodę dwie "1ówne dzielnice
po
Krakowa. Sytuacja taka miała
według dyrekcji krakow
trwać kl!kadzlesląt
skich wodociągów
(PAP)
godzin.

Dwudniowe po ie enie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dalszy

ciąg

ze str. 1)

Zwi~zku Spółdzielni Pracy w OlszItynie,
radny,
przewodni-

Szczegółowe
skutków działa!l.n<JŚC1
ikr!ldytoweJ - o uor111W111>ieniacłl do l)l'oiwadze- Poseł - przyWiącruje wagę do tczastępca
naszych ba.nlków;
n'ia hand!lu za1ra.n!czneio ;
l{O, aby roZ1Patrzyć praworządnie I
czącego WRN w Olsztynie, be-zparrozwiązania będą
Problemom pla.nawanAa poświęcił
Ustawy o cenach, o Urzędzie Mi- sprawiedliwie sprawy ·o<lP<Jwietyjny; w okręgu wyborczym nr 60
k
swoje wystąpienie pos. BERNARD nistra d/1 Cen. o statyatyce 1 o u- dzialności za naruszenia prawa i
- Wr<Jcław - Tadeuliz Gajda z
OryQOWane
WIDERA (ZSL, okr. wyb. Opole), orawnienlaah do prowadzenia hain- szkody stąd w.Ynikłe w latach sieW~ławia •. inżynier górnik. kiercDebaJtę •n ad 8Jkt
. .4kreśl j
_ który za duże o.siąg~ięc~e uz,nał dlu za«rainlczneito wejdll W tycie demdziesiątych. Projekt ustawy o
wmk oddziału Terercwego Przed- m·
.
ami
.
a ąc~ wariaJllltowe
le kon- od d·nla ogłoszenia.
Potostałych Trybunale Stanu wychodzi na spotsiębiorstwa Handlu Zagran ic·zne)(o g i_ ~wz!. z~sady ;unkcJo1k°wAa.n~a cepcji planów przedstaw1al!l>
oraz zasadę ich pu- uięć \L!taw - 1 lipca:
ka•nie temu cx:zekiwa·niu. Trybunał
0
we 'Wrocławiu, radny Rady Na"'P a i 0 WOITZy poo.
T N - blicz.nego dyskutowaaiia .
Następnie Sejm
J>Odjllł jedino- Stanu będzie władny
rozpatrzyć,
r~dowe.1 woj. wrocławskiego i mia- I ~7;A;-"' G~BALjA (okrimfY~· Taro
rzemloole
mówili poołowle głośnie uchwałę w sprawie okre- osądzić i ukarać
we wszystkich
sta Wrocławia, czło nek PZPR; w n w~ wy~. ~,;1 ący W
emu
~u.-:
MIECZYSŁA
w
TARNAWA
(SD,
ślenla
sprawach
wykariu
towarów i usług na
o czyny
papełnione w
okręgu wyborczym nr 72 z;elona bu 1. ?Sel~· 1 e 0 o p~~ Stwiern-:11 okr. wyb. Bielsiko Biała) i ZDzI„
kt6re ustala się CMY urzędowe. owym czasie, jeśli oznaczały one
Góra - Czesław Kamifu<ki z ż~- on, i,z re arma _gos"""""rc~a będz.i.e SŁAW JUSIS (SD, okr. wyib.
GoCenami
naruszenie
tym4
objęto
przepisów
środki
karnych, Bę
spoiygania. ekonom'sta, dvrektor Ż'lgań- :ia~ząc!mar.-okiem llllld>rzód w b_u- rzów WJ.kip.). Stwierdzili
oni, że cia I usługi majl\Ce
d<z.ie on także wła:l.ny rozpoz.nać
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Se]mu załaitwd tę-- spraiwq do końprżewodnlczący ko- NadzJwyczaj-ną, w ·skład której wen.ie się z kryzysu i przyw,r acarnie
obecnie dylematów jest wybór misji
I komitetów
sPt"awuJąc,v szło 32 posłów.
ca.
na
sprawiedl
równowagi gOSPodarczeJ. Musi ona
iwy podział między postawiett·iem na maksyma- funkcje naczelnych orga!lló-w
adm1równocześnie stwarzać sprzyjające
Zmiany ustaw
lizację wydaj:n<Jśei pracy, a nada- nistracll państwowej, a także pra:eWygaśnięcie
dochodów
warunki sprawnego działania or:zednlem priorytetu pełnemu zatrod- wodniczący,
zastęi)cy pnewodnlW
kolejnym
punkcie obrad Pos.
obsadzen ie mandatów siębiorstw, zapewniać im działal Zdainlem
ndeniu, co omacza
w peWl\ym czącego. sekretarz
l cizłonkow!e LUKASZ BALCER (SD, okr. wyb.
pas.
TADEUSZA stoipn!u
ność zgodną .z celami
ogólnospaezygnację
s
szybkiego
Rady Państwa, prezes NIK i pro· w Gdańsku) orzedstawił spra wozOLSZEWSKIF nO (PZPR, okr. wylb. ,vzrostu
poselskic h
łeczn:vml.
wydajności.
kurator l(eneralny PRL: Prolełtto dalllie Komis.i.i Prac
Usta·wodawProces wdrażanfa reformy gospo- Kielce) społeczei\stwo jest świado
Po..
·
MARIA
S.AMIK
(bezp„
cfawcy podzielili stanowisko 1edno- czych oraiz Komisji .Pracy i Snraw
Chwilą. c:iszy Izba uc:zciła pamięć duczej nie
jest aktem iednorazo- me, że nowy mechanl.zm ekoooml- okr wyb Zamość) skoocen.trowała myślnle zaprezentowa
Socjalnych
na temat
ne przez ekszmarłego ndedawno
rządowych
posła Fran- wYffi i musi pNebiegać
. '
•. .
w droż c:zny nie mnię.nł z dnia na dzień
.
pertów, :l:e osoby nie podlegają·
aktów
prawnych: o
cislika Gesiinga.
szym okresie czasu - powiedział obecnej balL'dzo tru&lej sytuacji się na zw1ąekach między go&po<lar- ce konstytucyjny m zasadom wwo- p~jeo~itów
zmianie
ustawy
o
zaopatrzeniu
Sejm
,stwierdził
wvgaśnięcie poseł
ką a kltltu~; Respektowame za- ła•nia i ·kontroli, a więc nie &.'ll- emerytalnym
sprawozdawca ;
Musimy gospo<larczej. Wierzymy jednak górników - i ich romandat6w poołów Gustawa Holo- wszyscy mieć czas, by przyzwydodał że roz.pocmle
się czas sad. ~ech ,,.s
s~arza pewne u- mujace sta.nowisk, z którymi zwią dziin, o zmianie
ustawy o orderachubka oraz Emila Wojtaszka, któ- czaić S'ie
da:iałania noiwych re- sprawie&iweg o podziału dochodów, gr?zein1e dla tysięcy zab;ytkowych zana iest zwykła i kwal!f.iko·wan a
i od.7Jnaczeniac h, o zmianie ustawy
rzy nadesłaH do Prezydium Sejmu guł gry i mechanizmów . Pierw3ze zależnego Jedyn.le od WY111i'ków go- obiektów oddal!lych do uzytku za- odpowiedzialn
ość
konstytucyjna
o POWszechnym zaopatrzeniu e-mep;sma o zrzeczeniu się swych man- zmiany, dotyczące np. cen wyka- spodarowania i rzeczywistego wkła kładom pracy. Posłanka zaapelo- nie mogą
by~ J>()dda.wane Jurys- rytalnym pracowników i ich rodz~.n
datów.
I...
zują. że PoCZątkowa !aza \'\'Prowa- du pracy. Pos. Olszewski zwrócił wała, by w zarządzeniach
wyko- dykcji Trybunału. Osoby te PollO- o ustanowieniu honorowego
. W pierwszym punkcie porządku dzania reformy wiąże
tytu~
że ret<n-ma rodzi w nawc:zych do U<:hwalanych
ustaw s:zą odoowiedzialn~ść
się z ko- też uwagę.
Połityczną łu „ZasłużOl!ly Portowiec PRL",
dziennego Sejm J)Odjął uchwałę w niecznością
zadbano o umoż1lwlenle kootynuwyrzeozeń.
Musimy pewnym stopniu kłopoty w
Poseł spra;wozda.wc a
J)Odkreśl1ł,
sprawie obs~enia ośmfu manda- więc zastooować różnorodne formy nieniu wszystkich obywateli.zatrud- acjl dor<_l'bku, który przeclslębiOI'- przed właściwymi organami SWYch
partii i stron·nlctw, a za narusze- iż ustawy
Doś~
obejmują górników i
tów p00elskfoh w 7 okręgach wy- ochrony spałecznej niektórych naj- Jiczna gI"U(l>a lud!Zł bqdl!e
nia pra1Wa
musiała stwa wmosły w rozwój kultury.
pOWin.ny odpowiadać Porł?wców, w:v'konujących szozeborczych. Mandaty uzyskali: w o- niżei upasażonych wall'Stw społe zmlenit · mie,sce
Nadzieję, lt refoi:ma gospodar- tak Jak każdy obyiwatel l>TZed są· gólnae
pracy,
Nalety
Im
trudmą
kręgu wybórczym nr 10 Bydgoszcz czeństwa
pracę o wielk..im
cza st:wocizy warunki do od~ud.owy dami powszechnym i.
aiŻ do czasu. gdy refor- okazać wszelką pomoc.
znac:z.eniu dla kraju. Kierując się
- Władysław Janik, rolnik indy- ma oozwoli ·na padn'.es.!enie pozioRozwiązal!lla ustawy o opoda,tko- zerwanych ·więzi
ekonom1cznyc_h
Według
projektu
ustawy
o
Try1>0trzebą
dalszego
widualiny z Moszczenicy,
po<lnies:enia spogmina mu życia wszystkich. Zwró:ił on wa1niu jednO<Stek goopodarki
us.po- m!ędzy miastem a wsią, wyraził l>uinale Stanu
cdl){)4Wiada się za łec;zl_lej ra.ngi tych zawcdów Rada
Che>i111ice, radny WRN w Bydgosz- nastęonie uwa-gę na potrzebę pcdł~znionei
pos.
scharakteryzo
BERNARD
wała
ROSKIEWICZ czyny, z którymi w, za.lm'es:e swe- M!n.is.trów wniosła do Sejmu wypos.
czy, człOl!lek ZSL (Wiesława Geis- ięcia or:zez Sejm próbv oceny
KRYSTYNA JANDY-JENDR OSK.A (~L •. ?kr. w!'b· Wrocła~). stw\er- go urzędowania albo w z.wlą~u m1en1Qne projekty.
ler, która ąyła tu pierwsza na liś becnie uchwalanych aktów, by otą (bezp., olkr, wy<b. Wrocław). Pod- dz1ł, 1z r.olmcy o:czc;'ku1ą na ~l- z zajmawainym stanOJWisk.lem
naTy~.uł
„Za~łuumego
c'.e kandydatów, zrzekła się prawa drogą
Po·r kr,vca
usunąć w
przvszłości to kreśliła, i·Ż w latach
siedemdzie- sze. decyzie właściwie ks:zte.łhtJące ruszyło się Konstytucję lub inną P~~
ma byc nad.awany naibardo uzyskania mandatu poselskiego wszystk<J, co w życiu nie sprawdzi
politykę
rolną.
siątych
Chodzi
b'.-la:ns
m.
In.
finansowy
o
ustawę,
p!lństwa,
wyrządą;ając
dzieJ
tym
zasłuzonym
znaczną
praCQWn:kcm
w związku z warunkami rodzin- sre.
czyli bila·n s jego moźliwości, p.rze- prawidłowe relacje cen.
szkodę interesom państwa lub na- Po~t?'Y handlowych,
nymi); w okręgu wyborczym nr 14
którzy wyMówca dokonał skrótowego omódstatin.i mówca w dyskusji, pos. rażając je na poważ.me niebezpie- r?zni.lt się . szczególnymi os:ągnię
Częstochowa Roman Lipowicz z wienia naiważn'eiszych problemów. stał być ogranlczniiklem planu, a JERZY
ZYGMANOW SKI (PZPR, czeństwo. Pooeł z.wr6clł m. in. u- ciami. Pro1ekt ustawy o zmianie
powstające w w:vn.!arn
tego lulki
Koniecpola,
woj. częstochowskie, które stainowiły
przedmiot prac swobodnie uzupełnian<t kredytami o.kr. wyb. Szczecin), zgłosił postu- wagę, ze w tradycjach naszego na- u~tawy o powszeC"hnym
prawnik, zastęoca dyrektora w Ko- komisji,
zaopatrze.,.
przedstawiając zasady i
zagrainicznym i. Nowy mechania:m lat, by rząd przedstawił po roku rodu i' tego kręgu kulturowego, do :tJU eme:rvtalnvm oracowników I
niecpolskich Zakładach Płyt PHś wProwadzone
zmiany w treści ekono.micZl!ly nie powinien
fllJllkcjonowan
ia
ustaw
szczegółową
kt6rego
należymy,
na.piętinowan'.e i;h rodzin zaw:era sżereg rozwią
pozwoniowych. radny WRN w Często or:zedłożoilych Sejmowi rządowych
skuteczności
l trafności moralne z tytułu naruszenia do- zań korzystnvch
dla zatrudiniochowie, czfo.nek PZPR; również w pmiektów 8 ustaw. Rządo'1.ly pro- lić na tego rodzaju nkodliwe ope- ocenę
w okręgu wyborczym nr 14 Częs iekt ustawy o cenach rozdzielony racie. W warun'kach reformy po- uchwalanych obec-nle systemowych stojeństwa urzędu sym'bolizujace go nych w morskich portach handlowych.
rozwiązań goop<>darczych. Jest to państwo 1 narażenia
datlcl,
oprócz·
na
szwank
funkcl!
fislkalnej,
tochO'Wa - Halina
Daniszewska, zo.stał na dwie ustawy: O cenach
uchodziło zawsze
spełniać będą rolę !instrumentu po- potrzebne dla ich :r:modyfikawa- jego interesów,
zamieszkała w tym m.ieśc.ie, inży ; o utworzeniu Urzędu
Zna=e rozszerzenie upraiwnień
Cen, kt6r.v
paóstwa n.la w razie potrzeby przez Sejm. za kare dotkliwą, chooiaŻlby z u- ~la~ych iest również przewodnier włókienn:k. J?łówny technolog zastąpi dotvchczasowa Pa1J.stwową średni ego oddziaływania
Przysta,Diono
do
głosowain:a.
pod w.agi na wyjątkowy charakter ta- ruą ideą . Przedstawio.ne
na przedsiębiorstwa, zaste<pująceiro
w ta.mteisizei przędzalni czesanko- Komisie Cen.
i::o orzez
które ooddano dzJewlęć p1.'o1ektów
wej „Elanex". radna WRN w Czę
Omawia iac szerze i projekt usta- system nakazów l zakazów admi- \Jstaw P'Ollliewa:i: - Jak !nformo- kiej sankcji, okrvwającej n.iesławą pasła pro1ektu ustawy o zmianie
imię
osądzonf!1to.
Za czyny stano- ustawYóro. zamłatrzeniu emervta.Jstochowie, bezpaift:vina; 'w okręgu wy o planowaniu. powiedział, że n!~tucyj-nvch.
Pos.
wybol"CZyrn nr 17 Gdynia - Hele- zmierza on w kierunkn zwiekszeSTANISŁAW
ROSTWO- wałiśmy - ob<lok pro1eiktu ustawy wiące naruszenie Konstytucji, bądź nym g n ;ków i ich rodzin. Prow toku prac inne! ustawy. ale nie spełniające PQ!lowani; moclyfikacie po.lega
na Budzisz z Władysławowa woj. nia roli Seimu w podeimowaniu ROWSKI Cbezp., ChSS, o<lą:'. wyib. o cenach, 'PQIWStał
ją na
komlsyjnyC'h prolekt ustawy Q u- znęmion prze'st~pstwa (bo za te po. orzyzna'!liu Pracownikom
gdań.s'kie, ekonomista,
kierownik strateirlcznych decvzii. Służvć te- Lublfnl wskazał, lit dąże1J1,\e cen- tworzeniu
górnicUrzędu Ministra dis Cen. nosi się odpow1~lalność
karną)
Ośrodka E!ektron.iczneg o Przetwa- mu bedzie
trum
do
reformy
twa
wyn!•ka
.d~~tkowych
.z
douprawnień do
rozpatrywanie or:zez
Se.im uchwaHł jednQ1!łołnle na- Trybunał wv~ierza
łącznie lub wczeSlllJ!eJs:zego
rzania Danych w Przedsięb'.orstwie Seim różnvch
przechodzenia na
wariantów planu świadczeń p'l'Zes:złoścl, kiedy to stępujace ustaiwv:
na okres od 2 do 10 lat emeryturę oraz
Poł-OlWów i Usłu" Rybackich ..Szku·
zwiększe·nia jej
wieloletniego, jeszcze przed sfor- skuPien!e władzy w rękach zbyt - o planowain.!u stxiłeczno-gospo- osobno,
kary utraty cey.nnego i biernego wymiaru z tytułu dłuższego stażu
ner" we Władysławowie. członek muhwan Iem ostateczne!!o pro 1 ,ktu wą<lklego kiręgu dysponentów stadarczvm:
orawa wyborcizei?o do Sejmu
i pracy. Przewiduje się również syskomisji WRN w Gdańsku. członek NPSG. Kończąc. stw;erdził że pro- ło s;ę przyczyną tak grofoei?o w
Rad Narodowych, zakazu zajmowa- tematyc:i:ne skracanie czasu pracy
PZPR; w okre1Yu wvbm'czym nr 21 1ektv przedłożonych Seirr:owi u- skutikach wohmłaryzmu gOS1Podar- - 0 cenaC"h"
Katowice - Kazimierz Smuda, za- ~taw sprzyia ia wychodzeniu Pols- czego. Mówca pod~reślił też zna- - 0 utW'Q!l'~e<niu Urzędu M!in!stra nla kierownic-zych stanowisk lub Pod ziemią.
·
dis Cen:
pe!Jnienla funkc.l.I.
związanych ze
mieszkały w Kat<'lwicach. technik, ki z kryzvsu i
W projekcie zmiany
ustawy o
pawinnv orzyczv- czenip nowel roll Seln)U, k~6rego - o !'osPOdarce fina111sawej prized- szczególną odpowiedzialn
ością
w orderach i od:maczeniach prop:in ~ 
starszv m'st"~ w Hucie Metali Nie- n'.ć sie do ~ybs:zego uwskania ró- uwaira w sprawach gOSIJ)OdarczyC"h
siebiorstw pań.stwQIWYch·
organach I imstytuc.1ach państwo- wane . zmiany
żela:inv ~ h „"'--„,„";er" w Katowi- wn01Wagi
gospadarczej.
zmierzają do zwię
Dopierq zwrÓCQnq bf:d.:z!e obeooie 'P'l'Zede - o ooodatkowani u iedno~tek go- wYCh oraz w orl{anizacjach
spo- kszenia
cach. "°'''1'' '..-;'"ł w Katowicach. iednak konsekw~n" wprowadza- wszystk!m n<> stru•kturę środków
możliwości uzvskiw2n'a
spodarki
uspałecznlonej
;
łecznych,
utraty
wszystkich
CZł>Q1:-t f' 1 r f · ry:~ '.
lub
'!./
,.. k,..~l?'l WYbor..: nie ich w życie oraz
ich nrzez ora.cawników
wytęfo.na i budżet.u, środków pieniężnych lud- t>rawo ba·nkowe;
niekt6rych
orderów, odząaczeit i oortów handlowych oraz morskich
c:zvm n"' t ; 0h,,"-.-n - Jan Jerzy ofiarna praca cale!'(0 narodu
górników
I zasobów dewizoWY'Ch
bodą ności
Eo .iac.~·k i
• ~, . , •cr 0
Pk'lnomlsta. w stanie zaoewnić d-obrobyt nasze- nwz.glęi!Jl!en!em stanu ~a111!cznez - <> statucie Narod'()IWego Banku tytułów. hono!DWYch oraz utratę i hutmik6w. Posł<l'Wie jec:nogł.ośnic
Polskie1?0;
zdolności do !ch uzyskania.
pre::es
7 .., -.- ... -ł :t
, ...,.,..-. · c ~1 6cl."'7!dc~'> mu s!){)łeczeństwu.
uchwalili
4
ustawy.
go zadfożein~a ł przewidywany ch - o statystyce 1>aństiwcrwej;
Opinia publ!cz.na
- powiedz.dał
<Dalszy ciąg na . str. 3)
2 DZIENl'lIK hóDZl(l nr 7 (10.001)
duje nadanie konstytucyjne j ra.ngi
i;.:aponowa•ny m nowym instytucjom:
Trybunałowi Stanu i Trybunał<Jwi
Konstytucyj111emu, zaś ~ugł do~yczy szcze,gółowych rozwiązań zw1ązanych z 'Th'yibunałem stanu. Projekty te będą obecnie szczegółowo
roz.pad:Trone w sejmowej Komisji
Prac Ustawo<lawczy ch.
Rówlllież w pierwszym czytaniu
crzedstawiony został poselski proJekt ustawy , 0 s.półdz:elniach i ich
.związkach. Dla
jego r®patrzenia
wołano komisję nad„wyczajną.
wl
licz.ba kom;
sejmow eh z~ększyła się de o.
Y
r ow no taw J' zaopa~
Zn~we iz a ~
ori'n.ików i
trzemu . emer~~~ela~h
odmacze~i~c~~in, :wszechnym zaopat'l'zeniu emeritalnym ~acoWlllików i
ich rodzin. Ustanowiono tytuł ,~onorowy
Zasłużany
Portowiec
PRL" Uch:;,,a'1ono usta.wę o utwo•
•
jl At
nenłu Panstwowej ~genc
kłomistyki. Dokonano Zl!lll.8.n w 51 ~dzie Rady Ministrów. Przedstawiciele rządJu ""powiedzieli na iinter""pelacje poselskłe.
.
A oto szczegółowe sprawozdanie.
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Komitet Centralny u.znaje decy.z.j~ Rady Państwa o w.prowadzeniu
.tanu wojenne20 od dnia 13 grudnia 1981 roku oraz 1>0wsta111ie
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego za w pełni odpowiadające
wymogom sytuacji. Decyzje te podjęte zostały w imię najżywotniej
szych interesów klasy robotniczej i narodu, w obliczu zagrożenia
podstaw istnienia niepodległego, socjalistyc:z.nego państwa polskiego,
po wyczerpaniu wszelkoich innych środków zapobieżenia katastrofie
narodowej.
Komitet Centralny udziela całko.witego poparcia działallności Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Komitet Centralny akceptuje
decyzje i działania Biura Politycznego związane z w.prowadzeniem
stanu wojennego,
partia wielokrotnie
Dążąc wszystkimi siłami do porozumienda.
ostrzegała, zwłaszcza na IV ł VI Plenum Komitetu Centralnego,
te w obronie socjalizmu rząd użyje wszystkich środków, jakimi
d.YSP<>nuie pańsbwo. Mówiliiśmy :riawsze jasno. że kontrrewolucja nie
przejdzie.
Burząc oodstawv ładu 5J>Ołeczne«o, depcząc zasady k0111Stytucyjne,
rawne i moralne, przeciwnicy 1ocjali.zmu dążyli do rozbicia państwa
„Solidarność"
zmiany ustroju. Opanowując kierownictwo NSZZ
realizowali program total'llej konfro.n·tal:H z socjalistycznym pań
stwem. Przywódcy „Solidarności" odrzucili wysun~ętą przez parti«:
ideę budowy Frontu Porozumienia Narodowego.
Ludowe Wojsko Polskie, spełniając swój patriotyczny obowiązek,
zapobiegło katastrofie narodowej. Komitet Centralny wyraża żołnie
rzom Ludowegp Wojska Polskiego uznanie za ich ideowość, wysoką
świadomość obywatelską i wzorową dyscyplinę. Komitet Centralny
wyraża uznanie funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służbie
Bezpi~zeńst.wa za ofiarną i wierną służbę.
W wyniku w.prowadzenia stanu wojennego zahamowano działania
kontrrewolucji, zapewndono bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. W kraju przywracany jest ład, porządek i dyscy;plina. Zwiększa
się aktywność ludzi pracy w mieście i na wsi. W stosunku do
grudnia ub. roku wzrasta wydobycie węgla i innych ko,palin, produkcja energl! elektryc:zneJ. wyrobów hutniczych, cementu ! innych
produktó.w, które ;warunkują funkcjonowanie gospodarki narodowej.
Mimo pozytywnych zmian kraj znajduje się nadal w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Pr11:eciwnicy socjalizmu inspirowani I popierani pr11:ez ośrodki dywers,lli irniperlalistycznej usiłują nadal zabuwać świadomość narodu hasłami nienawiści i odwetu, nadużywać
łatwowJierności młodzieży. wn<>Si.ć zamęt do różnych środowisk społecznych I szkalować nasz kraj za granicą. Działania te są sprzecr.ne
z interesami narodu i polską racją stanu, a ich sprawcy powinni być
karani z całą surowością prawa.
Stanowczo potępiamy iwszczętą priz:ez kierownicze ośrodki Stanów
Zjednoczonych kamcr:ianię an.ty:polSką orai wszelkie próby szaintażu
ekionomicznego.

f
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Komitet Centra•lny aprobud• ocenę 1y>tuacj1 I kierunki działania
zawarte w referacie Biura Polityoznęgo - „Zadania PZPR w walce
o jedność partii, o umocnienie władzy ludowej. o pełną s.połeczną
akceptację socjalizmu", wygłoszonym przez I sekretarza KC tow.
Wojciecha Jaruzelskdego oraz zobowiązuje Biuro Polityczne do opracowania w terminie do 7 marca br. harmonogramu realizacji zadań
zawartych w referacie I uchwale. VII Plenum.
Komitet Centralny podkreśla trwałołi~ i nieodwracalna§~ pra;emian
w życdu apołeczno-poliityoznym w,ityczonych rw uchwale IX Nadzwyczajnego Zjazdu.
Integralną części11 przeobratełt apołeczno-goapodarczy<;h nakreślonych przez IX zjam jest ręforma gospodarcza, a jeJ wprowadzenie stanowi jedno z najważniejszych zadań na najbliższy
•
o.kres. Zada.n.jem i'll5tancji i organizacji partyjnych jest prowadzenje
4ntensywnej pracy polityczno-wyjaśniającej na rzecz reformy gospodarczej, Wprowadzanie jej pod partyjną I społeczną kontrolą.
Członkowie partii, zwłaszcza partyjni technicy, Lnżynierowle ł ekonomiści powinni pobudzać poszukiwania nowych rozwiązań technicznych. techillologicznych I !l«'ganhzacyjnych służących gospodarności
i po.prawie jakości produkcji.
Komitet Centralny u.znajł) te d21ałalność instancji i organizacji
partyjnych po.winna koncentrować się na pr:lorytetach społea• no~gospodarczych, obejmujących poprawę wyżywienia narodu,
rozwój budownictwa mieszkrun!owego i zmniejszenie zależności naszej
gospodarki od krajów kapitalistycznych.

1
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Reallzujj\C uchwałę ·IX Zjazdu. Komitet Centralny zobowiązuje
projektu
Klub Poselski PZPR do wniesienia pod o·brady Sejmu
uchwałv o l>OWOłaniu rady s-połeczno-gospadarczej. spełniającej funkcie konsultacvine.
Wobec czasowego uwieszenia di:iałalności samorządu przedsiębiorstw Komitet Ce-ntralny zaleca stosownie do potrzeb
• powoływwie w zakładach społecznych komisji konsultacyjnych.
Po.winny one opiniować propozycje dyrekcji i mieć prawo do włas
nych inicjatyw w spraJWach związanych z działalnością przedsię
biorstw.
• Komitet Centralny o,powiada się za odbudową si1nego, samodzielnego i samorządnego ruchu związkowego, stanowiącego
• powszechną platformę współgospodarowa.nia krajem, organizowania się ludzi pracy i obrony ich codziennych interesów społeczno
zawodowych. Odrodz~y ruch związkowy musi działać zgodnie z interesem państwa, uzna.wać socjalistyczne zasady ustrojowe i pr11:ewodmą rolę .PZPR.
Należy kontynuować powoływanie zakładowycJi komlsjd socjalnych,
które skutecznie wspomagają rozwiązywanie spraw socjalnó-bytowych
załól? oracowńiczych i ich rodzin.
fumdamentalne zaudy swej
Komitet Centralny potwierdza
działalnośoj międzynarodowej i polityki za.grwiclJllej PRL. Kraj
ogniwem wspólnoty socjaliwiarygodnym
pozosta'llie
• nasz jest i
1tyoznej. członkiem Układu Warszawskiego i RWPG. Będziemy. nadal
rozwijać I pogłębiać przyjdń i współpracę z krajami socjallstycil:nymi, a zwłaszcza z naszym wielkim sojusznik~em i przyjacielem
Związkiem Radzieckim.
Komitet Centralny wyraża wdrzięc:zność bratnim krajom irocjaldstycznym za wielką i cenną pomoc udzielaną naszemu krajowi w naj.
trudniejszym okresie. ·
Deklarujemy daiszą konstruktywną WSiP<Jłpracę z wszystkimi krapokoju.
utrwalania
jami świiata w du.chu
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IM„
Podstawowym warunkiem odrodzenia partii jest kierowanie się
Ideowym! zasadami marksizmu-leninizmu, twórqa kontynuacja rewolucyjnych tradycji p0lskiego ruchu robotniczego oraz patriotycznej
i postępowej BiPUścizny narodu. PZPR jest Pa.rtlą walczącą o sprademokratyczne reformy
wiedliwość społeczną, wysoką moralność.
polityczne ł gospodarcze. Celem parti.i jest pełne przywrócenie rangi
ideowym i moralnym wartościom socjalizmu.
Komitet Centra·Lny poddaje pod ogólnopartyjną dyskusję projekt deklaracja ideowo-programowej „O co walczymy, dokąd
\
zmierza-my".
•
W działalności PZPR podstawowe znaózen!e ma umacnianie
więzi z 1tlasą robotniczą I robotniczego charakteru paa:tii. Za• pewnić trzeba rzeczywisty wpływ środo.wisk robotniczych na
decyzje państwowe i partyjne. Komitet Centralny zaleca powoływa
nie przy wtancjach partyjnych grup aktywu robotniczego do prowadzenia pracy politycznej w podstawowych organizacjach i udzielania im pomocy. Podobne rozwiązania należy przyjmować w organizacjach partyjnych na wsi.
· Partia musi tworzyć warunki odrodzenia narodowego. Doniosłe
znaczenie dia odrodzenia narodo.wego mają Obywatelskie Ko• mitety Ocalenia Narodowego. Wyrażamy pr11:ekonanie, że zajmą
one trwałe miejsce w systemie demokracji socialistycznei. zes:pola
l.nlcjatywy i dążenia W5Zystkich oby·wateli, niezależnie od Ich orienKomitet
tacji światopoglądowej i przynależności organizacyjnej.
Centralny po,piera rozw6j tej nowej formy porozunrlenia narodowego.
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Zobowiązuje aię członków partłl do aktywne2 działalnośei w Obywatelskich Komitetach Ocalenia Nąrodowego, a organizacje 1 dnstancje partyjne do udzielania im niezbędnej pomocy.
Na partdi spoczywa obowiązek tworzenia iWa~ków aktywności
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Młode
młodzieży i właściwego wykor.zystania młodych kadr.
pokolenie pow\nno pełniej brać na siebie odpowiedzialność za
dzień dliisiejszy i przyszłość kraju. Instancje i organizacje partyjne
powinny pomagać socjalistycznym związkom młodzieży i tworzyć
realne warunki ich udziału w trprawowaniu władzy.
Ze względu na wagę JX'Oblemów młodego pokolenia Komitet Cehtralny PZPR zaleca Biuru Politycznemu przygotowanie plenarńego
posiedzenia KC m tej sprawie.
Warunkiem siły i s~uteczµ.okl działanie. -partii jest jej jedność
Pilnym zadaniem
ideologdczna. polityc.zna I or~nizacyjna.
cześci orgrunLzacji partyjnych jest przezwyciężenie wewnę
w
•
trznych podziałów i róż.nic, oczyszczenie się od w.pływów osłabiają-
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(Dokończenie

ze str. 1)

Przy
Gftyw1t.
Edwarda
Kolejne trzy illllterpelacje bezpokcj1t
wstrzymują średnio lub pośrednio wiązały sllł
głosach
cztemastiu
cych, Izba powołała Zdzisława ze sprawami tegorocµiej zimowej
Utworzenie PAA
Krasiń.s'kiego na staaiowisko mini- powodzi, sprawnym usuwaniem jej
na:1twstw araz zapobieganiem w
Sprawozdanie Komisji Nau'kl ! stra d.s. cen.
tym klęskom. Wojeprzyszłości
Pootępu Technicznego oraz Komiwódzki Zespół Pooelski w Płocku
sji Prac Ustawodawczych o rządo
Odpowiedzi
swej interpelacji
w
stwierdził
wym projekcie ustawy o utworrzem. Im„ źe niepokój tamtejszego
niu Państwowej Agencji Ato.misitylnterpelacj ·~
społeczeństwa budzi lokalizacja ta.ki przedstawił pos. JERZY BUmy we Włocław'ku i niezabezpieKOWSKI (bezp., od«'. wyb. Radom).
W k<>lejlnym punkcie porządku czenie wałów powyżej tego stopnia
Projekt ten jest spełnieniem dl!'ZYodpowiedzi
obrad lii!1a wysłuchała
wodnego. Usunięcia skutków i
deratu posłów.
zdaniem poola mirlist1"6w na interpelacje posel- przyczyn powodzi w woj. konil).Od 1976 r.
różnorodnych
dotyczące
skie,
skihl dotyczyła z ko.lei ialte.rpelarozpoczęła się
sprawozdawcy
sitruktury orga'llizacyj- kwestii polityki rolnej, gos,podarkl cja posłów z wojew6dzkiego zesdegradac~a
mieszkaniowych,
spraw
gruntami,
połu w lt<lillinie. Podkreślając,· że
nej atomistyki spowodowana prze:iiHkw.idowaniem kredytów dla młodych małżeństw region ten jest od kilku lat coroczwszystkim
de
oraz !rudowy Centrum Onkologdi.
nie nawiedzany wylewami rzek,
Urzędu Energii Jądrowej.
Pięć poselskich interpelacji skie- posłowie zwrócili się o przyznwie
Utworzenie Państwowej Agencji
dodatkowych
konińskiemu
Atomistyki - która swoją działal rowanych do prezesa Rady Mini- woj.
nością O•bejmie całość atomistyk.i, strów dotyczyło rolnictwa, gospo- środków inwestycyjnych. Także w
i wodnej. drwgiej Lnterpelacji t~o samego
żywnościowej
z wyjątkiem projektowania, budo- da1"ki
M. lin. Wojew6dZlki Zespół Po- WZP porusz<my został
problem
wy i ekspl<>atacji elektrowcl ją
wy- powodzi w dolinie Warty, zwłasz
interpelacji
w
Łodrzi
w
selS'.ki
pozositających w gestii
drowych
czasowe
nai;vet
te
obawy,
raża
zbiornibudowy
kontekście
w
cza
ministra górniotwa i ęnergetyki,
stworzy waruruki dla właściwego, zamk.nięcie lub ·ograniczenie pro- ka retencyjnego Jerziorsko.
odpowiedzi,
łą{;znej
Udzielając
kompetenthego spełniania funkcji dukcji w fermach drobiarskich
produkcję mięsa J. Wojtecki stwierdził, że powódź,
.koordyillacyj- może zniszczyć
i
programujących
drobiowego i jaj.
która w br. dotknęła woj. płoc
nych.
na interpelacj«: k!e, była największą powodzią zaOdpowiadając
Sejm uchwalił jednogłośnie ustarolnictwa
torową na dolnej Wiśle. Splot nieutworze.niu Państwowej WZP z Łodzi, minister
o
wę
i gospodarki - żywnościowej Jerzy korzystnych wa1"unk6w atmosferyAgencji Atomistyki.
Wojtecki stwierdził, że odczuwamy cznych - odwilż, a następnie mrood wielu miesięcy nledobór pasz zy
skuteczność
ograniczył
rządzie
Zmiany
dla drobiu spowodowany jest bra- wszystkich form przeciwdziałania.
kiem importu kukurydzy,. której Na rozmiary powodzi
wpłynęło
W kolejnym pumkcie obrad pre- powinniśmy sprowadzić około 2 mln rów.nież nieprawidłowe wybudowaze3 Rady Ministrów Wojciech Ja- ton. W celu złagodzenia skutków, nie i pozostawienie pojedynczego
propozycje jak.ie na rynku powoduije brak jaj stopnia i zbiornika woc!.nego w
przedstawJł
ruzelski
zmian w składzie Rady Min.isków. i mięsa drobiowe.~o z ferm, zwiętk środkowej części nie uregulowanej
Premier wniósł o odwołanie Jana sza się dostawy piskląt przezna- Wisły.
Knapika ze stanowiska ministra cz0111ych do chowu d1."obnotowaroW 'obEczu klęski rząd podjął nap!'zemysłu chemicznego i lekkiego wego.
.
tychmiast wszel•kie możliwe dziana . jego prośbę, z uwagi na stan
powiedzjał J. Woj- łania
Dąży się dla ogra'lliczen!a s'ku·t ków
zdrowia. W. Jaruzelski podz'.ęko tecki - by I fermy drobiarskie za- kat11strofy. Także władze wojewysHek w gospodarowane zostały na inne ce- w6dz.Jde uczyniły wszystko, czego
mu za ofiarny
wał
tworzeniu i funkcj()II1owaniu resor- le. Nie da się jednak tego z·robi-0 wymagała sytuacja.
tu, za aktywną pra c ę w rządzie. wszędzie. Udzi&lona będzie pomoc
Ze względu na rozmiar tegoroczJednocz eśnie premier wniósł o po- gospodarstwem{ posiadającym fer- nej powodzi,
przygotowany je&t
wołanie na m'.1Distra tego resortu my, zawieszone
in.
m.
zostaną
projekt uchwały Rady Mi·n~str6w
Edwarda Grzywę, przedstawiając spłaty kredytów.
w sprawie usunięcia jej skutków
jego do.tychczasową działalność zaPrzy udzielan.iu odpowiedzi na oraz zabezpieczenia na ten cel
wodową.
fia1ansowych i rzeczowych.
środków
dalsze interpelacje min. Wojtecki
W. Jaruzelski zaproponował rów- zgodził się z Oiplnią posłów, !iż Prezes Rą.dy Ministrów powołał
nież powołanie 7JClzisława Krasiń w warunkach
naszego rolnictwa komisję międzyresortową, która
s'kiego na stanowisko mi1D:Stra d.s. grunty PFZ trzeba przekazywać przygotuje ra;port dotycizący ustacen z równoC1Zesnym odwoła:niem rolniikom, którzy gwąrantują !eh lenia przyczyn i s'kutk(>w tegorogo ze stanowiska ministra - człon najlepsze wykorzystan·ie. W tym CZJ!lej powodzi 111a Wiśle 1 111a !nka Rady Min.istrów.
ęzedaż n~h rzekach.
si~
działaniu pte:!'eruje
Przed przy.stąpienlem do głoso gru1Dtów przeznaczonych na poJ. Wojteoki umal całkowitą zagospo- sadność wniosików zawartych w
istilllejących
wania m arsza ł ek Gucwa po'.nfor- więlk.nenie
mował, że . obie kandydatury zo- darstw. Dotychczas utworze.no 4 t)'3.
lnteripelacj! WZP z Konina. Stan
ocenione przez saJlllodzielnych gospoda1."stw ooad- zabeZ1Pieczenia przec!wpowodzlowestałv pozytywnie
zainteresowane komisje.
niczych. W województwach, w któ- go doliny Warty w tym regionie
Sejm odwołał, przy trz.eeh glo- rych nie będzie innych możliwo jest niewystarczający. Postulowane
sach wstnymujących się, Jaina ści
wykorzystan'a przez posłów przydzielenie dodatnależyte.go
m in istra użytków rolinych, rząd udzieli po- kowych
Knap:ka ze stanowiska
środków lnwescycy}nych
prz emysłu chemice:'llego ! lekkiego, mocy dla orgalllizowania
dalszych na poprawę tMo zabezpieezenla zopowołując jednogłośnie na tlł. fu.n- gospodarstw osadniczycll.
stanie uwzgzt,dniOille - stwierdził
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minister - we wspomnianym projekcie uchwały Rady Mini&trów.
Mówca podkreśli.ł - odpowiadają<> na illlterpelację dotyczącą zbiorn.ilka JeziOTsko - że w tegorocznym planie zakłada się przeznaczenie na kontynuowanie tej iJnwestycji nakłady rzędu 266 mln
złotych, w tym roboty budowlano-montażowe 230 mln zł, tj. na
po.ziomie zbUżonyrn do 1981 r. Wosytuacji przedsię
bec trudnej
braku
wykonawczych,
b:orstw
materiałów,
wielu podstawowych
nie ma możliwości zwiększenia zadań rocznych do ok!!'eślonej w interpelacji kwoty. Chcą•c uwzględ
wn:onić przynajmniej w części
ski interpelantów, rząd zamierza
jednak rozszerzyć zakres tegorocznych zadań przy budowie tego
zbiornika, kierując na ten cel ok.
40 m1n u więcej niż planowano.
HOSIAWA
KRYSTYNA
Pos.
(ZSL, okr. wyb. Dąbrowa Górnicza), stwierdziła konieczność zmia•
ny niektórych przepisów ustawv
z 6 1i-pca 1972 r. o teręnach budooraz o
w.ruictwa jednorodzinnego
w miasoodziale nieruchooności
interpelacji
tach i osiedlach. W
Wojewódzkiego Zespołu Poselskie20 w Białymstoku mówi się. iż w
1?ranicach miast znajduje się wiele gruntów rolnych, które z1?odnie
z obowiązujacym! przepisami. nie
mogą być J)rzedmiotem sprzedaży,
lecz tylko d-zierżawY. Istnieje cedotychczasowvch
zrnia111v
lowość
przepisów w kierunku umożliwie
nia spr:redaży gruntów rolnych należących do skarbu państwa mieszkańcom miast; dla których głów
nym fródłem utrzymania jest nadal rolnictwo.
- WojeKole.Ina interpelacja
wódz.kiel?o Zes-połu Poselskiei?o w
postulas.zereg
Gorzowie zawierała
tów dotyczących rozwoju budownictwa mieszj{aniowego.
Minister administracji, 2osoodarkl terenowej i ochrony środowis
ka gen, dyw. TADEUSZ HUPAŁOWSKI poinformował, że w połowie ub. r. przekazano do mię
dzyresortowych uzgodnień projekt
nowel ustawy o gosl)Odarce terenami obejmui~v unormowania zawarte w kilku odrębnych aktach
prawnych. Projekt oozwoli m. in.
gospodarki teu.Jednolicić system
renami w mia&tacł1 oraz teren:und
nierolniczym! na wsi. Stworzy wła
dzy terenowej warunki umożliwia
jące pazyskiwanie uuntów na cele użyteczności publicznej i budomleszka,niowel?o, w tym
wnictwa
Jednorodzinnego. J>OZWoli także uiednolicić stawki odszkodowawcze
l przystosować ie do rzeczvw!steJ
wartości ziemi. W ocenie ministra

cych partię, przywrócenie dyscypliny wewn~trzpartyjnej. Służyć temu
lX>wiinnv -pro'\vadzoae w partii rozmowy indvwidualne.
Komitet Centralny uznaje za niedo·pUs7.czalne prowadzenie w par•
til działalności frakcyjnej. Należy wydać zdecydowaną- 1walkę pog~ą
dom oportunistycznym i sekciarskim, przeciwstawiać się wszelkim
przejawom działań wymierzonych w jedność partii, niezgodnych ze
.
statutem I wymogami centrali.zmu demokratycwego.
Komitet Centralny poleca zaprzestanie dzlalalności wszelkich ruchów. struktur. forum J seminariów, ma.ją~ych charakter -po:tastatutoich do pełn~j
wy. Zobowiązuje się egzekutywy komitetów wojew
analizy sytuacji w tym zakresie oraz podjęcia niezbędnych decyZJi
do końca marca br.
Odrodzenie aktywności partii zależy przed~ .wszystkim od pracr
podstawowych organfaacji partyjnych, o<L.ich wię:ti z ludźml.
• Zobowiązuje się wszystkie in...<;l;aincie do bi,;' „cej -p0mocy zwłasz
które pracują w
cza tym podstawowym organizae '•m partyjn:
powinna m;ędzy innymi infortrudnych warunkach. Dotyczyć oY
macli oolitvcz:nej, szkolelllia ideoft~icznego, a także rozwiązywania.
s,połeczno-eospodarczych problemów zakładów i instytucji. Członk?
wie władz partyjnych wszystkich szczebli powinni systematycznie
uczestniczyć .w pracy swoich organizacji podstawowych. Ważną rolę
w życiu partii spełnia aktyw. Powinien on rozwijać bezpo~ednie
kontakty z ludźmi pracy, utrzymywać ścisłą więź ze środowiskami,
kształtować atmosferę µplitycz.ną wśród załóg i zespołów pracowniczych.
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Coraz więks.ią rolę w przygotowywaniu aktywu do pracy w podstawowych organizacjach powinny odgry.wać Rejonowe Ośrodki Pracy
Partyjnej. Powołane one zostały przede wszystkim w celu pomccy
instruktażowej i organizacyjnej komitetom miejsko-gm.innym, gminnym i POP. dla koordynowania działalności szkoleniowej i propagandowej.
Komitet Centralny stwierdza, że w obecnej sytuacji wzrastają
wym111gan.ia w stosunku do politycznych pracowników komitetów
• ' partyjnych. Większy nacisk należy położyć na podnoszruile kwalifikacji politycz.aych i doskonalenie umiejętności organizatorskńch
aparatu partyjnego. Celowi temu służyć będzie no.wy program doboru
i kształcelllia kadr partyjnych oraz opracowanie kodeksu i pragm~
tyki pracowników partii. Komitet Centralny zobowiązuje Biuro Pohtyczne do podjęcia decyzji w tych sprawach do końca marca br.
Należy opracować i wdrożyć nowe zasady polityki kadrowej.
·
oarzucając złe praktyki z przeszłości, a zwłaszcza biurokratycz::noznwklatury, musimy zachowac
• ne, formalne podejście do
aktywną rolę partii w polityce kadrowej. Doskonalić należy jej
zasady. zapewnić poszerzenie sPołecznej baiy doboru kadr, zwiększać
udział w r.ządzeniu krajem stronnictw politycznych, młodego poko·
lenia oraz bezpartyjnych przedstawicieli wszystkich środowisk. ~bo
wiązuje się Biuro Polityczne do opracowa,nia nowych zasad wlltyki
kadrowej i przedłożenia ich do akceptacji Komitetowd Centralnemu.
Komitet Centralny przyjmuje do wiadomości oświadczenie pre-·
zydium CKKP z. dnia 28 stycznia br. w sprawie rozliczeń człon• ków partii odpowiedzialnych za nadużywanie stanowisk ·dla
czerpania korzyśej osobistych i inne wykroczenia. Troska całej part;i
o czystość moralną jej czło'llków jest prcx;esem ciągłym i każdy, ·kfu
ją naruszy, bez względu na zajmowane stanowisko. poniesie surow~
konsekwencje partyjne. Czyny kwalifikujące się do odpowiedzialności
prawnej rozpatrują sądy, a odpowiedzialność k<>nstytucyjną rozpatrzy
powoływany Trybunał. Stanu.
Komitet Centralny na najbliższym posiedzeniu plenarnym po·
winien zostać poinformowany przez Sekretariat KC o sposobie
• wyikorzystania winiosków szczegółowych zgłoszonych w dys;usj!.
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Komitet Centralny dziękuje aktywistom partii za ich 3aangażowa
nie, pracę i walkę z przeciwnikiem politycznym, za nle;.:Jomność
w obronie p.ajży.wotniejs.zych wartośCi socjalizmu.
Komitet Centralny wyraża przekonanie, że partia realizując zadania n11kreślone na VII Plenum dzięki aktywności i ofiarnośCi swych
członków podoła trudnym zadaniom obecnego okresu w pracy dla
sociaEstvczne.i oiczvzny, dla dobra całel?o narodu.

KOMITET CENTRALNY PZPR
Wanzawa, dnia 25 luteao 1982 "·
szawle wska.zał w interpelacji skierowanej do marszałka Sejmu poa.
TADEUSZ KOSZAROWSKI (bezp.,
okr. wyb. Warszawa). Z dotychczasowego tempa prac wYnika, że
inwestycja
obiekt ten - jedyna
Ochrony
Narodowego Funduszu
Zdrowia - zostałby ukończony za
może rząd
kilkadziesilłt lat. Jruk
- do
pytał P06eł
doProwadzić dotrzymania czwartego iuż termiw r.
nu ukończenia tnwestyoejli

w II kwartale br. projekt pr.zedkomisjom sejstawiony zosta.nie
mowym do zaopiniowania oraz Sejmowi do akceptac,i. Zgodnie z zaoowiedzianą przez ministra rolnici gos-podarki żywnościowej 1986?
twa
zmianą cen państwo.wych gruntów
Odl)O'Wiedzj udzielił minister bunastąpi jeszcze przed u- oownictwa i -przemysłu
rolnych
materia-podwyższenie łów budowlanych
stawową re.1n1lacją
TADEUSZ
za OPOLSKI. Poinformował on, iz
odszkodowawczych
stawek
pr11:ejmowane w miast'ach tereny całość robót powinna zostać zakoń
użytkowane rolniczo.
czona w r. 1987. zaś etap pierwistniejących srz.y (zesooły telegammaterapii, rePełne zaspokojenie
ootrzeb wyma.l(ałobv w:vbudowalllia habilitacji i przychodni) - w r.
w bie2ącym 5-leciu oo ok. 400 tys. 1983. Po dokonanych w styczniu
W obecnej sy- br.
mieszkań rocznie.
personalnvch w
zmianach
tuacji ekonomic:tnei jest to zada- przedsiębiorstwie „Budopol'', dzianie mało realne. Komitet Gosoo- ła ono zadowalająco. Pięciokrotnie
darczy Rady Mi·nistrów Podjął o- zwięks:tono liczbę
pracowników
statnio decyzję określającą warun- bez1>0średnio produkcyjnych. Ko.n.ki do wvbudowania w br. ok. 200 kole wykazu1ą, że zadania na stytys, mieszkań. Przygotowany bę czeń ! luty zostały wykonane. Szedzie -program rozwoju budow.nic- reg \>rzedsięwzięć organizacyjnych
twa mies.zkaniowe,!?o do 1990 r., :Io- oodiętych przez resort budownickument, którv zostanie przedsta- twa - oświadczył min. T. ()polswiony odPoWiednim komisjom !lei- ki - stwarza wa!l"Ullk.i dla oddaw nia tej inwestycji
mowym i Radz.ie Miillistrów
do użytku w
kwietniu br. W pracach uwzględ terminfo J>l'IZew'idz.ia.nym w nonia sie przede wszystkim ootrzeby wym program.le.
dalszych udol?odnień 1 preferencji
Polemizujac z odpowiedzią nrzedw zaspokajaniu ootrzeb mieszka- stawiciela rządu, Poli. T. Koszaramałżeństw. wski wyrarził obawę. iż zapewniemłodych
niowych
Uwzględnia się m. in. możEwości nia te moi?a okazać
się oodribną
finansawo- deklaracją, iakich w sprawie burozszerzania oomocy
budownictwa dowy Cr.ntrum Onkologii było już
dla
materiałowej
ie<lnorodzinnego.
wiele. Tvmczasem na schorzenia
Skierowaną do prezesa Rady Mi- nowotworowe zapada w Polsce cosprawie ra.z wiek•za liczba osób.
nistrów Interpelację w
reaEzacji kredytów dla młodych
STANISŁAW
Marszałek Sejmu,
małżeństw zgło.,.;ł Woiewódzki ·ze- GUCWA zobowiązał ministra buZgru- downictwa i przemvsłu materiaspół Poselski w Gorzow!e.
J>Ol}Vani w nim oosłowie zwrócili łów budowJa.nych do poinformowauwagę, iż realizącia tych kredytów nia Sejmu pod koniec br. o oostę
iest utrudniona z oowodu poważ pie prac przv wznoszeniu
Cennych braków towarowych.
trum Onkologii.
ui:>oważn:en.ia
Odpawiadaiąc z
Specjalny dodatek
prezesa Radv Ministrów. minister
handlu wewnetrznel(o i usług do
ZENON KOMENDER winformo„Rzeczypospolitej"
w spe- •
wał. iż Rada Ministrów
cjalnei uchwale wprowadz ; ła noNawiązując do piątkowej inforwe korzystniejsze. udzielanie kre- macji o POdiętych przei Prezydium
dytów dla młodych małżeństw. Po Sejmu działan·iach w sprawie pukons1 ltacji ze środowiskami mło blikacji wvstą)'.)ień poselskich, mardzieżowymi dużych zakładów pra- szałek St. Gucwa zakomunikował.
w że redakcja Miennika „Rzeczpospowprowadzane są zmiany
cy,
dotychczasowych listach towarów lita" poinformowała go, iż o<>Cl!:Ynabvwanvch za oomocą kredytów naiąc od następnego
l)()Siedzt:nia
dla, młodych mał7eństw. Obok ar- sejmowe.~o wvdawać będzie, z(odpodstawowych, listy te nie z wcześniej zdoszonym orzez
tvkułów
bedą uwz~lednl'ałv również pewną Pt-ez~·ddum Sejmu PoStulatem. spef?1"Upę towarów o wvższych walo- cjalny dodatek zawierający "Pełne
rach. niezbędnvch w nO.Woczesnym teksty wszvstkich wystąpie:d oomieszkania młodego selskich.
WYOOsażeniu
małżeńs~wa, jak m. in, pralki auIzba dokonała zmdan w •kładzie
tomat~cz·ne l maszyny do szycia. 0&0bowym komisji sejmowych.
Prz~dule się r6wnież Inne udozostali
I'<>słowie poinformowantl
f?odniE!'aia 1akupu artyk ułów w ra- o nowvch interpelac.lach -poselskich
mach kredytów dla młodych mał oraz o odoowiedziach
C!Złonk6w
feństw.
rzadu na interpelac.le.
Na tym Selm zaikończył obrady.
Na ooważne op6:foienla w budowle Centrom OnkologU w War(PAP)
DZIENNIK l.ODZKI nr T (10.001) I
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Nowe decyzje o Złagodzeniu rygorów stanu wojennego
~ .Nie będzie pobłożonio dla wichrzycieli porządku publicznego
~ Prawdo o internowanych sprzecŻno z propogondq Zachodu
Wywiad '!IJ członka Biura Politycznego KC PZPR, członka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
ministra spraw wewnętrznych gen~ dyw. Czesława Kiszczaka' dla Polskiej Agencji Prasowej
PAP: Towarzyazu
generale! W
. przemówtentu sejmowym premiera
w dniu 25 stucznta br. oraz
wu1tqpieniu na VII Plenum KC PZPR
pr:zedstawtone zostaly warunkł
t
motliwoict da]szego · ograniczenia
rygorów stanu
wojennego.
/(Jk
obecnte przedstawia s!ę sutuacja w
tej 1prawie?
.

innymi osobom powyżej 115 roku
życia, kobietom, intelektualistom J
niektórym innym - warunki dobre
Sprawy te znane są pows:z:echnle równiet za ara.nicą, gdyż oar 1kl
internowania odwiedzali wieloltrot•
nie członkowie Międzynarodowe~o
Komitetu Czerwonego Krzyża. Odwiedzało je także I odwiedza kierownictwo
hierarchii
kościelnej,
biskupi i księ:!a, którzy bez ogra-

niczeń świadczą posługi
religtjn~
Odprawili oni dotąd ponad
420
mszy. Warto wspomnieć, że Inter~
nowanl <>trzymali ponad 30 tysięcy
paczek, choć wyżywienie mają wystarczające. W związku z internowanymi, pr7.edstawiclele
Ko~c!l)l3
utrzymują z nami stale kontakty,
które nacechowane są wzajemnym.
obustronnym zrozumieniem. Między
Innymi udostępniljśmy p~edstawi
c!eiom Kościoła l PCK Usty oslib
internowanych. Osobiście rozmawia·
łem na te tematy
przedstawicie-

·z

rodzinnych. Należy także przyporo- pieczeństwo konfrontacji, konfliktu zgromadzeń o szerszym charaltterze szkodliwej dla kraju
lanll kierownictwa Episkopatu.
dzialalnoścl.
:i:e wznowiły działalność kina brat,obójczego, położono tamę strnj- przez stowarzyszenia,
organizacji:! Trzeba jednak wyraźnie podkreslić,
I teatry, organizowane są imprezy kom oraz innym destrukcyjnym ~ społeczne i spółdzielcze. Utrzymane że zwiększa się także liczba
PAP: Istotnie prasa lnformowala
osób,
sportowe oraz czarterowe loty za- cjom rujnującym gospodarkę naro- zostanie postępowanie przyspieszo- które po ochłonięciu z pierwszych
o tym, łż przedstawiciele Między
graniczne. Decyzje te potwierdziły dową, opanowano anarchię i chips ne przed kolegiami d.s. wykroczeń emocji i starannym przeanallzowa- narodowego Komitetu Czerwonego
postępującą stopniowo normalizację ogarniające nasz kraj. Poprawiła
si~ za nieprzestrzeganie przepisów wy- niu sytuacji ogólnej i własnej, oso- Krzyża wspólnie .z dztałaczami Polsytuacji w kraju. Należy jednocze- dyscyplina pracy, wzrosło wydoby- nikających z dekretu o stanie wo- bistej - zajmują postawy nacechoskiego Czerwonego Krzyża odwtcśnie podkreślić, że miało
dztli oś1'odki Internowania. Czy znarównie± cie węgla, produkcja koncentratu jennym. Nie możemy jeszcze zre- wane
rozsądkiem
rozwagą.
A
miejsce przywracanie zaostrzonych miedzi, cementu, różnych maszyn zygnować ze stosowania ograniczcn, przecież o to główniei nam
chodzi. ne są towarzyszowi ministrowi rerygorów stanu wojennego spowodo- dla rolnictwa, lepiej pracuje trans- które sprzyjają zwalczaniu
Zresztą, na marginesie tej sprawy zultaty tych wizyt?
pncGen. KISZCZAK: Lagodzenie
wane z'a klóceniami porządku publi- port. Pojawiły się korzystne
ten- stępczośc!, stabilizacji gospodarczej. nie mogę powstrzymać się od pewGen. KISZCZAK: 26 lutego 1982
moszenie rygorów stanu wojenne- cznego, jak np. w Gdańsku i Po- dencje w hodowli. Powstały warun· a głównie poprawie sytuacji na ryn- nej ogólniejszej refleksji związa
znaniu.·
roku otrzymałem od przewodniczą
ki
ymożliwiające
wdrażanie
refor- ku oraz dalszej poprawie ładu, po- nej właśnie z problemem
10 u~ależnione jest ściśle od rozpostaw cego
delegacji
Międzynarodoweg-0
my gospodarczej, która
powlnna rządku i bezpieczeństwa pul;iliczne- ludzkich. Spotykamy się tu bardzo
woju sytuacji w kraju. Chciałbym
Komitetu Czerwonego Krzyża
Po 2!I stycznia br., realizując wy- przynieść impulsy ożywiające stC'p- go.
p.
często z takta,mi
zaskakującymL
Franka
tyczne
Schmidta raporty z W\zyt
premiera zawarte w przemó~ niowo naszą ekonomikę. W wyniku
przypomnieć, iż
w miarę postępu
Oto na przykład człowiek o popudelegacji
wieniu
w
sejmowym,
kilku
ośrodkach
'VProwadzcno wyraźnego zmniejszenia przestęp
odjącej normalizacji p01;łejmowal!śmy
Nie można równie!
WYkluczył larnym w kraju nazwisku,
znany
szereg dalszych złagodzeń przepi- czości wzrosło poczucie bezpięczeń ewentualności przywrócenia
za- w przeszłości z bardzo ~r:ytycznego osobnienia dla internowanych. De1Ukcesywnie szereg decyzji łagodzą sów obowiązujących w stanie
legacja
MKCK
miała możliwość odwo- stwa obywateli. Po. to, by cele te ostrzonych qgorów w tych rejonach stosunku do władzy, wręcz
deeych uciitżliwe dla
1połeczeństwa jenny!!'.. I tak zwolniono
od osiągnąć, trzeba było użyć środ kraju, w ktorych wystąpilyby
za- monstrujący publicznie swól kry- bycia nieskrępowanych rozmów z
ograniczenia. I tak na przykład - ob:>wlązku uzyskiwania Z'!zwolen na ków nadzwyczajnych, stwarzających kłócenia spokoju i bezpieczenstwa tycyzm w licznych, s:i;eroko znanych internowanymi, a także zapoznama
się ze wszystkimi problemami poakrócono aodzinę milicyjną, począt zmianę miejsca pobytu osoby wy- - czego mamy pełną świadomośc'. publicznego - chociaż mam
na- utworach - w czasie pobytu za bytu
internowanych, Z\Vłaszcza dojeżdżające do sanatoriów, ośrodków określone dqlegliwo~ci dla ogółu dzieję i }>ragnę, by w przyszłości granicą
zdecydowanie
odmawia tyczącymi
kowo w niektórych województwach, wypoczynko"'ch , podróżujące
zakwaterowania, wyzyw obywatel!, lecz nieodzownych
ze tto tego nie doszło.
udziału w głośnych,
propagando- wienia, opieki
obrębie
tego samego województwa, względu na skalę zagrożeń. Jednak·
medycznej,
• następnie w całym kraju. Obeckonwych imprezach antypolskich i potaktów
ze
osoby
światem zewnętrznym.
powyżej
60
roku życia'
i te szereg problemów poJOStaje naBłędem byłoby traktowanie ogra- dejmuje usilne starania
nie - jak wiadomo - obowiązuje
powrót z raportów MKCK
dzieci do lat 10, osoby wzywane dal do rozwiązania. Zostało opano- niczania obostrzeń stanu wojenne- do kraju. Inny człowiek,o równie~
wynika, że waona od 23 do 5 rano.
Zwolruono przez urzędy i instytucje, dojeżdża wane
zjawisko masowego rozprzę go, jako wyrazu 11łabości władz czy popularny, o niezaprzeczalnym ta- runki, w których przebywają interludnojć szeregu województw połu Jące do miejsca pobierania nauki żenia dyscypliny społecznej,
pozo- ulegania naciskom z .zewnątrz. Wy- lencie aktorskim, w przeszłosci an- nowani nie nasunęły istotniejszych
zastrzeżeń. Niektóre
ze szczegóło
dniowych z obowiązku uzyskiwania oraz wyjeżdżające z internatów, do- stały jednak tendencje do anarchi- raźnie chcę podkreślić, że nie bę gażujący się w przedsięwzięcia
mów stUdenckich l hoteli pracow- zacji. Objawiają się one w niektó dzie żadneg'o pobłażania dla wich- jednoznacznie negatywnym polity-\I wych uwag MKCK wymagać będą
sezwoleń na zmlan• miejsca pobyniczych do miejsc stałego pobytu rych środowiskach w postaci prób rzycieli porządku publicznego, a or- cznie clla.rakterze, kreujący się na sprawdzeń l rozważenia. Chcę dotu w celu stwÓrzen!a możliwości w dni wolne
dać, że delegacja MKCK
kontyod nauki l pracy. wzniecania niepokojów społecznyr.il, ganizatorzy prób przeciwstawiania przeciwnika władzy (co do
niekorzystania
1
wypoozynku
wydawanie
szeregu zakłócania porządku prawnego
w Wznowiono
i się obowiązującym przepisom bt,:dą dawna było w modzie) podczas po- nuuje prace od stycznia br.
da.lszycł\
dzlenniltów,
tygodników i przeciwstawiania się przepisom sta- traktowani surowo. Z całą bez- bytu za granicą również nie daje
e>Arodkach rekreacyjno-wypo c:zynkoPAP: Towarzyszu generaie I
140 periodyków
specjalistycznych nu wojennego. Mury naszych tnls.ist względną surowością spotkają sio się wciągać w jakiekolwiek antyW
w)'da.
oraz zezwolono na wydawanie biu- i osiedli oczyszczone
zostały
z zwłaszeza ci, którzy będą próbowa· polskie przedsięwzięcia i zajmujP świetle tych, jale również wczdniej
podanych faktów, trudno zrozumtcć
letynów wielu organizacji i instyturozsąd
Wznowiono
wydawani•
wielu cji. Włączono do emisji wszystkie agresywnej propagandy, z jątrzących li stosować w naszym kraju, obce stanowisko nacechowane
gloay prasy zachodniej sygnalizu1ą
napisów i plakatów, jednakże
naszej mentalności, terrorystyczne kiem i rozwagą, godne
w
patrioty.
dzienników, tygodników 1 periody- i;egionalne rozgłośnie Polskiego Ra- różnych jeszcze publicznych miej· metody walki
i
z władzą, jak rów- Nie są to faltty odosobnione. Nie- ce ostatnio nową „falę represji
ków, zarówno centralnych, jak l te- dia (poza jedną) oraz cztery regio· scach za pomocą ulotek i wrogich nież ci, którym marzyłyby się kons- stety, znamy i odwrotne przypadki. aresztowai\'', Tctóra jakoby ogamęh.
renowych, a także emisję drugich nalne ośrodki telewizji. Zezwolon:> haseł wzniecany jest niepokój. No- piracyjne organizacje czy podziem- Oto np. ludzie, w tym o głośnych 11asz kraj.
na wznowienie działalności 195 stc- tujemy również próby ponownegC\ ne struktury: W tych sprawach nie naz\Viskach, którzy
zawdzięczaja
programów radia i telewizji ornz warzjszeń
Gen. KISZCZAK:
społeczno-kulturalnych. uruchomienia nielegalnych
te
anty- będzie pobłażliwości.
wszystko Polsce Ludowej,
ktorzy sygnaly. Pretekstem do Znam
ezwartego programu Polskiego Ra- uruchomiono telefoniczną łącznosć państwowych i antysocjalistyczny ch
nich, zrezwłaszcza w ostatnim dziesięciole
sztą
bardzo
naiwnym
międzymiastową
pretekstem,
i
międzywojewódz
wydawnictw. Z takim trudem przydia przywracając jednocześnie naPAP: Opinta publiczna jest syste- ciu dostąpili, można powiedzieć, sła
ką zamawianą w ~entralach
Inoraz wrócony spokój i ład publiczny za- matycznie
tnfonnowana o dzia:a- wy i zaszczytów, a także uzyskali była podana w naszej prasie
dawanie wielu stałych pozycji pro- krajową
formacja o rezultatach akcji pod
sieć telefoniczną.
kłócany jest jeszcze próbami orga- niach podejmowanych przez
rily
wcale
niebagatelne
korzyści
matesramowych. Nadaje swoje prograkryptonimem „Spokój", przeprowanizowania zbiorowych wystąp!eri i porządkowe w atoaunku do
osób rialne, obecnie czynią różne gniewmy Radio Polonia. Uchylono
obodo których przede naruszających przepisy •tanu 'wo- ne gesty, a· nawet wysługują się dzonej w całym kraju przez MiliObecnie,
i:godnie z zapowiedzią demonstracji„
cję
Obywatelską i ORMO. Akcja ta
się
wciągnął' jennego, jak również o internowi;- naszym przeciwnikom, schodzą
wiązek uzyskiwania zezwoleń
do nie miała żadnego
na premiera, -przygotowywane są ko- wszystkim usiłuje
szczegolnego
młodziet,
wykorzystując
niu
pewnej
jej
ltczb11
natu·
01ób.
Dziś
JUŻ
dwuznacznej
roll
lejne
stałych
decyzje dotyczące zakresu rywspółpra charakteru, wiele
zgromadzenia zwoływane przez orpodobnych dziadyplomatycz- łań przeprowadzaliś
gorów stanu wojennego. Między in- ralną spontaniczność oraz brak dol- nikt nte wierzy w rozpowszeclntia- cowników placówek
aany władzy i administracji pań- nymi
my
w przeszloovo- nych państw nieprzychylnych nasz.iod dnia 1 marca br. zn;is! wiadczenia życiowego i polityczne- ne przez wrogą propagandę
ści. Akcja ta była wymierzona
w
1twowej, organizacje mlodzietowe, się obowiązek uzyskiwania zezwo- go.
wieścł o dziesiqtkach tusięcy
in- mu krajowi.
elementy aspołeczne i środowiska
ternowanych przetrzymywanych . n.t
1p6łdzielcze 1 inne. Zwolniono rów- leń na zmianę miejsca pobytu, to
kr:yminogenne.
W ramach
tej
PAP: 25 stycznia br., premier gen. akcji
Mimo poważnego spadku liczby mrozie t• glodzonych. Jednakże 11prasię
tJWobodę
niet obywatel! od obowiązku uzy- znaczy przywraca
zatrzymano na krótki
okres
przemieszczania się według zasad przestępstw, w dalszym ciągu po- wtl te a zwlaszcza aprawa tntern'l- ar~ti Wojciech Ja1'u.zelski w 1u;ym czasu, w celu wyjaśnienia
około
zkiwania zezwoleń · na spotkani'! sprzed 13 grudnia 1981 r. W strefie tencjalne zagrożenie przestępczo3cią wanych, nadal wykorzystywane . '4 se1mowym przemówieniu stwterdzil,
tys. osób, z których
prawie
llrianizowane s okazji uroczystości nadgranicznej zwalnia a!ę od obo- jest jeszcze znaczne. Obok trady- w propagand.złe zcchodnieJ, a ł w iź wladze nie bedą stawiać prze- 3,5
wszystkie
już
po
paru
godzinach
czerto 1zkód 01obom, które :ze wzgleau na
wiązku uzyskiwania zezwoleń
na cyjnych niejako tonn pn:estl;pąf": kTa;u ro;zpo:wuechn~o'fUI •4
na swą dotychczasową antypaństwową powróciły do domów. Fakt ten popobyt czasowy os.o'!>y w wieku ~o ści, takich jak napady, włamania l zupełnie fantastyc;me htstori11
traktowano jako „falę represji
l
polityczną dztalatność zechcą osie·
wyżej lat 60, mlodziet do lat
10, kradzieże, szczególne potępienie wy- ten temat.
aresztowań", mimo że w tym sadltć się w innych, wybranych przez
osoby kierowane na leczenie, do sa- woływać muszą czyny noszące znamym komunikacie
o zatrzynatoriów l ośrodków wypoczynko- miona terroru, nabierające specyGen. KISZCZAK: Nie ukrywnmv siebie krajach. Czy w tej sprawie maniu - dokładniepodano
- 252 sprawwych, uczestników zbiorowych wy- ficznego wydźwięku w aktualnej sy- przed opinią publiczną żadnych m- są podejmowane odpowiednie decy- ców przestępstw. Godzi
się zauwacieczek turystycznych i sportowych, tuacji politycznej. Podło:tenil\ ma- !orma'.cji związanych z łymi proble- z;e?
żyć, że podobne akcje, a
nawet
uczestników imprez kulturalnych 1 teriału wybuchowego na stacji ben- mami. W okresie od, 13 grudnia ub.
na znacznie większą skalę przeprozynowej w Lubinie, w której znaj- roku do ~6 lutego br. internowano
oświatowych.
Gen. KISZCZAK: Wydałem od- wadza policja w wielu krajach zadowało się 28 tys. litrów benzy11y łącznie 6 G47 osób. Nie jest to li- powiednie polecenia organom pasz.chodnich, choćby wspomnieć ostatRozwa4my
Z tym samym dniem znosi się go- mogło spowodować masakrę miesz- czba stała, gdyż zdarzają się nadal portowym.
równie~ nie masowe , obławy we Włoszech
kańców
przypadki
miasta
i
internowania
nieobliczalne
osób,
straktówprowadzenie
szeregu
dzinę milicyjną dla kierowców takułatwień czy Francji. Nikt jednak z
tego
sówek. Znosi się obowiązek uzy- ty materialne; napad i rozbrojenie rych działalność szkodzi lub zagra- wyjeżdżającym na pobyt czasowy. powodu nie podnosi głosu. No c6ż,
za- ża interesom państwa. Mamy rów- W najbliższych dniach ukaże się w nasi przeciwnicy widzą w naszym
W dniu dzisiejszym słońce s~!wania zezwoleń na organizowe- fołnlerza WP czy śmiertelny
w nież 10 przypadków ponownego ln· tej sprawie stosowny komunikat.
wzeszło o godz. 6.23, zajd:de
nie kursów prowadzonych
kraju nie to co jest, lecz to co
prz<?'I! mach na funkcjonariusza MO
oto przykłady obra- temowania osób, które po zwolniedziałające organizacje społeczne, je- Warszawie bardzo chcieliby zobaczyć.
zaś o 17.15.
Mo żna
zujące problemy, jakle mamy •je- niu
wbrew składanym zobowią~a
PAP: Trudno· oprze~ się wraż<: tylko współczuć dziennikarzom zażeli tego rodzaju działalność ma na
sluż„, chodnim, że w P«'oni za sensacją
celu przekwalifikowan ie lub. przy- szcze do rozwiązania. A więc ist· niom podjęty działalność szkodząca niu, że w tej sytuacji rola
jeszcze
konieczność interesom państwa. W stosunku.. do któT1J111ł kieruje towarzysz general wmanewrowali
gotowywanie osób do pracy w okre- n!eje nadal
lmienłny obchodzą:
s)ę
w hałaśliwą
rygorów stanu wojen- kilku osób zwolnionych z interno- jest szczególnie trudna i chyba - obronę kryminalistów,
ślonych
zawodach,
podnoszenie utrzymania
pasożytów i
nego.
Dyktują to w znacznym stop- wania wszczęto postępowanie kar- jak nigdy dotąd odpowied:zia1.r..a. spekulantów. ale można dziwić się
kwalifikacji w dziedzinie świadczeniu
również żywotne potrzeby gos- ne. Zostaną potraktowane zgodnie
Albin, Antoni
nia ró:i:ne~o rodzaju usług
i to bardzo wielu politykom zaor:.iz podarki. Poważny wpływ
na dalsze z prawem stanu wojennego.
Gen. KISZCZAK: Istotnie, czasy chodnim, że bezkrytycznie wykorzydoskonalenie prowadzenia
gospo- trwanie tego
stanu
ma
także
poliw
których
przyszło
nam
żyć
i
dziadarstw domowych. Ponadto przewistali tak niepoważny
do
Dyżurny synoptyk
W okresie stanu wojennego zwol- lać wymagają zdecydowania, a je- poważnych wypowiedzi.pretekst
dywane jest untchomłenie automa- tyka niektórych rządów zachodnich,
Niestety,
tycznej łącżności telefonicznej mię której celem jest przeciwdziałanie niono z internowania 2 552 osoby i dnocześnie szczególnej • odpowie· nie jest to odosobniony przypad-:k
politycznej I gospodar- liczba ta wzrasta. Według stanu na dzialnośc!, szczególnej rozwagi
w i nie sądzę... aby był on ostatni.
w dniu dzisiejszym dla Łodzi dzy Warszawą a miastami woje- stabilizacji
czej
Polsce. Restrykcje gospodar- dzień 26 lutego w ośrodkach int>'!r- działaniu. Oto w sprawach intemoprzewiduje następującą po- wódzkimi, krajowej i międzynaro cze i whałaśliwe
nowania
akcje
propagandowe
przebywa
4 095 osób. W wanych każdy przypadek musi
Na marginesie taka
refleksja.
godę:
zachmurzenie duże z dowej łączności teleksowej, zwłasz !łużą Ich inspiratorom I autorom, ostatnich dniach uchylono
nakazy być rozpatrywany
indywidualnie, Nigdy nie - twierdziliśmy, że służby
cza dla potrzeb instytutów naukorozpogodzeniami . Przt'jściowo
lecz
jednocześnie szkodzą naszemu internowania w stosunku do grupy musimy roj!:ważać wszystkie za
l porządkowe nie popełniają błędów,
wych, przedstawicielstw
handlo- krajowi. Warto by nasze
słabe opady deszclu i mżaw
około 300 osób. Przewiduje się dal- przeciw. Staramy się, aby uciążli
wych, ' kompleksu turysty.c;zn~go
że nie ma uchybień w naszej prai stwo UŚ\\'.iadomilo to sobiespołeczeń
ki. Temp. maks. plus 5 sł. C.
sze
zwolnienia,
dobrze.
co
jednak
pozostawość,
jaką
stanowi
sam
fakt
inleruzdrowiskowego, uruchom1eme telecy. Proszę mi jednak wierzyć, że
wać
będzie
w
śclsłym
Wiatry
związku
słabe i umiarkowaze
)!owania
nie
wykraczala
poza
n!egraficznej łączności międzynarodO•
każdy taki przypadek jest
prze~
PAP: Jakte rygory zostaną nadal stabilizacją życia społecznego I nor- zbędną konieczność, a konsekwen- nas
ne z kierubk6w
południo
wej dla przypadków losowych ornz utrzymane?
dokładnie badany i analizowumalizacją sytuacji w kraju. Istotne, cje izolacji poszczególnych osób po- ny.
przywrócenie
·międzynarodowej
wych.
B1ędy naprawiamy i wyciąga
a mote nawet decydujące znaczeni"! ciągały, jak najmniejsze negatywne my konkretne wnioski. Ale
łączności telefonicznej.
W marcu
Ciśnienie 11 godzinie 19 wy1;1rawGen. KISZCZAK: Głównie . te, ma tu zachowanie się intemowa- skutki społeczne.
wzięta
dą jest 1 to, że mimo trudnych, n
zostanie
pod
uwagę
m.otl~
nosiło 990,2 hPa (742,8 mm).
które wynikają z samej istoty sta· nych oraz ich postawa.
Niestety,
wość
nier.zadko
sukcesywnego, wznawmma nu
niebezpiecznych
warunwojennego, a więc sądownictwo jest wśród nich niemało i takich,
PAP: W Jakich· warunkach prze- ków służby funkcjonariusze resordziałalności stowarzyszeń
naukospoRób bywają internowani?
Z ka·lendarza
wych, kulturalno~oświatowych, spor wojskowe i doraźne oraz przepisy którzy w demonstrącyjny
tu spraw wewnętrznych nie szczi:internowaniu i cenzurze. Nie podkre~lają swoją
wrogość
do
towo-turystycznyc h oraz plantato- o
dzą sil, zdrowia i umiejętności; aby
przewidujemy
również uchylenia w ustroju, do władz
wrdarzeń
!OCjalistycznego
Gen.
KISZCZAK:
Zapewniliśmy
wykonać rzetelnie swoje
rów i hodowców.
zadama.
najbliższym czasie zakazu strajków państwa, nie pozostawiając żadnych wszystkim internowanym
godziwe
i zak;azu zwolywania. i odbyw::inia wątpliwości, te
nie
zaniechaji, warunki, a części z nich, między
1943 - Powstanie w ZSRR
(PAP)
W marcu także
przewidujemy
Związku Patriotów Polskich.
dalsze rozszerzęnie zasad wymi:iny
1898 Powstanie Socjal- osobowej z enropl!jskimi państwami
demokratycznej Partll Robot- socjalistycznym! - między innymi
przywrócenie indywidualnej
turyniczej Rosji.
styki motorowej organizowanej Zll
pośrednictwem Polskie.e:o
Związku
Taka sobie myśl
.
Motorowego, wyjazdów
i!ldY Ridualnych do rewnych ł zna3omyc'!l
- obywateli polskich zatrudnionych
W
dobrym
małżeństwie
na obszarze tych państw.
głową jest mężczyzna, a 11ercem kobieta.
W stosunku do cudzoziemców 7.
państw kapitalistycznych możli
wość przyjazdów
Uśmlechn.iJ się
!ndywidualnyc~
(Dokończenie ze str. 1)
a trukże o tym, co
nalety zrobić ntk6w jednostek aospodarczuch nie
publicznymi środkami komunikacji dycji DOlskiego ruchu robotniczego, by partia. jako
przewodnia siła zdaje sobie sprawu ze znaczenta,
po wykupieniu świadczeń w pol- iel!o celów i zasad
narodu. spełniała społeczne oczeki- jak t z celów reformy gospodarideowych skich biurach podróty. Analizowa- Zródłem słabości naszej i:>artłi było wa<11ia I nadzieje. - Musimy tak czej. Nie wie o co . w tej reformie
Jak doniosła PAP w ub. sobotę ne są· również możliwości wprowa- za każdum razem naruszenie pryn- działa~. bu nłe uszczęślłwiać spo- naprawdę chodzi. Musimy temu
na podstawie decyzji Woje.wódzkledzenia 1 innych ułatwień:
cypiów tdeowych. Dekla1'4c}a pro- łeczeństwa
na riłt:, lecz tak, by jak najszubciej
przeciwdz,łGłać ••• go Komitetu Obrony I zarząrl7enia
gramowa w sposób bardzo jasny społeczeństwo
czufo, te jesteimy
- Chcemu w najblłższym okre- wojewody gdańskiego od dnia 27 luPAP: Przegtądając t~ obszerną pne· formuluje myśl, że wyjście z kry- mu potrzebni.
sle, w opa1'ciu o dyskusję Vll Ple- tego zniesiono :zakaz odbywania na
cłe:t Zistę zlagodzeń restrykcji stanu zysu zależu od nas samych. :Życie
num,
jGk i sejmowe wystqplenie terenie miasta. Gdań~ka narad 1 szkoNa zakołlczenłe sw~o wystąpie
wojennego można dojść do wni!>sleu. niesie wiele
uwarunkowań, lecz nia T. Czechowicz nawiązał
gen. Jaruzelskiego. opracować bar- leń. organizowanych przez osoby fido
temamu przecież aktualny prog„am l!O nurtu 1>lenarnej dyskusji, który dzo. szczegółdwu ):)rog1'am dztawnia zyczne, prawne, stowarzv~'enla I orże poprzez wprowadzenie tego sta
~anlzacje społeczne . w tyC'h orz:vnu osiągnti:to zamierzone rele. •Czy IX Zjazdu, ktÓf'ego partia musi się dotyczył Bi>ra.w 1!06J>Odarczych.
Mó- wo3ew6dzkiej łnstGncji partyjnej. p11„kach obowlą7.t1ja zasady zawarte
trzymać. Wszyatkie rozpoczęte ,...
,zuszny jest taki µmtosek7
potrzeba, żeby w rozporządzeniu mlnlRtra
wił o polityce kadrowej, kt6ra jest Niemniej Istnieje
spraw
formy sq konieez·n•, G mu musimy ważnym, aczkolwiek wYmaJ?ają-. każda podstawowa organizacja tak wewnętrznych z dnia
1IO stycznia br.
strzec · ich reGltzacjl - kontynuo- cym duiej odDOWiedzialności,
ż11 wyciągnęła wnioski z . uchwały Ponadto od dnia 27 lutego zniesioinGen. KISZCZAK:· W odniesieniu wał mówca.
strumentem tosl>Odarczym. - Trze- Vll Plenum ł jak najprędz11j włą no równie:!: obowiązek uzvsklwRnla
do podstawowych
celów - tak!
W dalszej części swego wYst4- b11 wiedzie~. że dztl każdy zwol- czpla się w nurt 'Dartujnej dysku· przez osoby zan· •eszkuJace na tereSparaliżowane
zostały
strukt~ry plenia T. Czechowicz mówił o po- nion11 ze atanowłskG
n le miasta Gdańska zezwoleń
zakóńczył mawca.
na
pracownik gjt kierownicze sil opozycyjnych, kie- trzebie ziwrócenia więokszej uwagi obciąża w 1'1'Zekonaniu
społecz
Po wy~1n>ieniu I sekretarza KŁ katdorazowy wyjazd do tnne1 miejrownicze ośrodki kl)ntrrewolucj!, a na s1>rawy młodego pokolenia, wy- nym właśnie partię •••
na pytania zebranych od:powied?:ie- scowości woj. gdańsk!P.go. Nadal jedw tym grupy i ośrodki nielegal- kształcenie w społeczeństwie sza- Nłei:>okojqcum zjawiskiem - 11:
CzechowiC'Z, sekretarz KŁ - nak w tym wypadku
obowla n1ją
nych organizacji typu KPN. W re· cunku dla pracy, bez którel{o żad DOwiedział T. Czechowicz - jest A, T.
Hampel oraz J. Bednarowicz. ogólne zasady
przekraczania wo jezultacle zażegnano realne niebez- .na odnowa ddkona6 •ię nie może, to. ta wciq.t jeuc:za wielu lcftrT'otD(PW) wództwa,
(PAP)
•
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lielonv telefonii

11

dzw ił bez 1~azea1YJ
W

pi:4 4

wolną sobotę niełatwo się był.o dodz,on ić dO
„Zielonego

telefonu• , przy którym zasiedli oficerowie WP udzielają c y
młodzieży szcze gółowy ch
informac ji
o wojskowym szkolnictwie zawodoWym. Jak nas po i nformo wał przedstawiciel Wojskowej ;Komendy
uzupełnie ń w Łodzi ppłk
Wiesl aw
Godlewski,
telefonowalJi nie. tylko ·
młodzi ludzie koń c zący w t ym roku szkoły średrUe i zawodowe, ale
także ich rodzice. Pytania b yły róż
ne. W większości doty czyły · one warunków przyj ęcia m. in. do poszczególnych typów wyższych szkól oficerskich i szkół chorą ży ch.
Jakie
trzeba zda~ egzaminy, jakie stawia
się wymagania kandyd atom pragną .
cym poświęcić się trudnej, ale jakże zaszczytnej zawodowej służbie w
wojsku - oto najczęściej powtarzające Się pytania.
Nie br akowało
rów;nież długich rozmów telefonicznych na tematy wprawdz\e
nie
związane ściśle z wojskowy m szkolnictwem zawodowy*1, ale dotyczące
samej służby wojskowej.
„Zielony telefon" od godz. 10 do
. 11 dzwonił bez przerwy i nie wszyscy zdążyli się z nim
~ą czyć.
Dlatego w~orem lat ub i egłych poatanowlllśmv
zorganl'Zować jeszcze
w marcu Nasz Telefon Usługowy ,
przy którym zasiądą w . red akcji
„DŁ" przedstawiciele WP z WKU,
ażeby wszyscy zainteresowan i wy.
braniem zawodu wojskowego mo•
gll żasięgnąć szczegółowych Informacji.
(j, kr.)
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J ak już informowaliśmy, łódzka „społemowska" gastrono. .
m i a prowad zl w b arac h mlecznyc h i barach szybk1eJ obslu~
sprzedaż pieczyWa i mleka w wolne soboty, a także w nie-'
d zie
· 1l:\ Clio dz.1 o t o, ab Y umoz·1·1w1~c l o dzl anom, k tórzy rue
· zdą-.
żyli w sklepach nabyć chleba 1 mleka, dokonanie tych zakupów w dyżurujących placówkach gastronomii. Jak ta pożyteczna inicjatywa gastronomii zdaje egzamin w praktyce? Aby się
o tym przekonać reporter DL" w minioną wolną sobotę od•
"
wiedził kilka barów mlecznych i barów szybkiej obsługi.

!!WW

W ajencyjny91
barze mlecznym
„Smakosz" przy ul. A. Struga już
Od rana usta wiła się długa kolejka
konsumentów, którzy w większości
przyszli tu nie na śniadanie,
ale
wła śnie po pieczywo i mleko. Czyż
by zabrakło tycb podstawowych ar-

180 litrów mleka l 70 bochenków
chleba - mówi ajent „Smakosza",
Marcell Jakubowski. Jeden
:r:
klientów przyszedł z olbrzymim koszem I chciał kupić... 20 bochenków
chleba!!.! Ostatecznie po długich targach sprzedaliśmy mu 10, bo przetykułów spożywczych
w
dyturują cie:t musiało starczyć pieczywa i dla
cych w wolną sobotę sklepach, sko- innych naszych klientów oraz przede
ro ldiencl nabywali tu aż po 6 li- wszystkim na zaopatrzenie baru.
trów mleka i po kilka bochenków
Równleż w barze mlecznym „Rechleba?
prezentacyjnym" przy ut. Plotrkow- Przez kilka godzin sprzedałem skiej, mimo te w pobllżu czynny

KOLEJARZE

Dojazdy P cow nIcze
•

~a
1

ubiegły

piątek

odbyło

się,

zorganizowane przez Rejonową
Dyrekcję
Kolei
PaństW.Ql.VYCh,
spotkanie
z
przedstawicielaml
największych
zakładów
aglom i racji łód z kiej dotyc zą ce poprawy
obsługi p asażerów. Wzi ęli w nim
udział
przedstawi ciele DRKP z
jej dyrekt orem - EDWARDEM
SALAMONEM, a także z-ca dyrektora generalnego PKP - JAN
RYGIELSKI i z-ca ; dyrektora
warszawskiej CDOKP IRENEUSZ ROGULSKI.
Wprowadzeniem do dyskusji była
dnformacja na temat ruchu J)IOCią
g6w pasażerskich na oosŻ czei(Ól
nych łódzkich d wor cach, stanu taboru ara.z funkcjonowania wszystkich elementów obsłui;!i podróżnvch
(kas biletowvch, informacji, dworoowej gastronom ii). Na iwięcej danych dotyczvło przewozów pracowniczych. W każ d v roboczv dzień,
na lód.z.kie dworce p r zybyw a kilkadziesiąt tys i ęcy pasaż erów zmierzających do zakła dów pr<tc.Y lub do
szkół. Wazne iest nie t ylko to; apy
zdążyli oni na czas, lecz tak że by
ta codzienna oodr6ż, która Powinna trwać możliwie na jkróce j, prze bi eiiała
w przyjemnych w arurnkach.
W OJ)inii samych kolejarzy nale ty zwie<kszyć częstotliwość kursowan ia po.ciągów „roboczych" n a
na.ibardziei
obłożony ch
trasach
(IPiotrków. Tomaszów). Na n iektórych żelaznych szla k ach obow iązu
ją
dość
dl'<ist yczne ograniczenia
szybkości.
oo pow odu je znaczne
wydłużenie czasu podróiy. Mowa
t'1.l Drzede w szystki m o oczekując e i
r emontu t rasie Łód ź F a bryczna Koluszki. W złvm stan ie technicznym znajduje Ś' ę t a bor w agonowy
będący
w
d ys oozyc ii
łó dzk ie i
DRKP. Wpływa to n a ko·n i e cznoś c
o graniczania
s kładów
poci ą!! ÓW.
Najbardz<iei cie rpi
tvm komfort
ia·z dy., obniżany dodatkowo Pr71„
złą pracę ludzi porz ądku jących war.ooy.
Wspomniano rów ni eż o przestarzałych urz ą dzen i ach w kasach biletowych i
ciąr. l e
powraca iacei
sprawie fatalnei;!o stanu obiektów
dworcowych w węźle ł6dzkim.
O ile przedstaw iciele DRKP w
sposób bardzo skrupulatny przygo.t owali się do tego spotk an ia, to
zawiedli
rz eczn icy
podró7.nych
Przedstawiciele łódzk ic h zakł a dów
praicy wspomnieli iedynie o potrzeb ie uruchomien ia obwodn icy kolejowe.i. która ułatwiałaby do iazd
do Dracy ludziom m i esz.ka j ą cym na
odległych osiedlach, a del egaci ze
zg'.erskiego ..Borut y" i WZPB „ 1

Łapiński

J.

osób

~.1iir:!iu~kl~~~i~dz~ t~~~~zega~~;~gJ;~

wyręczała

1

TYM ROKU
OJ

6 tvs. te! o ·-w dla

p:-zyszłym roku obchodzić b ęs etn ą roczn'cę istn :E!nia w
Łod z\ !3.czności telefoni.cznej. By/o
może ro-rznrkę tę Wojewódzki U rzarl
T0le~- ,.,..urdkacji upa mięt n i założe
niem w naszym mieście s tutysie<:z
nego tP'.~fo n u. Do końca gr ud n '.~

łodzian

nej p rzebiegaj ą
bardzo sptaWUJ.le.
Na I kwa rtał br. zaplanowano zanstalowa'll'.e 2 tys. numerów,
a
z a łożo no j uż 1284. Prace te konc entrują się głównńe
w rejonie
os iedli Za grodniki , Piaski> Karale w ora z na Bałutach w obręble
bow '.eri mie.Jiśmy 91.897 abo·nent6w m . i n. u lic: Frarnciszll:ańsJde.i, Zba
t e!ehn'cznvcb (!03.968 w woiew6d 7. r ask ie j,
Czarnieckiego,
Marysińtwie m 'ei sk'm lódz.Jcim), a plany skiiei. T am t eż dalej rozpudowywa
n a t n r11k nrzew'du.i~ założeniP n a będzie sieć telekomunika.cyjna
ok. fl l·v~. t~ • eror"w.
Wszystk
Gwoli info rmac ji podajemy,
ie
więc wskn 7 t'ie n a to, że w przv
w ubiegłym r oku zało żono w Loszłyrn r~ku bPd:>:°e w. Ł<Jdzi pomd d zl 5915 telefon ów, w
ogromnej
100 tv, . a tvment6w ..
większości u prywa'iinych a,bonenJak dotvch<"z?s prace przy zakła tów.
(s)
daniu łączności t elekomunikac yj-

d zierrv
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placówk i handlowe. A
pr2:eciet w są siedzt wie otwarte były
dyzurujące „Dellkatesy", -ale do poszczególnych stoisk u sta wiły się w
nich długie kolejki. W barze mlecz- (
nym natomiast bez kolejki można
było kupić chleb i mleko po cenach
detalicznych.
Zupełnie
Inną
sytuację
reporter
,.DŁ" zastał w barach szybkiej ob- ~
sługi, np. w „Rarytasie" I „Kaskadzie" sprzedano zaledwie po kilka
ZAUFANIA
S3T-37
r litrów mleka I tyleż samo boche:n- TELEFON
czynny w godz. 15-T rano. w
ków cbleba. Na drzwiach wejścio
dni wolne od pracy całą dobę.
. wych do placówek gastronomlczDla !tablet z ciążą problemową
nych nie wszędzie umieszczono wy- '
740-33
- czynny w godz. 12- 2!
wleszki informujące o godzinach Ich
tylko
w
dnl
powszednie.
pracy, a także o adresach dyżuru
jących w wolne soboty barów mlecznych I barów szybkiej ob sługi. Nic
TEATRY
było takich wywieszek ro.in. w „Rekordzie" oraz
barach mlecznych
nieczynne
„Bałucki" i „ Przystanek" oraz
w
barze-bistro „Pod Arkadami".
Ten
ostatni bar w ogóle w min ion ą so MUZEA
botę był zamknięty , ponieważ jego

I

~

l

i

I

?
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H~Si'Jo:~~o n?~d1!~ska REJr)OLU-

Iw~':i~o~~~o;ę.

naszego sobot niego. rajgodz. 11- 17
d
j
I
d0
j d
POLSKIEJ WOJSKOWE.J Sł.Ut·
u sprowadza ą s ę
e nego ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego T)
stwierdzenia: wprawdzie inicjatywa
godz. 10 _ 13
prowadzenia sprzedaży pieczywa
1
mleka w dyżurujących barach jest !~ Pozostałe muzea nieczynne
z pewnością słuszna , ale nie wszędzie
• 0• •
została ona przyjęta przez kllcf'.tów
'Z
jednakowym
zainteresowaniem . ~ ZOO - codziennie od godz. t
Każd y bowiem woli dokonać pod sta- )
c 15.30 (kasa do 15)
wowych zakupów artykułów spożyw- 1 PALMIARNIA
d
czych w sklepie aniżeU w barze, ~>
. .co z1enn 1e
chyba te sklepy są źle zaoua t rzon e ~
~~P~~c~7 pon1edz1ałków) od godz.
- wówczas gastronomia pozostaje
·
ostatnią
deską · ratunku.
(j.kr.)
)(
KINA
~

ł,

~
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~·

1
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BA?.TYK - „ PrzPmlneło · z WIRt·elh" USA od lat 12 godz. to.
14, 18
'
IWANOWO - seans zamknięty gocl"Z. ! O: .. Miłość cl w<;zvst'<o
wybaczy" pol. od lat 12 godz .
12, 14, 16. 18
· · FJ"' ,'\
''111 :o~ t rl wszystk~
' '\,•1· 1·'. ,, .. n nl
IO, 12 15, 14 30,

nrl

lat 12
19 15

gorłz

17,
PRZEJ ·vmSNJ~ - .,Old Surehancr•
RFN- .1ug
b.o
godz
IO, 12, 14. 18, 18.
- ~ Wf,()K NIARZ - Muzył'znl ldnle
młodzieży - .. GoraezR:a sobot'
nleJ nocy•• USA ort lat 15 godz
IO, 12. 14.30, 16 30. 18.30
r.; ,rM' - i>enur!a I pnygC>
d:a na ekranie - .. Czło w iek kia.
n " USA od lat 18 godz. 10.
12. 14. 16, 18
W ISł A
NlemP kino"
USĄ
od lat 15 godz. 10, 12, 15, lT, 19.
> ZACHĘTĄ - seanse zamknięte godz. 9, 11: „Diabli mnie biorą " fr. od lat 15 godz. 13, 15,
17, 19,
STUDIO - „Rzeczpospolita babska" pol. b.o. godz. 15; „Barbara Radziwiłłówna" pol. b.o. g-0dz. 17, 19
STYi O\\'•
Mlstrrnwie kina
światowego:
Sidney
Pollack:
,.Trzy dni Kondora" USA od
od lat 18. godz. 15, 17. 19
Gl)YNIA · Kino non stop
od· godz. 10-21; „Piraci XX wieku" rad z. -0d lat 12
)

~

ii
~

APTEKI
M!cklewlcza 20, Piotrkowska 67.
Olimpijska aa,
Nlclarn!ana 15.
Dąbrowskiego 89, Lutomierska 146.

•
Pabianice
Armil Czerwonej 7, K<mstantynów - Sadowa to, Ozorków - pl. Armil
Czerwonej 17, Głowno
Łowicka 38, Aleksandrów
Kościuszki 10.
DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia ogól.na
Bałuty:
Szpital Im. Marchlewskiego
codziennie. dl•a Przychodni Re1onowych l1if 4, 6. 8, 9 10, Zgle-rz.
ul. Dubot.' 17, Szpital Klinicznv
Ba rllckiego
codz!en
Im
nie dla Przychod'Ttl
ReJonowei
nr 7, Szpital Im. Skłodow„kl<''·
Curie
ooclziennle dla przy _
chodni Re1onowych nr 1, 2, 3, 5,
Z!llen . 13J· Pa.rzęczew~ka 35, S7pl
tal lm. ·Marchlewskiego · ccdzlennle - Zgierz, ul Dubois l7
miasto I gmina Zgierz, Ozoorków.
Aleksanrlrów. Parzeezew: Gf„·n e
- Szpital im. Brudzlńsltle~o (Kosvnierów Gdyńskich 61), Polesie Szpital lm. Kooerńlka (Pab!anlcka 62) , Sródmieścle - Szplt1l im.
Son„nl)f•re;a (Plenlnv 30). Wld7.eW
- Sznltal im. soneriberga (Pieniny 30).

•
Chlrure;la urazowa - s,uit:!l
Skłodowskiej-Curie (Zgierz,
rzeczewska 35)
1\le11rorl1! •11 11•le
<;znlt3J
SkłodowskleJ-Curie (Zgierz,
rzęczewska 35)
Larvn~olovt"
S1nlt ;; l
RorlłcklPeo

(Ko n dń•klel!o

Okullstvka

Skłodowskiej-Curie
rzęczewska

·~2)

Sznlt~l

(Zgierz,

lrn

PaIm

PaIm
Im

Pa-

35)
I

Chirurgia
la·r vn)!.ologln dzlP.·
ctęca
Sznilal Im, Korczak a
(Armil Czerwone1 15).
Ch!rura:la
<?c 2ekowo -twAr1ow"
- Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzęczewska 35).
- Tol{,ykoloJ?;la - lnstvtut Medy
eyny Pracy (Teres:'I; 8)
• Wenerologia
Przyehodn13
Derma• 1oe;lczn1 (Zakatna 44)
WO.JEWńDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Ł"ódt, ul

SlenldPWlcza iG7
tel 99

OOÓl . Nllł.ńDZKJ

PUNKT INFORMACYJNY
dotvczaey
pracy
olaców<'k
służby
zd rowla
czynny rat a
dobe we wszystkie dnl tyg'?dni9
tel. (llS-19

Stare problemy nowego szpitala

stoją

\viceprezyde11tem lodzi·

spożywczy,

,.,.„

Wydaje alę, u tym raz.ęm aobotnla akcja „Centraiu" wymiany opak owań szklanych
na poszuktwan11
to w ary (rajstopy , pończochy , żylet
k i ) przebl egla znacznie sprqwntej nit
prze d t y godni em . Złotyly ślę na eo
d w i e przyczyny. Po pierwsze - tym
r azem w dl u.glch - niestety - kolejkach
zabrakło amatorów krajow ego w i na . by!o więc spokojniej Po
dru.g t e pod samym
,Centralem"
uruchomiono
trzy pun~ty odbioru.
(pr zed tygodniem tylko jeden),
co'
?nacznle roz!adowa!o elok. Na Retklnt
„Pod bocianami" początkowo
by! tylko jeden vunkt skupu, jedn ak w godzinach polu.dniowych podjęto de cyzję o uruchomieniu
drugiego . Na Czer wonym Runku. takiej
p ot r zeby jw!: nie byto. Wnioskować
wię c nal e ż y, t:!: ta potyteczna akcja
w ostatnią sobotę uda!a się, chociaż
naszym zdaniem nie catk!em.
kilkanaście

sklep

I

\dla <ierpiliwych

Pytaliśmy

J.nleka

nie
brakowało chętnych na pieczywo i
mleko. Jak poinformowała nas z-ca
klerownil{a baru, Krystyna Rogowska _ przez 6 godzin (od godz. s
I do 14) sprzedano tu 40 boche nków
chleba
120 lit(rówbochenków
mlek a.
·
Nieco i mniej
chleba
50
' i 60 lltró\V mleka) sprzedano w tym

kup

cych w kolejkach Ile czasu stracitl
na oddanie swego szkta. Odpowiedź:
dwi e-trzy godziny. Jest to atanowczo zby t dtu.go . W tej sytuacji motna by p rzecl et zorganizować
nie
pię ć j a k w ubleg!q sobotę - a np
ostem, czy nawet dziesięć samochod ów I ludzie by krócej czekali.
JTa kon i ec przypomtnam11, że podóbna a.keja
wymiany opakowań
sz kl.anych na talony
na atrakcyjne
arty ku.!y prowadzona jest codziennie
przez wszy stk ie punkty skupu. sur owców wt ó rnych I - jak się orientu.jemy nie ma tam wcale tzoku....
(S)

AU! >-

ł

był dyżurujący

,.,,_..~ CDOKP
I R
,;.,_i
d yr"""':""'"
• ogui.:m. ·
Chodzii.ło zwłaszcza
o J)atrzebę
wsparcia kole.ią łódzkiej komunikacji miejskiej, a ta•kże o ustale:nie
optymalnego r01Zkładu iaooy pociągów dowo·żących ludzi do pracy
B ł t k'
·
h .
··
Y a a ze morwa o P 1aaia.c mwestycy.i·l\YCh dotyczących węzła . ł&dzoołączenia dalekobieżne do Koło kiego. 'Do tych problemów wródbrzegu, Krynicy, Kudowy. ' Suwalik my jeszcze na naszych łamach. (sk)
i· Bielska Białej od dawna gnębią
W»ii!JlłifBWZ!li!Z.\1ttt+i!JM!*~ 4 B\IC:J!!.$lti-W ~~
mieszkańców !.odz.i w okresie urlo])<l'WYlll. W czasie weekendów
trudno dojechać do podłócrakich
miejscowości letniskowy-eh. FataJny
stan tabocu, brudne dworce i wago;ny, słabo zaopatrzone placówk:
.,Warsu" i tł<Jik przy kasach - to
SJ)'ra wy znane i od dawna syg,n alizowane. Wrócił przy okaa:ii ·stary
tem a t: Dworz ec Kaliski
Niektóre sprawy wyJaśniał z-ca

Ma ja" narzekali na źle skorelowane oołączenia do Łowicza, Piotrkowa i Tomaszowa. Inne, tak czę
st o sygnalizowane przez łodllian postulaty, zostały jakby zapomniane.
Przedstaiwił ie dopięro przedstawiciel Wyd'1:iału Komunikacji Urrzędu
M iasta. Ograniczone lub cząstkOlWe

Prezes R ady Mi n :mr6w na w n iosek prezydenta ł.Qdzi od dnia
1 marca br . powołał na stanowisko w iceprezy denta Łodzi - mgr JERZEGO ŁAPIŃSKT EG O. J est on z wykszt ałcen ia ekonomistą, w okres ie pracy zawodow e i pełn ił wiele odP<>wiedzia!nych funkcji, m. in.
w lata ch 1972-1973 był w iceko nsu lem gen era l nym PRL w Turcji.
Ostatni.o bYł dv r ektorem Oddz ia łu Handlu UbioramQ WPHW. Od
1961 r . iest członkie m PZPR.
DQtYc hczasowy w icep r ezydent J ózef KowalSki n~ właśiną prośbę
l>rzeszedł do pracy w resor cie gos.pod a r cz y m .
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HALKA - „Ciemne słońce" czes.
od lat 1& godz. 14.30, 18.45, 19
MŁODA OWAllDIA „Asy przestworzy" ang. od lat 15 godz.
10. 12,. lł, 18, „Błękitna płetwa"
austrJ b.o. godz. 14
MUZA - „Bliskie spotkania trzeciego stopnia" USA od
lat
12 godz. 15.30, 18
1 MAJA „Tabor wędruje do
nieba" radz. od lat 15 godz. 15;
„Corleone" włos. od lat 18 godz.
17, 19
POKOJ - „Książę I tebrak" panam. od la.t 12 godz. 15; „Miłość w desa:czu" fr. od lat 15
godz. 17.15, 19
ROMA - .. Dyl Sowizdrzał" NRD
od lat 15 godz. 10, 15, 17, 19;
WAżNE TELEFONY
seans :i;amknlęty - godz. 12
TSl-82
STOIU - „Siedmiogrodzianie na 1
Informacja PKO
398-10 , Dzikim zachodzie" rum. od lat
Informacja o usługach
12 godz. 16, 18 ·
htformacje PKS:
Dworzec Centralny
265-96
SWIT - „Lawina" USA od lat
Dworzec Północny
T41-20
15 godz. 15, 17, f9
~
rntormacja telefoniczna
93
Komenda Wojewódzka MO
TATRY - „Córka króla wszech677-22, 292-22
mórz"
czes. b.o. godz. 15.3Q;
Pogotowie ciepłownicze
253-U
„Dziewczyna, z reklamy" USA ·
Pogotowie drogowe:
od lat 18 godz. 17; DKF - st!- '
„Polmozbyt"
ł09-32
ans zamknięty - godz 19
Pogotowie energetyczne:
ENERGETYK - nieczynne
Rejon Ł6dź-P6łnoc 334-31, 609-lZ
Rejon Ł6d~·Połudnle
334-28
PIONIER - nieczynne
Rejon Pabianice
37·10
Rejon Zgierz
15-34-42
REKORD
- „Zwierciadło WielRejon oświetlenia ulic
88J . 15
k:iego Magusa" NRD b.o. g·odz.
Pogotowie. gazowe
395-35
15.30; „Gangsterzy szos" kanad.
Pogotowie MO
9T
od lat 15 godz. 17, 19
Pogotowie Ratunkowe
09
SOJUSZ - nieczynne
Pomoc drogowa PZMot.
52·1n-10, 706-27
.POLESIE - „Przygody All Baby
.Strat Pożarna
•
98, 661-11
I 40 rozbójników" radz.-lnd. od
T95-55, 257-57
lat 12 godz. 16.45, 19

a ten sz.p!itał w Pab.ia.nl- istniejących oddziała.eh pabi<:nic-12-3-osobowe sale, dobrze urządzo
caoh czekano co najJnllliej k iego Szpitala Miejsk>iego im. E. ne węzły sanitarne, pokoje dzienod 10 lat. W starym była Biernackiego skorz ystało o.koło
5 . nego pobytu w każdym oddziałe
tylko interna, ginekol.ogia. t ys. osób. O roli, jaką spełnia w gdzie chorzy,
którzy nde muszą
chiru.r.gia i pedia.tria. Reszitę „za- aglomeracji łódizkiei .nowa . p!ac6w- stale leżeć w łóżkach, mogą czyłatwiała" Ł6dź. Wa.run.ki lokalowe ka lecznicza. o warunkach w ja- tać książki, o·glądać telewizję
w istniejących poprzednio oddzfa. kich chorzy powracają do
z<lro- ·wszystko to służy dobremu samo-łach mocno urągały potrzebom te \Via, a lekairze spełni·ają swe po- ~2'1uciu pacjentów, co ma niebago rodzaju placówek.
win.ności , rozmawi a·Eśmy
z z·a- gatelne znaczenie dl.a wyników lePo blisko 7 lata.en budowy je- stępcą dyrekfo.ra szpital a d/s opie- czenia. Pa.n.ujące tuta'.i warunki, to
s:enią
ub i egłego
rorku otwc·rzył ki lekairsk.iej - dr
Grzegorzem duża zasługa głównego wykonarwwreszcie swe podwoje nowy sz.pi- Krzyżanowskim.
.
cy „Budopołu". N'.$tety, nie
tai! .
9 września oddział inter.ny
- Sądzę, re pod wzgC.ędem lok a. da się powiedzieć tyle dobrego o
przyjął pierwszego pacjenta.
Do I Io.wym w województwie ni e ma projektruncie obiektu
- specjaJitej J>O["Y z usług lekairskich w 12 nowoC!leśniejszego obiektu.
Małe stycznym w tym zak.resie Biu.rze
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· Klubowych''

''

Obserwując łódzkie kioski nl,etrudno z.a.uważyć, że palacze tytoniu nde majłl W'!ększycll kło~tów
ze :r:realiz.owa'lliem kartek. W.sizędzie
są papierosy k·ra,jowe, są tet Im-

p0rtowane, clloć nie za·w sze można dostać te gatunki, których palacze aikua-at posrokują.

Najwlęcej kłopotów mają ostatni'O pailący · „Klubowe". Na ogólną
Uość 200 mln paipierosów przydzie-

lonych Łodzi w IV kwartale ub
„
roku, 9 mln srtamowiły „Klubowe
Było to za mało w stosunku do
potneb w tym roku sytuacja jesz. ·
cze Się pogo~yła. Wyni'k-8. to stąd.
iż nasze rmasto nie zostało
uwzględnio n e w rozdzielnikach Lnny'Cb wytwórn.! -•ewat
produkcję

'

tego

l"'"'"'

ga•t unku

miała ro~ząć Łódzka

paipie'l'Osów
Wy1w6mia

będzie

I&

więcej

OII'aJZ
Papierosów.
Zaaiim to s ! ę stan.de, sa:nt", węg i erskie „Mu111cas"
dwa lll-tonowe samochody cięźał'o- rad'Zlieckie. Będz.ie więc co palić.
(m)
we pojechały do K4"akowa,
skąd
,
,
przywioz.ą oik. 10 mln sztuk „Klu- ™
""=l.l>1iliiiir<1~m1111•••••
bowych". Powinny one re-Rfić do
ł6d~ieh k.iosków jeszcze w poło
wie te-go tygodnia.
Skurczył się osta:tnio asoctyment
pozakartkowych pa.p!erosów z importu. Podej rzewamy z.r es z tą,
Żi! ·
nie kupowali ich za granicą pala- 'i U
cze jako że wielu osobom smalt
.
tyc;.I papierosów nie bardzo .odpoOd dnia 1 marca
podwyższono
· wiada. Ale jak si ę nie ma co si ę ceny (czy jwk kto woli - k6'1Cję)
lubL. Wszystko w skazuje jednaik na niektćrre butelki. 8 zł kosztona to, "Że w tym tygodniu i tych wać będą buteli)d po napofach ga.
papierosów będz !e w kioskach
I zowanych i nie gazowanych, piwie,
sklepach więcej. Decyzją
władz wodach
mineraolnych, stororwych,
handlowych roz~zyna się wł aś- sokach plrtnyeh i•t p. o pojemności
n ie ich wysyłkę do p u nktów sprze- cd 250 do · 500 cm sześć.
daży, „Ruch" rozprowad zi ich 13
15 zł kosztować , będą butelki
mln.
WSS , ,Społem" - 5 mln duże, powyżej 500 cm sześ<! . , np
1 mln - WZSR i 1 mln inni od- po wod~ie grodziskiej czy po „PePbiorcy. Będą to głównie panierosv si-Coli". Nlie dotyczy to butelek J>O
jugosło wiańsk:e
„Jiad ran" I „Be- winie i Innych mooopolowych.
ograd",
kubańskie „Kim" l „Vi(m)

Noft ceny

z'l

n!ektćire buter~i

Projektów
z Warrszawy.
Tylko
4 sale operacyjne w mają.cym prawie 600 łóżek szpifału, to - delika.t nie mówiąc
n'.eporrozumienie, zwłaszcza że na wprost b!oków
operacyjnych
usytuowano
drzwi. wind towarowych. Nie
są
to rozwiązania szczęśliwe. Najwa(Ż
niejsze iednaik, że szpital jest
I
zna=ie odc'.ąża po.zosfałe placówkii służby zdrowia aglomeracjtl. Obsługu.lemy blisko 100-tysięczrny region Pabianic, a taikże część wojewód.ztw piotrkowskiego i sieradzk!ego.
Wkrótce budowlani oddadzą następne oddziały: laryngologię, chirurgię dziecięcą, psychiatrię i neurologię. Teoretycznie
już za dwa
tygodn'.e mozna by przyjąć pierw„
szych pacjentów. Niestety, tylko .
teo.retycznle. ~ecz poważnie komplikuje bowiem
brak .'personelu,
zwł·aszcza
pielęgniarek .
Zdaniem
dyrektora
Krzyża.nowskiego. personel pozwala.jący na otwarcie tych
oddziałów kompletować trzeba bę
dzie do kwietn ia. 70 proc. pracują
cych feraz w szpitalu doje:idża do
Pabianic z Łodzi.
We wstępny ch proje-ktach J)rzewidywano wybudowanie d~a personelu dwóch
bloków ivieszkalnyc'1 niedaleko szpitala. Niestety,
spra.wa pozostała jedynte w sferze
projektów.
Szukając
roz.w'.ązań
mo-żliwych
do szyblciej reaHzacji,
postanowiono w jednym z budynków starego szpitala otworzyć pielęgniM"ski hotel. Po remoncie budynku, za dwa miesiące, zam:·eszka tam 65 osób. Choć generalnie
problemu to nie. rozwiązuje. zła
go~zi zapewne istn iejące trudności.
Umożliwi ot wa.r cie następnych oddz !ałów i lekarze poko.n.ując codzienne kłopoty związane m. in
z bralkiem · n iektórych leków
słuzyć będą mogli pomocą
chorym nie ty•lko z Pabianic.
(ksp)
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I ŻYCIE
Analogia mo:!:e nie będzie trafna,
bowiem wsadzenie kija w mrowisko jest wyrzadzeniem 02romnej szkody praeowitemu
i doskonale zorganizowanemu społeczeństwu
mrówek. Porównanie nasuwa się jednak z
racji olbrzymiego
poruszenia w organizacjach naszego życia zwanych ogólnie ADMINISTRACJĄ. To poruszeqie trwa od
kilku
miesięcy, to znaczy od chwili, gdy blogi spokój ogromnej masy kierowników, urzędni
ków, referentów, naczelników i innych osob
za c ok o I w i e k odpowiedzialnych, zakłóco
ny został wkroczeniem w rewiry ich dzialania terenowych grup wojskowych.
Socjologom I psychologom wypada zostawić pole do badań nad niecodziennym zjawiskiem i odpowiedź na pytanie: dlaczego
ludzie w mundurach WP potrafili zdzlalać
więcej w ciągu tak krótkiego czasu niż tysiące kontrolerów, którzy dokonali pół miliona różnorakich kontroli w gospodarce np. w
ciągu całego roku 1979. Z jakim skutkiem?
Nijakim, a najwyżej miernym.
Bez mała 2 lata temu pisałam o owych problematycznych efektach, przekazanych
w
informacji przedstawicieli kierownictw NIK,
Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej
MO, Minfaterstwa Finansów, PIH, komitetów
kontroli społecznej, kontroli związków zawodowych. Ten ostatni zespół (liczył wówczas
60 tys. osób) przeprowadził w ciągu
roku
250 tys. kontroli. z owych pół miliona kontroli „wyszło" ponad 60 procent „nieprnwidlowości" (8 proc. trafiło do organów
dochodzeniO<Wych Jako nadużycia lub prze-

stępstwa).

Już wówczas dziennikarze zadawali pytania na temat przyczyn nieskuteczności kontroli, zwłaszcza wewnętrznych, resortowych.
Z odpowiedzi wynikało, że m. in. ró:!:nego
rodzaju układy sprzyjały tolerancji bala6anu. Np. ustawa o jakości wydała się aktem
generalnie likwidującvm braki, buble,
ltp.
Fi~a z makiem. PIH sprawdzał nieustannie
jakość wędlin i nieustannie kwestionował w
pewnych gatunkach aż 25 proc. wody. Dziś
znowu sprawa jakośei wędlin jest tematem
dnia i zajęć dla organów kontroli i Federacji
Konsumentów.

• • •
Wojskowe grupy operacyjne wkroczyły w
obszary gmin i miast. Można uznać, że spel-

CZYTELNICY

l

~ ,t:~L

i sprawdzali niemal natyohmiast co zrobiono. Wiele z tych przeglądów, przekazywanych
w reportażach telewizyjnych, budziło powszechne zażenowanie, że przypomnę
widok
jednego z magazynów (nie pomnę
gdzie),
który był óbrazem śmietnika z jednej, a ka-

Z. TarnoV'rska
rygodnego marnotrawstwa z drugiej strony.
Wojskowe grupy operacyjne wkroczyły. · w
sfery ludzkich spraw. I cóż
stwierdzono?
Administracja terenowa - ogólnie rzecz bit.r
rąc jest niemal martwa. -Dyscyplina pracy
- pod psem. Pracownicy gmin na ogól przychbdzą do pracy i wychodzą z niEtj o dogodnych im godzinach. Interesanci? 'Oló~ to!
Gdyby nie interesanci - żyłoby' się bezproblemowo. Trzeba jedqak tych Interesantów
przyjmować i... lekceważyć. Niech przychodzą, niech czekają, piszą podania, proszą
i
czekają.

porządek! Doczekali się. Potządek wkroczył wojskowym krokiem 1 za-,chwiał równowage marazmu, pielęgnowaną od
lat przez urzędników, kierowników i innych
„funkcyjnych". Czy to strach stał się katalizatorem przyspieszającym proces reakcji za.wartej w pojęciu odpowiedzialność za swojq
robotę? Może l strach. Mamy dużo ludzi bojących się o własną skórę. Wnioski ter<!nowych grup operacyjnych były na ogól konsekwentnie wykonywane. Dla mieszkaucł\w
wał zaczęło się coś w rodzaju nowej ery.
Zerwano łańcuchy starego stylu pracy, biu-

Na co? Na

rokratycznych nawyków i wielbienia
11ieżyciowych przepisów, stawiających po przeciwnych stronach barykady ludzkie sprawy i
urzędniczą powinność.
'
Już w pierwszym, krótkim okresie
do
grudnia wojskowi dzlalając w rejonie iódzkim interweniowali w blisko tysiącu spraw,
załatwiając niemal od ręki ogromną więk
szość z nich. NajwiGcej interwencji dotyrzy-

RESORT

PYTAJĄ

cen rynkO<WYch
duWzrost
le znaczne
zwiększenie POWOkosztów zakładowei działalności socialnel Więcei trzeba ołacić za
opał. energie. usługi
wvPOsażenie i eksploatacie obiektów
wiec drożeją również wczasv
kolonie i inne świadczenia so' ialne. Przedstawiciele admin'~ tracii Przedsicb:orstw i zakła
r.!Dwych komisji socialnvch maia obawy. czy wystarczy im

nlły tak:!:e funkcje kontroleJ;"óW, bowiem wydawały polecenia uporządkowania panoszące
go się bałaganu w rozmaitych instytucj~ch,
zakładach, urzędach, ba, nawet i... oborach,
w magazynach.
Wydawali rozporządzenia,
uprzedzali o skutkach zlekceważenia poleceń

specjalisty, Tadeusza Komorni- i~
•
Fundusze zakładowe - 90ejal- ~
ny I mieszkaniowy - znacrnle ~~
wzrosły Już w zeszłym roku. ''
Zakłady zvskałv bowiem orawo ~~
naliczania dodatkowych środków ''
na fundusz socjalny dla em'!:rY· ~~
tów i rencistów, kobiet korz~·sta iacych z urlopów wychowaw- ~~
czYch. P<>borowych odbywają- ~(
cych służbę .wojskową w zakła- ~$

~
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~
ło właśnie niewłaściwego traktowania inte- ~
resantów przez urzędników i pracowni!tł>w ~
różnych ins~ytucji. W 85 wypadkach tra[1ono ~
na przypadki marnotrawstwa i nlegospodal'- ~
ności. Killtadzie~iąt. spraw miało b.ezpośredni ~
zwiqzek z naduzyciaml i pekulacJą.
~

W wielu publikacjach P\asowyc:h, audycjach radiowych i. telewizyjnych· prz~ka~y~vano na żywo żolmerską pi;acę przeJawiaJą,•ą
się głównie- czynnościami
interwencyjnymi
(abstrahując od bezpośrednio udzielanej pomocy luGlziom w nagłych wypadkach
tosowych). Obecność ludzi w mundurach LWP
w terenie stała się czymś nieodzownym. Dolegliwości stanu. wojennego stały się
najbardziej uciążliwe dla tych, którym ta obecno-ść przeszkadza w kombinacjach, oszustwach, naduzyciach. panoszeniu się, lenistw:e,
życiu na cudzy koszt. łamaniu zasad wgpólżycla społe~ne!!o i norm prawnych.
Praworządność w szerokim tego słowa
pojęciu nosi dziś
mundur.
wojskowy,
zbrojny w emblematy prawdziwego patnotyzmu, honoru i . dumy . naro?owej.
N~e
watJ>.ie. że dla wielu ludzi pełn!ących uozciwie swe funkcje w terenie - wojskowi stali się prawdziwą pomo,cą w umacnianiu zasad praworządności ludowej. W okresowych
podsumowaniach działań wojska przewija się
ten motyw obok motywu sumiennej pracy.
Uczciwa praca na każdym stanowisku jest
podstawą naszego bytu. Kto t.ego nie !JlOŻe
zrozumieć odchodzi. Komumkaty o odwolaniu osób ze stanowisk na skutek
nieumiejętności wykonywania funkcji są obszerne. Podobnie jak komunikaty o aresztowaniach za brutalne wyłamywanie się
spo<l
rygoru praw stanu wojennego i o odpowiedziałności lrnrnej za nadużywanie władzy w
celach osobistych.
Robimy porządek. Długo to jeszcze bc:dzie
trwało (nie mam na myśli stanu wojennego). Na naradzie
komisarzy wojskowych
działających przy urzędach gminnych i miejskich która odbyła się w lutym w Warszawie ~ceniano funkcjonowanie organów aclminist~acyjno-gospodarczych. Oceniano też wynikl dokonywanego
w
te:enie .przeglądu
kadr. Formułowano propozycie maiące
n:i
celu eliminowanie wciąż obecnego w naS!Ym żvrlu ?.iaw'ska .korupcii i niefc>rm~ln.ych
powiązań. Nie zdołahśmy tego. wy~lemć. ;110że teraz - korzystając z d?tałama WOJsk:i
- potrafimy się z tym uporać.
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w sprawie z&kł'ld<l'Wego funduszu socjalnego i mieszkaniowego, Głosi ono, ie podstawą ich
naliczania iest. naiol!ólniej biorąc, wykonana w:elkość płac
po wyłaczen'u wynai:irodzeń wvnłacanYch p0za funduszem be.z
osobowvm i hono,rar ami. W t •m
roku do podstawv odpisów na
fundusz socialny nie wlicza s'ę
iednak rekompensat z tytułu
oodwyżek cen. Dooiero z eta-
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środków

na zasp0kolenle naipilnieiszych potrzeb.
Fundusze zakładowe powinn v
orzede wszystkim zapewnić osłone socialna
tym pracowni
kom. Ich rodzinom oraz emery
tom I rencistom. którzy na skutek podwyżek cen znaida się w
szcze2ólnłe trudnei sYtuacli ma
terialnei Znów wraca wiec PYtanie: czy wvstarczy na to
środków? Zwróciliśmy się o
wyiaśnienie tel kwestii do Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw
Socialnvch Oto opinie głównego

,
<
~
~
<

~

<
~
~
t

dach 'Pracy (np. w górnictwie).
oracowników zatrudnionych w
nlepełnvm wymiarze czasu pracy, Z te20 tytułu, iak również
w wyniku bardzo dużego (nie
zawsze uzasadnionego) wzrostu
ołac lako oodstawv naliczeń zakładowy
fundusz
socjalny
zwiększvł się w 1981 r. o ok
8 proc W sumie odpisy na ten
cel wyniosły ok. 21 mld zł, wobec 16,1 mld zł w 1980 r.
Zasady o<lpisów tegorocznych
reguluie rozporządzenie .Fady
Ministrów z 19 stycznia 1982 r.

sem ma t~ ulec zmianie. Czyli
w br. wielkość funduszu so('ial·
ne20 nie wzrośn:e w stopnhi
>f rekompensuiącym wzrost kos?.~~ tów działalności socialnei
~t
Kwota funduszy zakladowvch
~~ nie wystarczy iednak na wszvst>' ko. Ich ~rzez!laczeniem iest z~>~ spoko1en1e tvlko
11a·1~$ n ie zbędnie l szych
Po>c trzeb z a ł ó g. Zeby zmieś( cić się w kwotach odpisów. zait kłady muszą gospodarować nimi
~ racionalnie i oszczędnie oraz
zgodnie z celami po}!'t yk1. spo-

n

czerpano wodę na pota'zeby mieszkańców zamku.
Naukowcy są skłonni przypuszczać,
że
skarbiec zamkowy
mieścił
się prawdopodobnie
w
bud}'nku usytuowanym na dziedzińcu tuż przy głównej bramie
wjazdowej,
w pobliżu
wieży
strażniczej. Nie poZOBtał jednak
żaden ślad po tym obiekcie, bowiem zame-k był kilkakrotnie

~?
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Serial telewizyjny o królowej
Bonię spow-0dował, że odżyła legenda o skarbach, przechowywanych przez żonę króla Zygmunta I Starego- na zamku w
Chęcinach, który
był wówcrns
jedną z najpotężniejszych twierdz
na terenie kraju. Faktem jest,
że w 1554 r., a więc na dwa lata przed wyjazdem na stałe do
Wł-0ch, Bona mieszkała
w chę
cińskim zamku, m,lljąc wówczas
60 lat. Straż nad skarbami królowej sprawował wówczas Wł-0ch
Prancaccio.

•

niszczoiny I 'przebudowany. Opuszczony, części-Owo rozebrany został ok. 1795 r. Do naszych czasów zachowały się jedynie głó
wne mury i wieże obronne.
Chęciński

zamek usytuowany
jest na skalnym, trudno dostęp.
nym wzgórzu. Niełatwo było
tam dojechać, toteż wóz ze
skarbami ciągnięty J:lył przez
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podziemiach

prawd<ipodo<bne,
dotychczas
wejście

do zamkowych

Być może
nieją;

Wielka niewiadoma
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No, może nie taka wielka, ale naprawdę duł.a. Tą n\-"w_: <: doma są dla przemysłu ostateczne cenv surowców I mater:ałow.
z których wvtwarzo. s'ę produkty finalne. „Nie znamy cen surowców. nie zostałv ieszcze opubEkowane cenniki" - słyszę
w ZPS "Skoi?ar". Przv kalkulacji cen oparliśmv się na przelicznikach podanych przez PKC. A iak na tym wyjdziemy doPi~ro s;c okaże".
Zapewne n:e będzie to oowćd do rado ś::i. Dzi' bowiem Okazuje się, 7.e dostawcy żadaia wiecei. niż to wynikało ze wskaź
ników. Niektóre garbarnie przysyłają np. skóry ze wst~pną
cena do zaakceptowan'a, svgnalizuiac. że ostateczna na pewno
nie bedzie nl7.sza. Jeśli !eclnak ma się perspektywę pracy na
„pół obrotów". jeżeli nie wiadomo czy nie trzeba będz:e siel(nąć
po rozwiązania ostateczne - zwolnienia pracowników (których
z trudem przez kilka lat kompletowało się. płacąc koszty
o!!rorr.nei fluktuacii) - c:r.y można tak bardzo potępiać producentów, że biorą S\lrowie~ 'a.k i iest i. niezależnie o<l tel(o ile
kosztuie. i kosztować bedzie? Tak !est przynajmniej teraz i jeszcze przez pew~en czas - chyJ'1 nie najkrótszy - bedz,ie. Dlat e'!o moi rozmówcy ze „Skoga:::u" twierdzą, że ceny nie i:ą dfa
nich 11rr.owne lecz.„ d~":-tow2;ne.

sw , ;10da l'sztaltowanla cen ~taje się sprawą coraz hardziej zło
Bo oto na przyl<lad obuwie z tworzyw sztucznych. oraz
o bu wie do lat 15 w całości objęte zostało ze zrczum1ałych.
społecznie względów ce11ami regulowanymi (a więc ustalanymi
przez producentów według po11oszonych łcosztów, przy czym stopa zysku określona jest ściśle przez PKC). Owe odstępstwa od
samodzielności w kształtowaniu cen polegają jednak nie tylko
na wprowadzeniu cen regulowanych Okazuje się bowiem, że są
wyroby, które ID'Jgłyby mle~ cenę umowną (negocjowaną między
przemyslem a handl•m) stosunkowo wysoką w porównaniu z dotychczasową, a zara7em bylyby I tak tańsze od podobnych wyro)>ów z innyc'1 fabryk. Znaczy to. :te producent miałby stosnn:
lrnwo duży zvsk. Jednał< ten sam zakład mógłby „stracić", a raczeJ
mniej zyskać, nn. U'\ pooularnym obuwiu z tekstyliów. Otóż ni·,
tak być nie może. zas~dę - "zgodnie z kosztami plus stosowny
zysk., podatki I m!lrże" nalety stosować In gremio, bez wyjątku
do każdego wyrobu.
.
W przypadku łódzkiego zakładn przemysłu skórzanego niebagatelna część pro1h1kc,H - pona<l co proc. - obJ.eta została cenami
regulowanvml. Mimo to, kiedy ujrzymy pontofle ze znakiem
„Contessa" w sklepach, czeka nas nie na.lmllsze zdziwienie. Najtańsze buty, a właściwie sandalkl z tkaniny ze sztucznym spodem kosztować będą 570 zł, n na.ldrotsze kozaczki dnmsklr
o kr'ótlclej c·1olrwce 1500 zł. Sreclnło cena wyrobów „Slrngaru"
oscy1tt ,le w granicac~ 801 zł. Trzeb:-. pamiętać, te prcd\!k'-\je si<:
tu głó\"nl~ damskie obuwie lct!lle. Jest to bardzo
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zakłady mogą przekazywać wła

dzom terenowym obiekty ki:lturalne czy sportowe. Tego rodzaju zmiana struktury WvdatkÓW socialnych, zdaniem resortu, pozwoliłaby zwiększyć w
n:ezbędnvm zakresie świadcze
nia dla osób, które ich aajbardziej µotrze bu ia.
LUCJAN PRACKI
(KAR)

ony
kilka par wołów. W czasie wywożenia skarbów do Włoch, c-0
miał-O miejsce w 1555 r. lub 1556
kilka w-0zów rozbiło się o skalne
występy
na wyboistej
krętej
drod.ze. Podobno po wyjeździe
Bony mieszkańcy Chęcin znaj-

wąwozach

dowali w
i jarach
koło zamku zło•te dukaty, szmaragdy, rubiny„.
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er pozwo ić
wego wyrobu (czym nie chcę Państwa zanudzać. choć Jest
le-kcia oouczaiąca. zwłaszcza gdy się porówna to z
vm·
czas
sowa
') stw'
z'· o..,·-e.ii~
dno
zić
st kich
ucc
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iła
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W1..,...,.1111Rar
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,
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a
uchyleń. W istocie przyczynv wzrostu cen detalicznych są takie
iak ie przemysł przedstawia. Pewnym staie się iednocześnie, że
mimo to czeka ten zakład. iak wiele innych, konieczność analizy tzw. kosztów oe:ólnozakładowvch produkcii. Bo przecież n:e
ma co ukrywać, że w kosztv wlicza się również niegospodarność. Te zawinioną i tę „obiektvwną". Zawinioną ieśli na
Przykład n'.eumieietne kroien!e skóry staie się przyczvną strat,
a nie zawiniona - ieżeli trzy razy iedzie się po mater.iały,
które odebrać bv można za iednym zamachem, a właściwie
Powinien dostarczyć ie kooperant. bo tak iest w umowie.
' Za owa analizę kosztów wł?i:nych przyidzie s'.ę producentom
zabrać Prcdzei. niż im s:ę to wydaie. Wskazuie na to .iuż
teraz rPakcia handlu. KliPntów ieszcze nie. Do tel!o doidz.jp
nieco później, gdy wzmocnione wypłata rekompensat i trzynastek
·oo„tfele „s„11udna". Na r::izie r.env kwestiopuie f!ł6wn'e handel.
„Skol!arowi" na przvkład zakwestionował cenę 7.arnszowych
Półbutów za 790 zł. W Łcd:?:i zresztą negocjacje handel - przemy;;! dctyczvłY irł6wnie obuwia •
„Jeśli za stand3rowe buty. kMztuiące dotychczas 360 zł,
żąda się nagle 1200 zł nie możemy na to przvstać - opowiada dvr, J. Łamńs1c~ z „Otexu". Przv imu iemv towar, ·ale
negodniemy ceny. Jeśli n'e znaiduiemy kompromisu rn·Y;e"""v
zwrócić s;c ieszcze do PKC. A ieśli i to nie pomoże - b:e::-=C'my towar od prccu·e..mta w komis - na iego ryzyko".

Na zdjęciu: Chęciny, Ruiny zamku,

CAF -

Fot, Falkowski

i realizm

!\t „· · ~ o C>nach umownyc!t o pozostałych wola się r i ~
wyp~wiadać, a szkoda bandlowcv podkreślają, że pow! :rny b yć
one rozsądne _ To znaczy, nie powinńy wywoływać szoku. Szoku
w ~ontekścle wyrob6w pcdobnych I w relacji do Innych nrtykulow, Slowem powinny być realne - ekonomic7nle I snolt cznl r
cho.ć to wzgledv nie '7.a\v~7e łatwe do pognd7enla . Handlowe•
rozumie.tą naturalnie producentów którzy ni• zna tac ostatecznyc!J
Ce'1 surowl'ów. kalkulu.la tak by „nie ~tracić" .Te<lnoc7e~nie ba1'<llowcy nie chcą I ni• moP.a rezygnować r. towaru. NIP chcą I ni~
moga równ1„:1; zanychać m'\gazynów <trogimj wvrnhaml, na któr •
popyt Wkrótre zmale.le. Tr~eb3 nru<'let. llc~y(' się ze zmiann
'truktury wy<latków w!~!u?.oscl. „o ilP rr7. •mvsl t>r:il'nwać hędzit>
na. poziomie sleP.nhcym 80 proc. nas7.ych o hecnych nhrntów tw1erd7i .J. Łaplńs!•I - to na Bote Narodzenie będziemy mleć
pełnr nólkl".
d Jakkolwiek rozumowanie meę~ ostatniego ro7mówcy przl'mawi~
0
n>n.le, ~~<lze - obym sle myliła - że t?k rychlo a 7wlaszc711
~ takim skutkiem .,opera cła l'eny" się nie zakońrzv Przed '
;;zys~klm z r•owodu re11i6w w laklrh prn!'nje pr7emvsl Nlr s:• e kr wnle:I:, hy nodwyżlca cen s1m~ w sobie tala <I~ panaceum

ra

ry7.yS , h'' t-Ylo to 1t>clVTIP łrkaT'Sł\VO fł1a
nmD'Ptn-łta fOZTl'gtla
.~w:n;go rynku Cn wh:ceJ, m•m nac17leje te niewielu wierzyh
k t ult nwnv „rekt noclw"tkt l'r'1 ll'!J refnrm'ł wPIPelnna w cało ·
0 ;~ ~ rl merhanlzmńw skladajaryeb sle na rt'forme gosJlndar<'zą t„k 4
v':,a drne;n do wzro<tu nrntlukrll t itostaw . r w tym kon „rz~ri„:1: n 1fi wytka ren .test ?;rn711ml:>I• I lconłPC7.na . "llP. 7.naczy fr>
trzeha, l\f ""i°ak. ł.P
C"•ac'l rłp motn~ <lvskutowal'. Od\\'Totnl~
koszty.
· n. l>y zmustć produrrntów do weojr7rnla we własne

;.t„

°

Nie wydaje ml sle rów...,lef, teby tzw . cenv regulowane miał"
być JaklmA tabu. Mimo tego - a może wla§nte dlatego te
'1andlow<'v r'lo nich si~ „nie wtrąca]'\" C 'nami t:vml ohJ~ta Jes.•
znaczna grupa pod,tawowych towarów I usłu§.. ' w1aśnle w 'trh
"lrzypatlkn nowin n~ konvstnlp <lal' o s o hl • znal' polłtyka podat~;wka państwa 7nlllsu.fac• pr7e7. systPm poclatków lniskie'll cl<>
• P
tvwnPe;n gns1>o<l:trnwanl:ł, dn obnlfanla kosztów pro<lnkc'i.
~ł~ oo<lute sle nr?vkl•<IPm, rho(' t:>k slP n<I te!!'O odtP!l!nywal>m .
7 l•lam nto nled•wno w Hnn plas7e·1 yk 7fmowy <Ila dziew~~-i;:;1~1 ,!G-t2-letnt„1 wvnn•1nkow~ny pr7.P7' 'akl~dy . 1ndar' " ,,; Pnch • 1 · ~ hae;atela• - 4200 7.I Tn łut zakrawa na nlPP"ron1mt„nlE'.
•I 0 • ro 7.f('p nosf'lwienl prz'd rfylPmatPm: kupi(' cnś takiego,
-.,1" 0 7na~jzlć dzl„rko na zapalPnleo płuc, wyll_ralt to plł'rwsze.
„ 'łdszc y zniknęły w ciągu kilku godzin Tyle te to nie jest
6C\

jest natomiast wykuta w
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c
mo

Rozsądek

~
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skale głębooka studnia, z której
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jednak mało
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XIII-wiecznej
zważywszy,

~

~

~

Dlaitego resort
usilnie zachęca zakłady pracy, ~
aby sze~ei stosowały kryterium ~
dochodu
przypadającego
na
członka rodziny pracownika czy
emeryta i od tego uzależniały
przyŻnawan;e świadczeń socjalnych.
·skoro nJ>. trzeba teraz więcej
dopłacać do wczasów, to tylko
tym pracown'kom, którzy nalb11rclziei na to zasługu ią. Podobnie iest z zaP-Omogami ! innvmi świadczeniami. W obecnei
svtuacii gospodarczej kraiu na
więcei nas nie stać.
Z drue::eJ strony łatwiej
będzie zmieścić się w lim1tacn
tynr zakładom. które nie muszą
ponosić rosnących kosztów eksploatacji własnych obiektów socialnvch. Dlatego roz0<J~lą1ze
nie Rady -Ministrów mówi . że
na wniosek zakład5w
~
Zjednoczenie „Uzdrowiska Poo~
skie" może przejąć całkow•te fe·
nansowanie zakładowych sanatoriów. a ZUS ~ domów wczasów profilaktycznych. Porlobnie

królewski skarbiec ukryty został

w

~

~

I
I

łecznej państwa_

Miejsce przechowywania skar"
bów na chęc i ńskim
zamku nie
j~t dokładnie znane.
P-0dobno

warowni, co jest

Od kilku tygodni głównym temate:n rozmów i rozważań,
IJI'owadronych na różnych - od koleikowego P? nauk?WY pc>ziomach iest oczywiście podwvżka cen. Zn~m1en~e. ~e z~ecydowan'e mniej mówi się o przedyskutowane1 publiczme. (.n1ezależnie ·od tego czy formy tei dyskusji . ~yły w .?e.łm dla
każdego zadowalające) reformie ee1~ ŻY';"ncsc1. e~erf!:•;l l opału,
aniżeli 0 _ wYnikaiącym z samo<l.:1elnosci prz.e~ 1 ęb_orstw ~raz
o<>rządkowania cen zaopatrzeniowych wzrcsc1e cen detahcznvch artykułów przemvsłowyc:h.
. .
Stanowi to koleiny dowód. że o tak. ~razhwych sp:awach
trzeba m&wić du7.o i e:łośno. Nie chod.z• iednak o wyllcza:iltE;
skandalicznvch cen. o wytykanie palceJ? tego czy o"'.ego me.cnee:o producenta. który chce oszukać kl.1enta .zdobywa iąc ł~tY':;':
a nie uzasadnionY zv.sk. Sadze natom1~st .. ze warto wyiasn;c
kilka pcdstai\vowych przyczyn i ookus1ć s; ę o sfo_'.mułowan c>
wniosków, iakie wyn:kaią z dc~ychczasowei sytuacJ1 w cenach
i na rynku.
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CrnSTEL~KA

- Od

piątku

do niedzieli

„DRZWI
- darem
rzqdu

nego
piractwa
zakończył
aię
wkrótce
potem, gdy przedstnwll:iel opozycji tanzańskiej, były minister Oscar Kambona przeprowaNajwatniejszym wystąpieniem na dził rozmowy
z
porywaczami.
plenarnym posiedzeniu madryckie- Porywacze domagali się ustąpie
go spotkania KBWE 26 lutego było nia prezydenta Tanzanii
Juliusa
prz.emówienie, które wygłosił czło Nyerere.
nek delegacji radzieckiej gen. Konstantin Michajłow. Mówca stwlel'WBREW UCHWALOM ONZ
dzil m. In„ że odpowiedzialność za
to, Iż podczas obrad madryckich nie
Administracja Ronalda Reagana
podjęto jeszcze właściwych kwestii postanowiła
znacznie
zmniejszyć
spada na delegację USA.
restrykcje na eksport
towarów
amerykańskich do RPA. Jak poPAPIEŻ ZLOZY WIZYTĘ
daje agencja AP decyzja DepartaW PORTUGALII
mentu Handlu dotyczy · m.
In.
spr:1:ętu o charak~erze wojskowym.
Podczas audiencji prywatnej
u 'Rez1m rasistowski otrzyma
także
papieża, premier Portugalii, Fran- aparaturę
elektroniczną i środki
łączności.
Decyzja
Białego
Domu
cisco Pinto Balsemao zaprosil Jana
Pawła Il do odwiedzenia Portugdlii. jest sprzeczna z uchwałami ONZ
Papież oświadczył Balsemao re- w „sprawie bojkotu gos~od.arczcgo
porterom - przyjął zaproszenie. 13 rez1mu połudmowoafrykansk1cgo,
maja, w rocznicę zamachu na iego
życie, Jan Paweł II odwiedzi sankDECYZJE
tuarium Matki Boskiej w miejscoRADY BEZPIECZENSTWA,
wości Fatima.
Rada Bezpieczeństwa ONZ,
po
PORYWACZE PODDALI SIĘ
rozpatrzeniu sytuacji 'w poluuniowym Libanie, Rrzyjęla uchwale; o
Porywacze samolotu tanzatiskich zwiększeniu o tysiąc żołnierzy
i
linii 'lotniczych, który po przylo- oficerów ~tanu osobowęgo
tymcie z Afryki przez blisko
dobę
czasowych sil pokojowych ONZ w
pozostawał na lotnisku pod
Lon- Libanie (UNIFIL), liczących obecdynem skapitulowali w niedzielę nie sześć tysięcy ludzi.
•
wieczorem
wobec
mięjscowych
władz l uwolnili wszystkich pasaPrzyjęta rezolucja ponownie dożerów. Agen<:'ja Reutera
podała, maga się wycofania wojsk lzrenlże „dwudnlow,t dramat powietrz- skich z terytorium Libanu poludniowego.
OD,POWIEDZIALNOSC
DELEGACJI
ST. ZJEDNOCZONYCH

2yeiorys
Edwarda Grzywy
ministra
przemysłu

chemicznego

i lekkiego
Edward Grzywa urodzll się
w
1933 r. w Grab-Oszycach, woj. blelakle, w rodzinie robotniczej. Ukoń
czył
studia wyższe uzyskując stopień
Inżyniera
chemika, w 1973 r.
otrzymał tytuł
naukowy profesora
nadzwyczajnego,
a od 1978 r. jest
profesorem zwyczajnym nauk technlcmych. Pracę zawodową rozpoczął
w 1957 r. w zakładach chemicznych
„Oświęcim'',
zajmując ostatnio
stanowisko ltlerownlka zakładu naukowo-badawczego.
W latach 1966-1972
był dyrektorem
Instytutu Clętkiej
Syntezy Organicznej
w Blachowni
$ląskle1. Od 1972 r. do 1975 r. pracował
w Ministerstwie Przemysłu
Chemicznego na stanowisku dyrektora Departamentu Postępu Techniki,
następnie do 19'18 r. był dyrektorem
Instytutu Przemysłu Organicznego w
·Warszawie, następnie zajmował stanowisko dyrektora Instytutu Chemll
Przemysłowej w Warszawie. W 1981 r
powołany został na stano.wl&ko podsekretarza
stanu
w Ministerstwie
Przemysłu Chemicznego. Od 1974, r.
1est profesorem
Politl!chnlkl Warszawskiej. Trzykrotny laureat Nagrody Państwowej II stopnia.
Jest członkiem PZPR.
(PAP)

• Godz. 9.20 - Na skrzytowanlu
ulic Zeromsklcgo l Kopernika 81-letnla Marianna B . weszła na jezdnię
wprost na „Fiata". Pieszą ze złama
ną nogą przewieziono do szpitala.
• Godz. 10.35 - Michał P. prowadząc samochód m-kl „Syrena" na
skrzy:l:owańlu ulic Jaracza l Wierzbowej zderzył się z „Ikarusem".
Nleostrotny kierowca doznał ran
głowy .

• Godz. 12.40 - Obywatel Iraku
jadąc
„Fiatem" potrącll na al.
koścluszkl 69-letnlą Marlę K. Pieszą
z urazami głowy przewieziono do
szpitala.
• Godz. 20.25 Marian o. na
przejściu .dla pieszych został potrą
cony ·przez „Dacię". Pieszego ze zła
maną nogą
przewieziono do 1zpltala.
• Godz. 21.30 - PlJany Mieczysław
D. na skrzyżowaniu Zachodniej 1
Próchnika wbiegł gwałtownie na
1ezdnlę wprost
pod „Fiata" Nleostrotny pieszy ze wstrząs em mózgu
1 złamaną nogą trafll do szpitala.
(per)
KOMUNIKAT
Rodzina obywatelki Janiny Bieleckiej lat 67 zam w Łodzi ul. Mazowiecka 18 m. 1 (poprzennl adres zamieszkania ul. Nowotki . 263), która
13 czerwca 1981 roku o godz. 10.20
na ulicy Nowotki wpadła pod samochód m-kl „Skoda", ptoszona jest
o zgłoszenie s\ę do WRD MO ul. W.
Bytomskiej 60 lub o kontakt telefonlczny 677-22 wewn 256. Sprawa bardzo pilna.

ARESZTOWANIA W TURCJI
Tureckie władze wo.tskowe
wynakaz aresztowania 42 wybitnych adwokatów, dziennikarzy, pisarzy
I naukowców - członków
kierownictwa tureckiego Komite~u
Obrońców
Pokoju.
Aresztowania
rozpoczęły się w nocy z czwartku
na piątek, wkrótce po północy, w
Ankarze i Stambule.
dały

KANADA
BEZ BRONI ATOMOWEJ
Przemawiając na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych
Izuy
Gmin Kanady, minister obrony tllgo
kraju,
Gilles
Lemoniagn~
oświa!jlczył, :fe już wkrótce broi{
nuklearna usunięta zostanie z terytorium Kanady. Nastąpi to prawdopodobnie do końca br.

współpra

cy kulturalnej za granicą jest obecność polskiej klnematograf!l w mlę
dzynarodowych Imprezach, zwłaszcza
festiwalach filmowych. Już w ciągu
dwóch pierwszych miesięcy br. poi·
'skle filmy uhonorowane zostały ce
nlonyml nagrodami. Cztery nagrody, wśród nich nagrodę
specjalną
jury „Srebrne11:0 Niedźwiedzia" oraz
na gr odę FIPRESCI otrzymały „Dresz.
cze" Wojciecha Marc1ewsklego
na
festiwalu w Berlinie
Zachodnim a
nagrodę
zn najlepszy debiut
na
· festiwalu w Manili - „Vabank" reż.
Juliusza Machulskiego.
--w ;::;:;w:za::w:: w.w -
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Redaktor te c·hnl ~ znv RYSZARD PERCZAK
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Każdego

I

I

.

(PAP)

sPołecznym, a także sprnrwy zupełnie prywatne, intymne.
JednoC"ześn!e bałumta grupa ope-

l

I

17 marca
zjazd KZ1\1:P

I

N

I"1mpiJCzycy
••
„O
rezultatu. !
.
.

PODZIĘKOWANIE

wszystkim Przyjaciołom ,I Znajomym oraz Wojewódzkiemu Zakładowi
Weterynarii, któny w
ciężkich dla nas chwilach slutyll
bezinteresowni\
pomocą
oraz
ll.czestnlczyll w uroczysto!clach
pogrzebowych
ś.
P.

t

EDWAR·DA

SZUŁCZ 'f\JSKIEGO

na 1serdecznlejsze

podziękowanie

składa

Spory rozgłos na zachodzie
łała
ostatnio sprawa udziału
„Człowiek z telaza" Andrzeja

Z powodu nasllaj;icej się • kampęnli
antypolskiej w USA, „Film Polski"
zawladotnll akademię w Los Angele~
o wycofaniu filmu „Człowiek z telaza" z finałowego etapu konkursu
do nagrody „Oscara".

trzeba wysł ·c ac

I

"CEZAR" DLA WAJDY

wywofilmu
Wajdy
w konkursie o nagrodę Oscara przyznawaną coroc:._znle przez Amerykań
ską
Akademię Sztuki Filmowej
w
Los Angeles.
Jak się dowiadu)e
dzlennll<arz PAP w „Filmie Polskim"
fllm A. Wajdy1 znalazł slę na Uście
pięciu
ty tułów zagranicznych, które
uzyskały nominację do ·osca:ra, czyli
jednemu 1. tych filmów - drogą rło
sowanla kliku tysięcy czł<mków aka
demll - przyznany zostanie w koń
cu marca „Oscar" dla filmu zagranicznego.

,

Iw

PONIEDZIAŁEK, 1 MARCJ\
Sobota była dla
francusklei,:o
kina - „ wieczorem Cezarów" doPROGRAM I
rocznych _ nagród za twórczość filmową przyznawanych w glosowaU.Oo Wlad. 11.05 Koncert przed hejniu przez liczną grupę przeusta- nałem. 11.15
Komunikat Instytutu
wldell
tego zawodu. „Cezarem'' Łącznołcl. 12.05 z kraju i ze świa
za najlepszy film ubiegłego reku ta. 12.40 Chwila muzyki. 12.45 Rolninagrodzono „Wojnę o ogień" re- czy kwadrans. 13.00 Wlad. 13.10 Tu
radio klerowćów. 13.20 Muzyczne WY.·
:l:ysera Jeana-Jacquesa Annaud.
clnankl. 13.30 Piosenki kompozytÓ·
rów polskich.
13.55 Studio Relaks
Francuski minister kultury, Jack 14.00 Wlad. · 14.05
Dzień w
Polsce
Lang, wręczył polskiemu reżyse 14.25 Przeboje, przj!boje. przebol .
rowi Andrzejowi Wajdzie honoro- 14.50 Wiersze T. Lenartowicza. 15.00
wą nagrodę
„Cezęra" za cab- Wlad. 15.10 Popołudnie Stur!la Mło
dych. 18.00 Wlad. 16.05 Muzyka l akksztalt twórczości filmowej.
tualności. 18.40 Polskie pleśni I m•„
lodle. 17.00 Dziennik l komunikaty
DOŻYWOCIE
17.15 Koncert dnla - Rytmy mło
dych. 18.00 Wlad. 18.05 Czas retlel<23-letnl czarnoskóry fotoreporter sjl. 18.30 Inspiracja ludowa w muWayne Williams
został
uznany zyce. 19.00 Dziennik wieczorny. 19.30
z meczu bokserskle~o
winnym zabójstwa
co
najmniej Transmisja
NRD - Polska w Rost'ocku.
20.00
dwóch murzyńskich chłopców spo- Wlad. 20.05 Kalejdoskop
dnia. 20.30
śród 28 zamordowanych w okresi~ Koncert :l:ycze(l. 21.00 Komunikat· e22-miesięcznej fali terroru w Atlan- nergetvczny. 21.05 Kr-0nil<a sportowa
cie i skazany na karę dożywotniego 21.15 Wielkie dzieła - wielcy wykonawcy - Bartok - koncert.
!2.00
więzienia.
Wlad. 22,10 Transm. meczu bokfter·
sklego NRD - Polska w Rostocku
22.30 Reportat literaekl. 22.50 GwlarPOJAZDY' PANCERNE
da tygodnia
- Maryla Rodowicz.
PRZECIWKO DEMONSTRANTOM 23.00
Dziennik reporterów i wl.ad
sportowe. 23.40 Jan na dobranoc.
Francuskie siły
bezpieczeństwa
uzyły śmigłowców
i
pojazdów
PROGRAM II
opancerzonych do rozproszenia demonstracj I protestacyjnej w Char1.30 Wlad. ' l.31' R<idlo Moskwa.
levllle, gdzie planowana jest budo- 10.00 Poznać l z.rozumieć „Złote serwa nowej siłowni atomowej.
ce l złe moce" - słuch. to.u Soliści I llamerallścl.
11.00 Horyzonty
wledzy. 11.25 Chwila ·muzyki.
11.30
NOWE ZASADY SPRZEDAŻY
Wlad.
11.35
Komentarz
zagranlcmy.
BENZYNY W BULGARII
11.40 Poznajemy orkiestry wojskowe.
12.05 Od A do Z polskiej piosenki.
Polscy turyści, którzr w tym ro- 12.30 Postawy l wartości. 13.00 Swlllt
ku wybiorą się samochodami
do wokół nas - aud. dla kl I „Zmierz
Bułgarii będą mogli tylko za zło zanim utoniesz" słuch. 13.U Inf
tówki nabyć bony paliwowe, bl\d:f o programie. 13.30 Wlad. 13.3i Ze wsi
1
n
wsi
13.50
Z
mal-0wanej
skrzy
w Polskim Związku
Motorowym,
14.00 Album operowy - fragm
bądt za vauchery - na bułgar ni.
op. „Napój mllosny" I „Faworyta"
skich punktach granicznych w biu- G. Donlzettlego. 14'.30 „Przepustka <I.o
rach turystycznych agencji
„Szip- hlstorll" fragm. książki z. Załuskie
ka", „Bałkantourist" lub u służb go, 14.50 Indywidualności muzyki rozrywl<owej. 15.30 Wlad. 15.35 Chwila
celnych.
muzyki. 15.40 Ludzie I ich pasje. 16.00
Suita
taneczna. 16.20 Fantazja - NaTalony benzynowę będą
ważne
uka - Praktyka. 17.00 Radlokurier
6 miesięcy. Nie
przewiduje
się 18.30 Wlad.
18.35 Komentarz zagrażadnych
ograniczeń
ilościowych niczny. 18.40 Ludzie l poglądy. 19.00
Kompozvtor tygodnia - A. Vivaldi.
przy ich sprzedaży turystom.
19.35 „$wiat baśn\ " - program na
dobranoc dla dzieci. 20.00 Naj-

· ---~.

Redaktor depeszowy ALEKSANDER
BATOROWICZ

l\HEJSKICH GRUP OPERACYJN't'CH

Z6 listopada ub. roku powołano miejskie grupy operacyj-

I

z konkursu ,,Oscara''
naszej

DZIAŁAŃ

ne. Wojskowe zespoły przej)rowadzłly najpierw rekonesans
ra~vina cial(le musi być obecna w
28 bm. w Płocku odbyło się uroterenie. - Nasze notatki pęcznieją
czyste przekazanie płockiej bazylice
w terenie. Do 11 grudnia rrupy operacyjne dokonały przekatedralnej brązowej kopii romań
- mówi mjr T. Gorlicki. - Wy• glądu przedsiębiorstw gospodarki uspołecŻnlonej, skontroskich „drzwi płockich" z połowy
znaczamy terminu na likwłdowa
lowały pracę poszczególnych ogniw administracji I ~kon
XII wieku. są1 one darem rządu polnie zaniedbań, a potem musimy
frontowały ich działanie 1 najbardziej palącymi potrzebami
skiego dla katedry. W czasie urosprawdzić czy
polecenia zostały
czystej koncelebrowane .1 mgzy św. z
mieszkańców. Wojskowi- zajmowali się zatem wszystkim,
wykonane. eo robimy jeśli ktoś
udziałem
przedstewlclell Eplskonatu
czym żyje miasto lub dzielnica.
nie stosuje 81ę do naszych zaleceń?
Polski l duchowleństwn z całego
Obec11ie trwa działanie sprawdiaJącc czy wykonane zoNie svotkaliśm11 · się z takim przykraju poświęcenia daru c10!<0nał pry-1
padkiem.
Stwierdziliśmy
objawy
mas Polski arcybiskup Józef Glemp.
stały wcz-eśniejsze zalecenia. Oprócz tego nada.I rozstrzygane
Uczestniczyli minister pracy, płac l
niegospcdarnośi;i w
Wojewódzkiej
~ą indywidualne problemy mieszkańców. W ub. piątek tospraw socjalnych - prof. rlr Antoni
Sp6ldzielnt
Ogrodniczo-Pszczelarwarzyszyliśmy przedstawicielom miejskiej grnpy operacyjRajkiewicz i wicedyrektor lTrzP,clu
skiej. Teraz jest to w11różniające
nej przy dzielnicy Łódź-Bałuty podczas przyjmowania indo spraw Wyznań Alek ~ander
się przedsiębiorstwo. Podobnie bt1lo
teresantów. Przed pokojem przyjęć ustawiła się długa koz Oddziałem PKS mieszczącym się
Mgr~';J'nał zabytkowych „drzwi plocld!rn mie~:i;kańców Bałut.
kich". które są jednym z 20 tego ·
P'tzu ul. Smutnej,
typu arcydzieł metalorilast:vki śred
Sa jednak problemy „nie do
niowiecznej w Euronle, od połowy
przE>..skcczenla".
Brak
mieszkań,
XV wieku znaJdu .1ą się w Nowo<'rodzle Wielkim. w ramach wsnólnracy
-r Tak jest co tydiie1'i wwie- 0 l'(rożace.l je.I eksm:Sji i rozpra- kłopoty z wykonaniem · r~montów,
wie w kol~ium. Wychodzi ob:.irzo- fa~alny stan pla~{>wek słu.zby zdr~
lrnltura!ne1 Polski I ZSRR w ostat- d uiał nam mjr Tomasz Gorlicki. nich latach To•«arzvst "·o Naukowe Niektórzy , zanim dotrą tuta;, pró- na stamowiskiem majora Głodka, W1a -: t~o. n1e~tety, . nie ~a sit:
Plockle uzyskało z~odę rządu ra- bujq załatwić swoje sprawy w u- który w te.i sprawie nic więcej nie z;i.łat\111Ć od ręki.~ M<?2'na Jedi:13k
dzlecklel(o na wyk~man!D odlewu l rzędzie. Do nas przychodzą ja!~ do mógł zrobić, prócz ostrz eżen ia~
o:?oo~~ć coś J>C>p.aw1ć. I w tej
kopii. Wykonawcami były oracownle
•
· j · • • , . p l •·
StarS"ta kobiet~ ska.rży się na ~':.i.eclzm:e wo.lskov:e ~rupy . ope1'~:
lrnns.erwa.cli zahvtków w Szczecinie osia.tnie motaT.CJt. e n~,iu czasem
Y;1°f'...e . wy kazu lą wiele urrueiętnoś_l
War•za vle· 1 Płocku.
' dziU?ną rol~ spowiednikó w . W11slu- l}pła1kany shn swo1ei:o m'eszka.n1a.
·
· t
t
.
I m tc1atywy.
Dwa sl<rzynla rnm~" • k'ch . drz·.··l" . chu3emu SPTO.w bardzo intymnych, p ot rzeony
1es r em?'° · i.n·zec:e1rn
Mówi . naczelnik dzielnicy Łódi.- o wvmlarach 24n/?6" cm i warl7.e skarg, próśb o interwencję, Co dach, Przvdałob:l'. s 1.ę 1 ;tl et>"Zkan~ e Bałuty - rnp,r Zbi gniew Biiuzczak:
ok. 2 ton - ozrloblone <a 48 obra- t11lko motna i należ11 -· włatwia ~astęi;ic;;e. Ok~ZU'c s:ę, z~ S1Pra~va
1-Wspólprara
z wojskiem ukl<Jd<J .
zaml llturgicznyIT'I nrzećlsta,•·!a1ar.y- 1 mu od ręki. Ludzie liczą na wo j sko. i est
JUZ czę~:'G?•WG ~;: łatw iona. Re- się zna komic!e. Wojskow11ch
ceml
m.tn. funn,tora biskupa płoc-, Lnteresanci przyjmowani są w
kiego Aleksandra.
dwóch i:rupach. Pierwsza obejmuje ;nont przew1dz~an.v 1~.st na_ marzec, chuje ogromna wra. żliwość na !ud?1 wtedy będzie moz.nn liczyć. na lc!e s?ratvu • .4 r.irzv tym imponu!e
Z okazji przekazania daru odbyło j sprawy
mieszkaniowe
którymi
!!lę w Towarzystwie Naul<owym Ploc·
·1
·
• H
' k G' d k z~tepcz.v le.kal. Za k'ilka dn.i o- nam tch sustem dzialania oparty
kim spotkanie z wvkonawcaml odle- zaimu e. s i ę mJr
enri1 • . •O e · ~~~a-na jest dc~aźna na'!)':'aiwa da- o s;;rec11zowan11 zakres obowiązwu I kopll. wreczone zostały m.in. Pom'.1-J?aia mu: Zofi.a Staniszewska
•
k6w, lrnnsekwer.tne kh egzekwo·
odznaki „Za zasługi dla woj. ploc- - kierownik Wydziału Spraw Lo- Po~zqtkowo trudno b11lo PO· wa nie i nelna odpowiedzialnoić za
klego", nagrody l wyrótnienln.
kalow.vch Urząd.u
D~le1n:cowel(o
łapać ~ię w tyci'. wszi;stktcJ: 'o/O- wvno'l!"nie za dania. Wlafoie odpo(PAP) o.raz Elżbieta Ka szycka
dyr. blemactl - mow1 mjr H. Lrl.oaek. w:edzi
aln o ść i d.11sc11pline musim•1
~-----.~~~,..,.=-- PGM Bałuty. W drugie i vupie -;- Tera;_; or!entu jJ s !.ę znacznie !eglqbiei 7a ~zczep!ć w świadomości
kpt. Janusz .Swiqtkowsld w ysłuchu mej w ""'l.vestta(' h mieszkcmiowuch. praco
w ników j ednostek adminlstraie spraw oozostałych.
Wiem do kor10 kierować tnteretan- . c11jn;1ch. Planujem11 w prz·iszloścl
Przychcdzą różni
lu&ie. Jechi t6w ! ja?; mterr,retować nie::t6re powołać '''Pf'c3alne terenowe' rirupy
lic.za na poradę, spodziewa ja się przepisu. Koszp s,tam ,ednak ciąnle mterw cm «yjne, które wzorowałyby
życz1iwa.śc1 i fachol\vych wskazó- z pomoc11 i optmi fachot~c6w. Pro- się na dzialanfo. wojskowu:h.
Trwają przygotow3nla do konsty- wek - inni nastawieni są W<)jow- blemu te tulko pozornie sq poN'ech t
· I
d ·
i.
. : , •.
a opina o
'l1ała·n u
tucyjnego zjazdu Komunistycznego niczo. przychodzą wykłó~ać się, dobne.
r.-n~ 1 sxrnh '"-"UP 0tieracY.lnych ooZwiązku
Młodzieży
Polskiej. W przedstawiają naoiąirane i subiekW p:i-koju obok starsza panii na- słuzy .za ? o<lsumowan!e naszej piąt
dnlach 26-28 lutego br. w Łodzi od- tywne argumenty. Wszyscy są jed- rzeka
na u c!ą:U : w y ch sąsiadów. kowe1 w.1:;vty w Ur7.ędzie Dzielnibyło slę posiedzenie Komisji Zjazdo-1 nak wysłuch11:ni.
wej KZMP, na którym 09racowano
Młooa
miesz,kanka ~łut wła· Mieszka w starym domu i . ciągle cowy m Łódź-Bałuty.
Jest sz.vka,nowana przez młodych
projekty podstawowych dokumentów
ł
: d
t
k
'Ir'
P. SKIBICKI
programowych oraz
przygotowano ma a s.ę o J?US i;go le- alu. .u.1esz- awa.nturn!ków. Okradają ią.. wysy· j ,..,._ · .„
zalotenia organizacyjne zjazdu. Zjazd ka ~am z, dzieckiem. b~?- za~eldo pu.ia śmieci na wycieraczkę, oiia:ni
•J
•
konstytucyjny KZMP rozpocznie się wa.ma, N.e chce dz1elic m1es:!:kf- obrz11cają
w:,rzwiskami.
Kobieta ·
CH t ~ SI
17 marca br. w Warszawie - w 60 nia z chorą teściową. Żąda przy- iest dz:ałaczką samorządu mies-L- ;
'
rocznicę powstania pierwszego Ko- d.7.ielen ia bezprawnie za.ietego lokań~ów. Pragnie Sl>C·k o.iu dla sieb
'
łł
munlstycznego Związku
MłodzlelflW 1 kalU·. Nje chce sły.meć przestróir
i innych sąs'.a.dów. Dotychczasowe

,,Człowieka z żelaza''
dziedziną

PRL

dla· bazyliki
katedralnej

Decyzja o wyc9faniu

Ważną

z

PŁOCIUE .,

CORKA s

MĘŻ!:M

PODZIĘKOWANIE

Wielebnemu

Kslęd7u

Henryko-

piękniejsza jest muzyka po· L~ka. 20.45
Nauka języka rosyjskiego. 21.00 Recital wieczoru - R. Rolska.
21.60
Echa dnia. 21.40 Wieczór llterackn-muzyczny. SJ.00-23.40 Koncert liryczny.

PROGRAM IV

opałowym.

10.30 Ulubione piosenki Zofi! Kamińskiej. 11.00 „Nim kropla spadnie.
zanim wiatr powieje" nuci. ll.30 Muzyka rMnych naro,Jów. 12.00 Dziennik. 12.05 „Od Bachn do 'Bar tol<a"
13.00 Kwadrans literacki - „Pról:Jy"
- M-0ntaglne•a. 13.15 Trzy kwadranse swinga. 14.00 z muzvcznvch nagrań
bratnich radlofonll. 14.30
Z
kompozytorskiej teki - Zb. Bujarski. 15.00 Dziennik. 15.05 Panorama
llte-~cl<a „Mówlll o nim, te sieje złote ziarno".
15.30 Popołudnie
melomana - . Koncerty fortepianowe s. Rachmaninowa. 17.00 nzlennlk
17.05 MuzyC'Znv temat dnia (Ł), 17.10
Aktqalnoścl dnia (Ł). 17.30 Z cyklu:
„nealla, racje, rozwll\7.anla" - komentarz Wojciecha Ekierta (Ł). tT.35
„Takt\- i Fakty" - mag. pub!. pod
red. J, Kljo (Ł), 18.00 Klasycy muzvkl rozrywkowel - H. Carmlchael.
18.30 „Grek Zorba"
- odc. pow.
19.00 Dziennik. 19.05 Klasycv muzyki
rozrywkowej. 19.30 Wieczór
Filharmonii. 21.00 Klub Stereo - Nowa
płyta zespołu AC/DC Zesoół Perfect••. 22.30 Fakty dnia. 22.40 Nocne
divertimento
Utwory George•a
Crumba. 23.30 Glosy, instrumenty, nastroje.

w

TELEWIZ.JA
PROGRAM I
IO.OO Dziennik.

lnterwen~je
nie dały
Kapitan Siwiatkow;;ki spisał wszystkie dane i obiecał szybką Pomoc.
Następna wch-0d:zi bardzo zden~rwowana pani. Wpłac i ła na węg1el za ublcgły rok. Do te.i pory
nie otrzymała przyd::ialu. Nie ma
czym palJić w piecu, nie ma na
czym ui::otować obiadu. Mąż nie
żyJe. syn jest w wojsktr. Sprawa
je3t trudna (przy 2:nacznym os'lntnlo deficycie węda). a jedna!k interesantka otrzymuje specJslme za9W'iadczenie di:> okazania w składz ie

lUS NURT.

19.00

Dla młodych widzów: „Bractwo tropiclell'', „Zwleniyniec". 17.00 Dziennik. 17.30 Ocalić od zapomnienia rozstrzygnlęcle
konkursu. „s.o.s."
dla zabytków". 18.00 Rolnicze rozmowy, 18.15 Impulsy - magazyn spraw
pracowniczych. 18.50 Dobranoc. 19.00
Przynoszę cl kilka pleśni poezja
Jana Kasprowicza. 19.30 Dziennik telewlzy.Jny. 20.15 Teatr Telewlz11: Augu!ft Strindberg - „Eryk XIV". 22.2n
,Handel I pomoc" - proi:(ram publ
22.40 Ddennlk. 23.10 Melodia na dC!lbran-0c.

- Musimy zawQze otrzuma.c! dokladn<ł informacje u kogo na3z fnteresant wczefoiej interwenlowal w
.•wojej sprawte mówi kpt J,
Swiatkowski, Potem ustala.m•i
t'O
jest do załatwienia, a ?eśli
trzeba, zasięgamy fachowej opinii.
Sprawy są bardzo 2ró±nicowa1f"e, a
prz11 t11m mushn11 11111słuchiwać
często dlugich i zawih;ch opowieści.
W _l?rupie spraw lokalowych naiczęściej chodzi o miesz'kanie zas~pcze. o przvs1>ieszenie przydziału

m1esz<kań spółdzielczych, a taltże
o remonty i wvkorzvstanie tllw.

··l?ustosta!lów".. Spraw pozostałych
ni~ d1 su~ w zaden SPOSÓb POITT'UO<YWać. Są to problemy o wydźwię-

Za,

granicą

o

Polsce

-----·~~~~~-~~~~~~~~

Polska nie spełni roli
·detonatora
pod gmachem pokoju

ROMAM

PAN'ETH

~· --~~·

PODZIĘKOWANIE

Lłne.rcikowl
za odprawienie
mszy św. i udział w pogrzebie,

Byt i;note pewnego dnia historia
Wszystkim, blłtszeJ t dałszeJ
potwierdzi, lż dzięki Polsce udało się
Rodzinie, Znajomym, SąsladClm
Rodzinie, Przy.,laclołom. Kolegom,
uniknąć
trzeciej wojny Ś\Vlatowej l<tórzy uezestnlczyli w o~tatnle.l
byłym
WspólpTacownikom, Są
to zdanie z przemówienia I se:ue
drodze mego Męta I naszego
siadom, z Ksawerowa oraz wszytarza
KC
PZPR gen. Wojciecha Ja·
Ojca
stkim, lttórzy okazali pomoc w
ruze:sklego cytowane jest wielokrottrudnych chwllach I tow4rzyszy ,
nie w donleslenlarb
zachodnloole.
S. + P.
li nam w odprowadzeniu na ·Wie
· miecklch środlrow masowego przelrn
czny snoczynek naszei:o drogie·
zu
obrad plenarnego
posletl>:enla
go I ukochanego M'ża, Tatusia,
Komitetu Centralnego PZPR. które
WtADYSlAWA
Syna, Brata I najdrotszego Dziapodkreślają, Iż szef -polskiej
"(lartli
dka
oskarżył
siły
lmperl:.llstycme, t.e
!. ł P.
„wyznaczyły
Polsce rolę detonatora
pod gmachem pokoju, którego nieMfiE"
... YSŁAWA
wyrazy serdeczn<?go podziękowa
I\. .•
odłącznymi fundamentami są ukła
nia za okazaną pomoc I współ
dy z Jałty i Poczdamu".
czucie składa
BED 'ARKA
Relacjonując przeble~ obracl prasa
I serdeczne Bóg za'!łaf! sl<łada:
zachodnioniemiecka
ws!tazuje,
Iż
ŻONA I DZIECMJ
ŻONA z RODZINĄ
chot - jak na ra ~ łe - nie można_
Ui:smma111111mEmml:llllllEllłlallm!:!!!!\ll!:l~i!'!!llll!!!ll1!1!!!1„lllBSlilll!ll!l!!aBm!!ilmlE'l!!S.f llczyt na 1zybkle 1trlesienla · . stanu

I

Blisk o 9 ty.~ . uczn iów szkól pon~d~od.stmvowych
z województw:
m 1eJs.k11'no łódzkiego, piotrkowskie_go, s1eradz Jego i sklernicwick\cv,o
uc;-estnlczylo w XXII! Olimpiadzie
Wiedzy o .Polsce i Swiecie Wspótczesnym, organizowanej przez ZHP.
Wczoraj w Lodzi zakończył się finał okrę_gowy
olimpiady,
który
zgromadził
najlepszych
spośród
nich. Do O$tatecznei rozgrywki zakwalifikowano 29 osób.
Rywalizację uczniów liceów ogólnok~ztałcących i techników wygrali
łodzianie. Pierwszy
był DARIUSZ
PA.TOR z ,xv LO przed
TOMASZEM
SZAMBURSKIM z XXVI
LO. TrwC'ie mieisce za1fłł
KRZYSZTOF Kll!!LEJK z Zespof11 Szkół
Zawodowych nr 2 w Sieradzu. We
wspóJwwodnictwle uczniów
sr.kół
zawodmr;~·C'h nnjlc".lszy okazal
si~
TANU<::?.: T>OP14A WSKI z ZSZ
w
Rawie Maz. (woj.
sklernlewlckio).
Laureat11ml drngie1 nagrody zost:ilt
EDWARD
IW AN°SKI .7. tej . ~amej
szkoty, co Z'lvycięzca oraz ucz:->(1
ZSZ nr 1 w Lodzi - TOMASZ
Pi\ WLAK, któr~y wyprzf'dzill JAROSI.A WA SWIEP..CŻEWSKIEGO z
łód"!:kiego Zespolu Szkół Energetycznych nr 1.
(jm)

·

Zagranica • uwagą Uedzlła prze-. wojennego w Polsce, ło jednak par•
bieg obrad VII Plenum KC PZPR tla Jest ~otowa do złagodzenia nieW pierwszych reakcjach 1 komen.' których Jego przepisów pOd warun.
tarzach podlueśla się doniosłą wagę klem, iż nic nio zakłóci procesu nortego wydarzenia w obecnej skom- mal!?.acji życia społecznego l gospo~
pllkowaneJ sytuacji Polski.
da1·czego kTaju.
Srodkl masowego przekazu krajów
soejallstvcznych ohszernie zrelacJono·
,
wały re.ferat wygłoszony przez Woj.
Francuska „l Uuma?itl!" pisze
w
PROGRAM Il
ciecha Jaruzelskiego
oraz przebieo I s~ojej korespondencji, że w refem.
„ cie generała Ja1uzelskiego zwracały
19.00 Wlac!. (Ł). 19.30 Dziennik te- dyskusji na plenum.
uwagę d~a :lS°{lekty: Z jednej .stro•
lewizyjny. 20.15 Telefon zaufania Prasa amerykańska pnynlosla ob- ny stanowcz ość, z drugiej - umiar.
~ot1fi':t~~~~rywkowy. 21.00 Slng Slng szerne relacje na
temat zakończo ko\Vanie I otwarcie . Tak też odenych Vf Warszawie obrad plenum brała go - zdaniem gazety - pol•ka
KC PZPR, „Partia
skupia
swoje opinia pul>llczna: Stanowczość: Nie
szeregi wokół Jaruzel:;kiego" - za. będzie powrotu do sytuacji anarchll
Dnia 19 lutego 1982 r. zmarł nasz
iytułował korespondencję z Warsza- I · chaosu,
irtóre
charal{ter;rzowały
Kolega I Przyjaciel, . członek nawy nWaahington Post",
W pierw- okres 1prze:l 13 grndnia 1981 r„ nie.
szego zespołu
1zym zdaniu korespondencji stwier- będzie tolerowana żadna dz!ałainość
dza alę: ,,Rządząca w PolSce partia wymlerzona przeciwko socjallzmowl
ADWOKAT
skupiła swoje 1zeregl wokół gen. Ja- ·1 państwu. Umiarkowanie I otwarcie
DR
ru'lelskiego, podejmując wy.raźne pró. - nie będzie powrotu do metod I
by przełamania rozbletności wewnę praktyk sprzed sierpnia ·1980 r., trzetrznych I odzyskania zaufania pOli· ba będ7.le kontvnuować
niezbędne
tycznego". W łaklm tonie utrzymana reform!r ; przvszłość kraju wiąte s ! ę
Jeat większość doniesień ąmerykań· tylko z odnową socjalistyczną, roz•kich korespondentow 11 Wauzawy. ~lązanle pelltvc·ine obecnej sytuacji
Natomiast negatywnie za.reagol\lali Jest mo ~ llwc tylko na bazie porozu.
Cze!~ Jego pamięci oddajĄ ,
na przebieg plenum rzecznicy wa- mien ia narodowego z wszystkimi sisiyngtońsklej
administracji, Rzeczulk łami srołr.cT.nvml, które nie są prze.
KOUl:ŻANKI l KOLEDZY
Departamentu Stanu na/ codziennym ciwko socjaliŻmowl.
a ZESPOI.U ADWOKACKIE·
briefingu
prasowym
odczytał ośwla<I·
GO NR I w ŁODZI
,.,......_,...... .. - ..
czenie pełne obratliwych
oskarżef1
i insynuacji pod adresem włndz Polski LudoweJ.

wi

TARNiOWSKl1EGO

7..

1

H.

w

BA ASZAK

FILllA,RMOl\JII

Kotcjnu koncer' z cyklu: ,,Jau
w ftlharmontl" będz!Q
spótkaniem
z RANNĄ BANASZAK.
Swtetna I bardzo lubiana artystka
z
r6wn11m powodzeniem
folewa jazz, jak i papu!arne szla- .
gtery. W fi!harmontl zaprezentuje się na dwóch koncertach
(o
godz. 11 ! 19 39) we wtorek (2 lll ).
W programie wvatąp!q takte wokaUstka
El.ZBIETA
ADAM1.4K
I JANUSZ STROBEL gitara
klas11czna. Btlęti1 jencze sa (po
100, 80 I 60 zl) w kas!e fUharmont't (sprzeda:!! w gpdz. 15-1?).
(r$)

\

..... ......._._
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Od lewej w kolejności zajętych miejsc od 2 do 10: ZBIGNIEW BONIEK (RTS Widzew), MAREK SZYDLIIt (Resursa), WŁADYSLAW ŻMUDA (RTS Widzew), MAREK DZIUBA
WOŁUJEWICZ (ŁKS), LUDMIŁA JANOWSKA (ŁKS), MAŁGORZATA KOZERA
(Włókniarz Pabianice),
TOMASZ BUSSE (ŁKS), .JOZEF MŁYNARCZYK
FILIPOWSKI (SKS Społem).
Zdjęcia: Andrzej Wach
głoszenie
wyników doroczne- roku dziennikarze sportowi łódzkiej
uznali szkoleniowca
kadry
go
Plebiscytu
Czytelników prasy
azczyplorn\stów l trenera
„DŁ" pn. „Wybieramy najlep- polskich
Anilany,
mgr
Z.
Kuchtę,
a
specjalszych sportowców woj. łódz
m.
kiego w 19&! roku" nastąpiło tym ra- ne nagrody Rady Narodowej
zem wbrew przyjętej od lat trady- Łodzi za wieloletni, owocny wysiłek
ZBIGNIEW BONfEK
TOMASZ BUSSE
cji, Miejscem piątkowej uroczysto- szkoleniowy przyznano dwójce zasłu
pogotowiem ratunkowym w meczach
ści była
sala
prezydialna Urzędu żonych trenerów ŁKS - mgr R. Femistrzowskich jedenastki ŁKS. PoTradycyjnie w dziesiątce najlep- trafi z powodzeniem
lisiakowi l lnż, .J. żylińskiemu. Gra·
walczyć
na
Od lat zapasy w stylu wolnym są m. Lodzi.
szych
sportowców
województwa obronie, jak i pełnić funkcję dyry- wiodącym sportem indywidualnym • Obok najważniejszych gotcl, wytY- tuluJemyl
łódzkiego. w tym roku przegrał ry- genta zespołu. z roku na rok staje w naszym mieście. Do ubiegłego ro- powanych przez uczestników plebi•
wallzację jedynie ze swoim klubo- s\ę coraz bardziej
wszechstronnym Ru osiągnięciami
medalowym! na scytu zawodniczek I zawodników, w
Wtodztm!erz Smolarek r nte znanych
wym kolegą - Włodzimierzem Smo- piłkarzem.
unajpoważniejszych
Imprezach mię- uroczystym ogłoszeniu wyników
larkiem,
dzynarodowych poszczlrctć się mógł dział wzięli działacze klubów l okrę nam przyczyn, nie przyby! na piątszarf
Lider reprezentacji Polski, pomoc. BOŻENA WOŁU.TEWICZ,
tylko Paweł Kurczews!ft z Budowla- gowych związków sportowych, przed- kową uroezy1tość wręczania
Tuż
stawiciele władz sportowych, dz!en- najlepszym sportowcom Łodzi.
nik światowego formatu, wyróżnia
nych.
przed
jej
rozpoczęciem
przedstawij11cy się zawodnik w 7.'espole min
ikarze.
LUDMIŁA .JANOWSKA,
Tomasz Busse z ŁKS podczas łódz
Ąktu dekoracji wyróżnionych spor- ciele w!adz sportowych wpadli
~
strze Polski.
Od
jego piłkarskiej
kich mistrzostw Europy wywalczył
u- pomyst „ukarania" Smolarktl l dokodyspozycji zalety w decydu~cej
MAŁGORZATA KOZERA
srebrny medal w wadze do 100 kg, towców szarfami WFS dokonali
bez mojej wiedzy, przesunię
mierze wynik w każdym niemal merównież ubiegłoroczne występy może czestniczący w spotkaniu przedstawi- nali,
ciele
władz naszego województwa· cia widzewskiego pl!karza na
druc·zu reprezentacji i ligi.
W plebiscytowym, męskim tym ra- zallczyć do udanych.
I sekretarz KŁ PZPR - T. Czecho· gie miejsce t
„awansowania" ZbigW czasie niedawnego tournee ka- zem gronie, Czytelnicy „DL" umiewlcz, prezydent Łodzi .J. Nie niewa Bońktl na pierwsze . Ten znadry we Włoszech zebrał wiele po- śclli trzy znakomite koszykarki .TOZEF MŁYNARCZYK
w l adomski oraz sekretarz ŁK SD - komtt11 sportowiec pr1yją! tę „niec1l.lebnych recenzji,. a czołowe pierw- dwukrotne srebrne medalistki miszoligowe kluby Półwyspu Apeniń strzostw Europy w koszykó\>vce. Każ
Ten mecz Widzewa w rozgrywkach w. Rzymski, Tym razem nie wszy- spodziankę" z f!lozof!czn-i1m spokoskiego rozpoczęły starania o jego da z nich czym innym charakteryzu- Pucharu UEFA mamy doskonale w scy wyróżnieni sportowcy wzięli u- jem, lecz dziękując w lm!enltt kolew . piątkowej
uroczystości
gów za wyróżnienie nie omieszkał ·
pozyskanie. Najpierw jednak z. Bo- je się podczas ligowych I klubowych pamięci . Było to na Stadio Commu- dział
niek postanowi! skutecznie grać dla spotkań.
nale w Turynie, kiedy to po dosko- Niek tórzy przebywają na zgrupowa- dodać, że nie przyjmuje do wtadoBożena Wolujewicz imponuje/ celreprezentacji Polski w ezasle hisznałych
paradacb
bramkarskich \ niach kadry (T. Busse, G. F!llpow- mośct tego nagiego awansu l -prrepańskich
MS. a.. wraz z kolegami nymi rzutami z półdystansu, dosko- obronie dwóch rzutów karnych dzię ski), Inni po prostu nie zdążyli na kate szarfę oraz puchar W!odz!m!eprag·n!e zdoby~ dla Widzewa miano nałymi umiejętnościami w akcjach ki .Józefowi Młynarczykowi łódzka czas dojechać na Piotrkowską 104 rzowl Smolarkowi.
Dziękując p . Bońkowi za ten sz!anajlep~ej jedenastki ekstraklasy.
pod tablicami I jednocześnie sku- ·jedenastka wyellmlnowała drużynę Mamy nadzieję, że na kolejnej nachetnv gest. pragnę z ea!ą mocą pod't ecznie walczy w defensywie.
majacą w swym składzie 6 reprezen- szej Imprezie nie zahraknie jut nikogo z wyróżnionych, I że wrócimy kreśt!ć jedno: zbyt szanujemy
naLudmiła Janowska dwukrotnie na tantów ttalU.
MAREK SZYDLIK
sz11ch Czytelników, bvśmy mogli gotte"nlejach o mistrzostwo . Europy
Niewątpliwie bramkarz nr 1 w Pol- do tradycji ogłaszania wyników plebiscytu
na
dorocznym
Balu
Mistrzów
dzić
stę
z
lak!m!
zakutlsOW!7ml
maznalazła
się
w
zespole
„gwiazd"
naDobre tradycje łódzkiej siatkówki
, see. Jeszcze nie w pełni wykorzystał
Pre z entując.
powyżej
wybranych nipulacjami Icll tvpowante zwvclęz
kontynuował udanie w ubiegłym ro- szego kontynentu. Zadziwia sympa- swe
dute umiejętności piłkar skie.
ku Marek Szydlik, broniący barw tyków koszykówki nieustępliwością 91czymy, te stanie się to podczas przez naszych Czytelników najlep- cy jest dl.a nas jedynie · Obowiązu
szych i najpopularniejszych sportow- jące I takim pozostanie.
Za popierwszoligowej
drużyny
Resursy. w walce o każdą niemal piłkę Nie- finałów MS w Hiszpan!!.
ców ubiegłego roku, dodajmy · że wstalq sytuację wzepraszamu zalnWraz z kolegami z reprezentacji zastąpiona rozgrywająca i w repredo
grona
tego
kandydowali
także:
zentacji,
I
w
klubie.
Koszykówka
w
teresowan11eh
t
oołei
obecnych
na
zdobył
wicemistrzostwo
Europy,
GRZEGORZ FILIPOWSKI
G. Kosma
(Anilana), ~t. Badocha uroczy sto fol.
jej wydaniu dostarcza kibicom nieuczestniczył także w turnieju o Pu(LKS),
A.
Erbel
(ŁKS),
M.
Bulzac•
zapomnianych sportowych emocji.
char Sw!ata.
Najmłodszy
w gronie 11 wyróż
Małgorzata
Kozera w narodowym nionych sportowców naszego miasta. kl (ŁKS).
HENRYK WALENDA
.Jeden z najmłodszych członków kaNajlepszym trenerem Łodzl w ub.
Redaktor n<iezetny „Dl-" '
dry narodowej, z ogromnym! perspe- zesoole, jak l klubowej drutynle tli-letni reprezentant „Społem" jest
Włókniarza
spełnia
ktywami dalszego wzrostu sporto- pabianickiego
ciągle nad7.leją polskiego łyżwiarstwa
Y.'YCh umiejętności w dyscyplinie nie zawsze wdzięczną, ale jakże figurowego. Po udanym ubiegłorocz
sportu, która przyniosła nam złoty skuteczną rolę środkowej. Bierze na nym sezonie znów znalazł się w
medal olimpijski i pierwsze miej- siebie clętar walki pod tablicami I europejskiej czołówce w tej· dyscysce na MS przed paru laty. Czy skutecznie wykańcza akcje zespołu. plln!e sportu.
Szydlik, wyróżniający się siatkarz
I znów się
umów!l! - tak musi na pewno budzić uzasadnione
brzmiał komentarz wielu kibiców po
Resursy, nawiąże do pięknych tranadzieje związane z mistrzowskimi
nadprogramowych derbach, tym ra- rozgrywkami. zwa:!:my, że Widzew
dycji polskiej siatkówki?
zem towarzyskich piłkarzy Widzewa grał bez Bońka i Surlita, natomia st
I ŁKS. Mecz zakończył się remisem ŁKS bez Chojnackiego (wszedł doWł.ADYSł.A W Żl\1UDA
1:1 (O:O). Bramkę dla Widzewa uzy- piero po przerwie) I F\llplaka. z a Kiedy zadebiutował w pierwszym
skał Sajewicz, dla ŁKS Płachta.
wodnicy. którzy należą do podstameczu mistrzostw świata · w MonaTo j ednak nie odpowiada praw - wowego składu drużyny, zostall, modzie. Sparring był emocjonujący, bar- że nie dosłownie, za stąpieni
chium w 1974 r. przeciwko '}:rgenprzez
tynle, sympatycy plłltl nożnej z podzo potyteczny pod względem szko· swoich dublerów. Derby były sparlenlow ym, a że zakończył się „ pla- ringiem. T9 prawda. Trzeba jednalt
w1tpiewaniem kręcili głowami, uwa
ta ąc, te Kazimierz Górski jest
now anym remisem", to po prostu wziąć pod ltwagę, te przyniosł y nam
cz owleklem niezwykle
odważnym.
p rzebieg wyda.rzeń na boisku. za- wiele materiału porów nawczego przed
A żmuda wraz z Gorgoniem a ni rarówno ŁKS jak l
Widzew mógł rozgrywkami jak i potwierdziły , te
przechylić szalę zwycięstwa na swo- zima dla łódzkich
zu nie opuścili boiska podczas srepierwszoligow ców
Poprzednie
derby pierwszoligowe
Finał „B"l
AZS K. - Lech P. ją korz y ść. Dobra płyta boiska sprzy- nie została stracona. Nie bójmy się
brnych dla polskiego piłkarstwa miw Pabianicach zakończy l!-4:60, AZS P. - Polonia 75:56, (St al jała akcjom obu drużyn, a skoro nie twierdzić, oglądając zwła~-zcza w akstrzostw. Od tej pory Włady sław koszykarek
ły się wygraną Włókniarza.
W
soSt. - pauzowała).
ż,m.udn jest filarem reprezel'ltecji krawalcz yło slę tylko o wynik końco cji inne drużyny p\erwszollgowe, że
ju.
.Tego obecność na boisku, to botę triumfowały łodzianki, wygrywy, wówczas mo:!:na było pomyśleć łódzcy l\gowcy muszą mierzyć wy.
TABELA
j.ednocześn!e
gwarancja
spokoju i wając zasłużenie 84:67 (51 :33),
o ciekawych, widowiskowych akcjach. soko, Trener Władysław żmuda n ie
punkty zdobyły - dla Włókniarza: 8. Lech
7 13 17 1227-1349
dobrego zabezpieczenie dostępu do
Ważne, że po tym meczu motna lubi, gdy mówi si~ mu o mistrzo8 14 26 1257-1405 było
naszej bramki. Bez wątpienia bę Ko zera 29. M. Szymańska 12. Gbur- 7. AZS K.
doj~ć
do
optymistycznych stwie Polski, Leszek Jezle.-ski, gdy
8 14 26 1179-1306 wnioskó w . Obaj łódzcy
dzie również
podporą
defensyw y czyk IO, Wieczór 8, T. Szymczak 8. Polonia
pierwszoli- mówi się, :!:e z takim składem mo:!:i!
9, AZS p,
7 12 26 1193-1341 gowcy są• bardzo dobrze przygotowa- zakwalifikować się do rozgrywek PU„biało-ezerwonych" w czasie turnie- l Nowacka po 4, a dla ŁKS: Wołu
jewicz
13,
Warmuzek
14,
Janowicz
13.
Stel
10.
St.
w.
1
21
19
1102-1423
ju o MS „Hiszpania - 82".
ni do mistrzowskich rozgrywek. I to charu UEFA. To co widzieliśm y po
Sidoruk 12, Janowska I Badocha po ...,.. W4 łWWW~~·~,_,........_~......._,,_.,._,.._,..~,..,.,..~----.;..,_,.,..,„_..__.
...„
sobotnich nadprogramowych derbach
9, Caja - 8 oraz Sieczk-0 I Bek po
MAREK DZIUBA
musi budzić uzasadnione piłkarsk ie
2.
nadzieje. I myślę, :!:e niew iele w tych
Koszykarki I.KS nie zmarnowały łodzianki wygrały
Pełni funkcję
kapitana drużyny
przewidywaniach się mylimy. ubiegania
się o tegoroczne
narodowej, ale nie tylko z tej stro- szansy
W sobotn\ch derbach obie drut.yny
mistrzostwo
Polski.
W
sobotnim
spot.
'
ny motemy patrzeć na jego grę w kanlu łodzianki zaimponowały
wystąpiły w następujących składa ch:
reprezentacji kraju. Etatowy. 'ł>'
p.rawy skonałą grą zarówno w ataku, dojak
WIDZEW - Młynarczyk (znów poobrońca, z powodzeniem
wypełnił
obronie. Trener J; Kantorski skokaz dużych umiejętności piłkarskich),
lukę
po
Antonim Szyjilanowsklm lrzysta}
tym
razem
z
wszystkich
zaPl!ch
(Romański), Zmuda, Mierzwiń
Nleustępllwy w akcjach destrukcyjwodniczek, które przyjechały do Paski, Motejko Smolarek, Romke,
nych , aktywny w ofensywie.
bianic.
ŁKS rozpoczął pierwszą piąt
Rozborski,
Łuczyński (Lanka) Sa•
Marek Dziuba jest przysłowiowym ką (Cała, Badocha, Sidoruk, Wołuje
jewicz, FUipczak.
wicz, Janowska), która uzyskała od
ŁKS:
Robakiewicz (Kwafatewlcz),
początku spotkania wyraźną
przeBendkowski
(Chojnacki), Bulzackl,
wagę
nad zespołem
pabianickim,
Gajda, Różycki (Galant) - K limas,
kończąc mecz z przewagą 17 punkPo .pięć aetów rozegrały alatkarkl szy 2:3 (11:15, 15:1%, 9:18, 15:9, 12:111), Gabry~h, Dziuba, Wesołowski (Sła
tów,
•
pierwszoligowych zespołów
naszego podobnie jak ŁKS 2:3 (8:1S, 14:16, wuta) - Płachta, Milczarsk i (uwaga
Aby osiągnąć swój cel, koszykar- miasta w kolejnej wyjazdowej runw dobrej formie!).
gil\ doskonale wprowadził się
na · ki łódzkie równie skutecznie muszą dzie spotkań o mistrzowskie punkty. 15:8, 15 :2, 8 :15). Podopieczne J, Matlaka mogły ten mecz wygrać, gdyby
W finale Pucharu Polski wystąpi'
boisko, wybronił kilka piłek, a po- zagrać w kolejnych meczach I-ligo- N'lestety tylko dwa mecze
zakoń 
nie
dekoncentracja
w
ostatniej
parzespoły
Pogoni Szczecin (pokonała
tem w kluczowych momentach spot- wych, a przede wszystkim z rewe- czyły się wygraną łodzianek. ŁKS I tii.
Górntka Zabrze 2:1) I Lecha Poznań
kal'J.111 przynajmniej cztery piłki, po• lacyjnie
spisującą
się wrocławską Start wygrały pojedynki w Słupsku
Pozo~ta
le
wynikł:
Stal
Kolejarz
(wygrał
z
Arką Gdynia 2:0).
jego krótkich nie dogranych wysta- Slęzą, która wygrała w sobotę
ze z Czarnymi. ŁKS zwfclężyl 3:2 (5:15,
Plomiel1 3:0, Spójnia
wach trzeba zapisać na jego konto. Spójnią w Gdańsku I od łodzianek 15:7, 9:15, 15:13, 15:12). Nie była to 3:0, Wisła - Gedania 3:0, Stal - Płomień 3:0,
Ale nie chcę obarczać tu za wynik dzieli ją tylko jeden punkt.
jednak siatkówka w dobrym pierw- Wisła - Kolejarz 3:0.
tego młodego zawodnika, poniew aż
Wynik\ kontrolnych gier p ierwszoWynik.i finału „A": Spójnia
szoligowym wydaniu, Prowadząc w
W tabell prowadzi krakowska Wi- ligowców: Szombierki - GKS Tyw dwóch pierwszych setach
n ie Slęza 65:69, Włókniarz - ŁKS 67:84, ostatniej partii 14:3 I.KS pozwolił
sła (11 pkt.), wyprzedzając Spójnię chy 1:1, BKS Bielsko poznawałem
zespołu
Resursy, Po- (Wisła Kraków - pauzowała).
Ruch Chosiatkarkom Czarnych „dojść"
do \ Płomień (po 10 pkt.), Czarnych l
jęcle „śniętych ryb" będzie w tym
14:12 I dopiero w 8 meczbolu osiąg. ŁKS (po 9 pkt.). Start zajmuje 'I rzów 2:1, Motor Lublin - Gwardia
mom2nde określeniem
zbyt pozy.
Warszawa 3:1, Zagłębie Sosnowiec TABELA
nął zwycięstwo. Róvmleż 3:2 zakońmie jsce z dorobkiem zaledwie 8 Stal Stalowe Wole 2:1, Legi.a War•
tyv<mym dla tej drużyny. Pogoda, L ŁKS
17 3 37 1580-1271 czyt się mecz •latkarek Startu (w punktów.
ril"F-le ciśnienie? Stary siatkarski lis 2. Ślęza
szawa - Avia Swidn\k Ó:l.
16 4 :ta 1400-1326 setach: 15:9, 12:15, 16:14, 11:15, 15:8).
- - Wa.gner, stwierdził tylko, te jak 3. Wisła
14 5 33 1489-1283
Natomiast mecze z sulechowskim
tu morna wygrać z jego zespołem. 4. Spójnia
12 8 32 1404-1314 Zawiszą
zakończyły się przegraną
•
Drugie miejsca na ogólnopolktliry miał dobrą zagrywkę, odbiór 5. Włókniarz
11 I 30 1312-1262 łód7..klch drużyn. Start
uległ zewlskim turnieju kobiet w dżudo wyI b1ak. To prawda. . Było jeszcze
walczyły
m. In. D. Pękala z Resur•
wl e-l.e elementów w t:,tm meczu, któsy oraz M. Widedska l T. Szczere świadczyły na korzyść Legii.
P . Fijas zajął %9 m\ej5ce, a B. Zwichowska (oble z Pelikana Łowicz).
choćby ten, te Wójtowicz wystę po
jacz - YT.'
Trzecia była młoda repreze ntantk a
wał w roll rozgrywającego, a kieMaraton wygrał szwed T. WassMKS Pałac Młodzieży - W. Stolarek.
dy trzeba włączał się do kończąc ych
berg przed .T. Burłakowem (ZSRR) l
Tytuły tegorocznych
mistrzów
Tytuł szachowej mistrzyni Polskl
ofens„wnych akcji Jestem przekoL. Eriksenem (Norwegia). J, Łusz Łodzi w t~nlsle stołowym seniorek wywalczyła A. Brust.man w y przedzanany, te Resursa utrzyma się w liczek wycofał się na trasie.
i seniorów rozdziellll między siebie jąc M. Wlese. Łodzianka G. Szmadze, wziąwszy choćby pod uwa g ę
HOKEJ NA LODZIE.
Przygoto- r e prezentanci
Włókniarza.
Wśród. clńska zajęła dopiero piąte miejsce.
ostatnie wyniki sobotnló-nledzleln e j
wująca
się do mistrzostw świata pań triumfowały 111. Urbańska l
Natomiast o prymat w konkurenrundy. Do utrzymania się w ekstragrupy
B
reprezentacja
Pólskl
wyJ. · Kawałek, a wśród mętczyzn cji mętezyzn ubiegać się będ11 w
klirnle pozostało jeszcze sporo me grała
drugi
mecz
z
Rumunią
9:3.
.T.
Ozimek
I
s.
Kasprzak.
czów, e komplet zwycięstw we włas
dodatkowej partl\ J. Adamski ~ "'·
LEKKA
ATLETYKA. . Mistrzem
W klasyfikacji klubowej zwycię Sygulskl. Obaj zakończylt mistrzownej sali, przy wyg·r anlu choćby jedPolski w wlelboju został D. Ludwig żył zdecydowanie Włókniarz wy- ski turniej z 10 pkt. Piotrkowian in
nego meczu wyjazdowego mote zauzyskując rekord Polski wynikiem przedzając Eltę l Energetyka.
1tw11rantować pobvt w lidze.
- W. Dobrzyński zajął 6 miejsce, a
5892 pkt.
Plonem pływackich mistrzostw łodzianie w. Swić - 13 i T. żółtek
l"ozostałe wynik!: Stal Stocznia Leg\11 W._rszawa 1 :3, Resursa - AZS
Na zawodach halowych w Berll- Łodzi był tylko jeden rekord okrę - 16.
PIŁKA RĘCZNA. Po remisie 19:19
Olsztvn 2:3, Gwardia - Resovla 3:0, z NRD nasza reprezentacja ucze- nie zach. J. Trzeplzur
skoczył gu. Ustanowiła go pływaczka Starl'leskld - Hutnik 3:0, AZS Czest o- stnicząca w X MS przegrała wczo- wzwyż 2,29 m.
tu I. Szkudlarek,
pokonując
dyehow a - Płomień 3:1. Stal Stoc.znia raj z obrońcą mJstrzowskiego tytugrzbietowym w czasie
Amerykański tyczkarz B. Olson u- stans 100 m
- AZS Ols,tyn 1 :3, Resur~a - Le >r,la łu RFN 17:18 (9:9). Obok Szymczaka zyskał znakomity wynik 5,74 m.
1 mln. i 8 sekund. (Poprawiła one
swanaea
0:3, Gwardia Hutnik 3:1, Beskid w meczu z RFN wystąpił także je·
TENIS. I. Lendl wygrał turniej w o 0,6 sek. rezultat E. Klimas z Arsenal O:t
- 1\esovla 2:3.
Trójka
ustanowiony przed Aston V. - Coventry
1 :1
go klubowy kolega Kosma, zdoby- Genui wygrywając z V. Gerulalt!- MKS
czt erema la ty).
Brighton - West B.
2 :2
TABELA
wając 3 bramki. Inne wyniki: CSRS sem w czterech setach.
Everton - West H,
0:0
1. Owardla
7:0
21-3
- NRD 24:~1, ZSRR - Szwa jcaria
NARCłARSTWO. Rozegrano kolejW rozegranym w Łodzi półfina Leeds - Liverpool
2. Legia
7:0
21~
23:14 (półfinał A) oraz Szwecja ne konkurencje PS. Bieg zjazdowy łowym turnieju o Puchar Polski Manchestet u. - Manchester C. 1o:a
·• .
3. AZS Olsztyn
5:2
19-13 Rumunia 24:31, Hiszpania Dania wygrał Szwajcar P. Mueller (w kla- pierwsze mlejsce wywalczyli piłka
Middlesbrough
1 :1
4. Resovla
4:4
16-15 22:23,
Jugosławia
Węgry
20:20 syfikacji pucharowej prowadzi Ka- rze ręczni Anilany (wygrała z Ostro- Nottingham Southampton - Birmingham
3
:1
5. Plom\eń
3:4
14-17 ( p ółfinał B).
nadyjczyk - s. Podborsky), a gi- ~ią 32:26, Czuwajem Przemyśl 32:21 Stoke - Toteenham
o::i
Ul-16
6. Resursa
2:5
is Slą skiem 25:20). Obok Anilany I Sunderland - Notts c.
NARCIARSKIE M!l.
Medale na gant pań - M. Epple (RJiN).
·1:1
7. Hutnik
2:6
12- 19
I. Stenmark uległ kontuzji podląska a w ans do finału pp wywal2 :1
10-17 dużej skoczni w Holmenkollen zdo- czas zawodów w Sztokholmie l zo- czyll szczyplornitcl Grunwaldu Po- Wolverhampton - Ipswich
8. AZS C.zęstochowa
2:5
Cardiff Sheffield w.
2:5
9-17 byli:· M. Nykaendn (Fin.), O. HansO:!I
9. Stal Stocznie
• znal'l I Pogoni Szczecin.
Charlton - Shrewsbury
11-17 són (Norw.) 1 A. Kogler (Austria). stał odwieziony do szpltah.
1:0
2:&
10. tll!skid
BOŻENA

GRZEGORZ

Zwyclęii:ca plebl1cytu
Czytelnlk6w
l"Dł." na najlepszego sportowca woj.
16dzklego w 1181
Wł.~D_Zl

r.

MIERZ SMOLAREK (RTS Widzew).

Fot.: A. Wach
Wł.ODZIMIERZ

SMOLAREK

najlepszego piłkarza
roku w pleblsc)'cie katowickie-go „Sportu" dorxucił w. Smolarek kolejny sukces. Czytelntcy na•zej gazety zdecydowanie gło~wall
na niego, wybierając go najlepszyrl'
tportowcem Łodzi w 1981 r.
Do

tytułu

Ubiegłego

1

W pamięci sympatyków
•tkwiła szczególnie doskonała

futbolu
postawa
Smolarka w eliminacyjnym meczu
lnlstrzostw ~Wiata z NRD w Lipsku.
Zd9byl w pięknym stylu !'lwie bramki. a pol)adto jest wyrMnhtia<>yrn
się piłkarzem llnll ofensywnych zarówno w zespole mistrza Polski łódzkiego Widzewa, jalt I w repre•entacjl kraju.

:Z ll:atdym rokiem lewosuzydłowy
Widzewskiej jedenastki demonstruje
coraz większe umiejętn_ogcl tttcliniczne, walecznod~ i zaangatowanie w
gne. To dopiero początek jego wielkiej kar-tery piłkarskiej, Rkuteczne10 marszu pnez stuli on y Polski !
•w1ata. .Tut obecnie wielu me1111dże
fów zagranlc1myeh klubów ehctało·
łly go widzie!! w swoich zet!]'.lołacb .
Trener repr..,zentaejl, A. Plechnl ftek, bardzo liczy na w. Smolarka
podczas finałów mistrzostw •wtata w
!!l~zpanll, a klubowi koledzy w
tegorocznych
rozgrywkacli piłkar
skiej ekstraklasy, w któryell Wldze:w
ponownie chce lllęgn:i6 po tytuł ml•irza Polski.
·.
Udanie zadeblutowa.1 w reprezentac.!1 Polski w czasie meczu w
Argentynie w patdzler.n1kll 19SO r.

Dziennllo;U'H lpłlrtowt łódzkiej praradta t telewizji tym r.uern
i.!..Trenerem roku" wybratt Zygfryda
11:ucht-ę - szkoleniowca reprezentacji
Piłkarzy ręcznych oraz pll!rwmoU~o
wego zespołu łódzkiej Anilany. Przez
kllkandete lat popułlirny „Zyga"
bronił barw narodowych. 13~ wyrótnlającym się zawodnikiem, p~lnląc
:r.ar:tzem łun.keję kapitana repr.eu<l'ltaejl.
•
·
W okresie swej bogatl!j
kariery
sportowej uezestnlci:ył w wielu watnych Imprezach, w turniej.ech o
mistrzostwo •wiata I ollmpljskld1.
Wraz z kolegami z repN!zenta„yjneJ
„ slód.emkl" Zygfryd Kuchta zdobył
na olimpijskim turnieju podcus JO
w Montrealu w 1978 r. brązowy medal.
Obecnie Zygfryd Kuchta s ~wo
dzeniem godzi obowiązki trenera reprezentacji I oplekul'.)e p~rwszolll'l!'·
Wej drutyny Anilany. Sw11 ogromną
IY'.

Wiedzę

I

przekazuje

dołwlltdcz-enle
młodszym

Zr~wnowatony, koleteń1kl,
jąey, dobry fachowiec

umiejętnie
kbtł!gom.

'\Vymaga-

Sylwetki

wyróżnionych O
I

•

Piłftarskie

Tym razem

f

DUŻY LOTEK
I LOSOWANIE:
'· 19, 21, 26, 40, 49
dod. 31
II LOSOWANIE:
6, 8. 15, 18, 21, 28

'-

Banderola:

9030

sie bez niespodzianki

Ja

tylko z C.zarnyml

Pięciosetówki

w Sulechot\/ie i Słupsku

Siatkarze Resursy przegrali, ale.„
„.nie stracone zostały sz.a nse . na
utrzymanie się
w
ekstraklasie.
8pr!nterska liga, nieoczekiwane
w
sumie wyniki towarzyszą walce najlepszych siatkarskich drużyn. Spot.
kałem się z opinią, te 16dzkl r.Mp.(\ł
o dwóch porażkach ?; AZS 019?.tyn
Legią Warszawa będzie musiał po·
wrócić .do grona drug0Jlgowców. za.
1tanawiam - się nad
jedną
rzeczą,
dlaczego dzieli się pewne .,decy~je"
przed zakoń-czenlem
mistrzowskich
rozgr: ,vek. Nic bardziej zgubnego
Mecz z · AZS Olsztyn motna było
wygrać 3:0, to fakt Potwrerd-ilła sle
1tara sla11"arska zasada, te kto nie
chce Wygrać w trzech krótkich setach musi przegl'ać po pl.f:c\metowej
walce. Wszyscy upatrują w ~j poratce winy trenera !Ił.arka Makar •klego. To też mote I
-prawda .
Szkolen!owcowl Resursy nie mM.n~
jednak nie zarzucić w zaam~11t.owa
nlu w pracy, w chęci uzyskiwania
dobrych rezultatów. Prowadzenie zespołu w meczu siatkówki 'est
tel
sweg<'> rodzaju loter~ą. W meczu z
AZS Olsztyn, po wygranl:tt dwóch
setów Marek, Makarski zdjął z bollka najlepszych zawodnlkó-w, któr.:y,
t!O tu duto mówić n!e za
bardzo
byli przygotowani do tego &potka .
nla .na skµtek wleltt dolee-llwoścl.
Chciał wygreć 3!1 . przegrat 2>3. I to
się · zdarza, W meczu z AZ.S 01~-;ty-n
doskonale w TU secie walczył Kr-.v
sztof ll'!bor. W mecza z t ,!o.!(lll ten
sam zawodnik, kiedy ws~! ns boisko nie był już tvm p6:yS-iowlow·-vm
„jokerem" w talii tren~ra . Krzysztof Orzechowak.1 w s]:'>Otkanla z Le-

obyło

derby na remis 1:1

•

•

•

ot: ------n=M=~""'-=~------------------------------------
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