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partvinr~Jaóstwowa

uda sie do NRD

Wczoraj
pod
przewodnictwem
prezesa PAN prot.
Aleksandra
Gieysztora obradowalo prezydium
Akademii. Rozpatrzono
wstępną
wersję raportu o stanie nauki polskiej, przedstawioną
przez prof.
Ignacego Maleckiego. Prace
nad
tym raportem zakończone zostaną
w ciągu miesiąca.
Członkowie
Prezydium
PAN
przedyskutowali również
projekt
ustaWY o Polskiej Akademii Nauk,
przedstawiony
przez
sekretarza
naukowego PAN prof.
Zdzisława
Kaczmarka. Projekt tej ustawy, po
wniesieniu zgłoszonych poprawek
i uzupełnień, zostanie w najbliż
szych dniach przekazany preze~owi
Rady Ministrów.
(PAP)

Przebywająca w Polsce z to-dniową wizytą
delegacja 011ganizacji

swe 35-lecle obchod~i „Słowo Po·
wszechne", dzlennlk Stowarzyszenia
PAX, kato!lckle pismo codzienne
ukazujące się w Polsce. Organ Sto
warzyszenia PAX stoi na stanowisku
konsekwentnego rozwijania postawy
potrójnego zaangażowania ludzi wie
rzących:
patriotyc7.nego, światopo
glądowo-katnllcklego
l socJallstycz
n ego. Jak podkreśla zespół redak
cyJny dziennik pragnie slut.y6 po
szukiwaniu w życiu kraJu dróg ku
pnyszłosci,
\\--ydoby ' się ~ ?.amę
tu
dezorientacji,
przezwyciężaniu
kryzysu, ks•tałtowanlu ugody I po
rozumienia narodowego.
(PAP)

POZNAŃ

Otwarcie

rd

rezydium CK

23 bm. w Poz,na.ntu odbyło !iię
wyjazdowe posiedzenie Prezydium
CK
SD. W obradach.
którym
t>rzewodniczył t>rof.
Eiiward Kowalczyk. udział wzięli: pełnomoc
nik WRON
na woj. poznańskie
gen. bryg_ Michał Polech, sekretarz KW PZPR Bronisłaiw Stęplewski, prezes WK ZSL
Tadeusz
Zając,
wicewojewoda
Romuald
Zysnarski. przewodniczący Sęjmo
wei Komisji Handlu Wewnękzne
go, Drobnej Wytwórczości i Usług
pos. Jerzy Jóźwiak, wicemi:nister
handlu wewnętrzney;o i usług Marcin Nurowski. przewodniczący WK
SD w Poznaniu Alojzy Bryl.
PrezY'Clium wysłuchało informacji o aktualnej sytuacji społec=o
polityczne.i
i gospodarczej województwa p()Z11ańskiego. Omówio1110
główne problemy społeczno-~ospo
darcze wojewódmwa
i kraju, ze
szczególnym uwzględnien ~ em rozwoju drobnej wytwórczości. Prezydium z zadowoleniem
odnoto-

Sklepy czynne

także

o ,,w

zadań.
Ośrodek

kontroli lotu ' w Houston
zaJ?OWiada, że
wobec doskonałej
kondycji załogi i stan\l pojazdu zostanie wykonany pełen program
lotu.
Lądowanie w poniedziałek.
29 bm.
Nie wyjaśniona na razie aw&ri3
jednej z trzech bateńi pokła:io
wych pojazdu nie powinna prze-

Samochód
dla papieża
Podczas majowej podróży do Pł>r
tuga!U. papiet. Jan Paweł li będzie
poruszał się po kraju
„Rolls Roy
cem". pomalowanym na biało .
Sa
mochód ten . o czarnym kolorze fa
brycznym i stanowiący zabytkowy
już
model. p0szukiwany przez ko
lekcjonerów, został zakupiony przez
rząd portugalski dla królowej Elżble
ty II w związku z jej w)zyi;i w Liz·
bonie pod koniec lat plęćdz1eslą tych
Obecnie znajduje Się w muzeum
automobilizmu w Caramulo Po zakończeniu wizyty dostojnego i:oścla.
„Rolls Royce" odzyska swój fabr~cz
ny kolor.

radzieckiego partnera
dla przemysłu ek iego
(INFORMACJ~

Przemysł

kresie reglamentowanych
łów

żywnościowych,

a·rtyku-

wskazuiąc

jednocześnie
na konieczność intensyfikacji działań, zmierzających
do skuteczniejszej
realizacji Drogramów operacvjnych, zwłaszcza
dotyczących zaopatrzenia w oii1.1wie i odzież dzieci oraz młodz.le
ży. Istotną rolę w tym zakres!t
spełn·ić może drobna wytwór.;;zość,
która w ostat,n ich tygodnia.:h osią
l(nęła pewne oozytvwne re'Zu!taty
Prezydium przyjęło
harmonogram zadań z za.kresu oolityki l!Ospodarczei i soołecznei. wrnikają
cej z uchwał III. IV i VI olenarnego PO<Siedzenia CK SD. zalecając
instanciorn terenowym przeprowadzenie rmpoznania zasad wdrafania reformy i kształtowan.ia się
cen.
Nasteon ie prezydium CK SD za.Poznało
sie :r. eks1:xnvcją
l!:eld
krajowych „Wiosna 82".
(PAP)

wolną

w

sobotę

Cztery tony nasion
(INFORMACJA

WLASNA)

łatę,

pietruszkę,

ogórki,
kapustę,
buraczki i inne. W nasiona te zao·
patrzone zosta11ą również
sklłlpv
Cenhali Nasiennej
w Parzęc~'l·
wie, Głownie, Strykowie i Rz~
wie. One równiez czynne będą w
wolne soboty.
CN posiada na terenie dabzych
czterech województw
(piotrkowskiego, sieradzkiego,
skierniewickiego i płockiego) jeszcze 45 placówek detalicznych. CzęM' z nirh
- w Piotrkowie, Radomsku. Rawie Maz. i Lowiczu - zaopatruje
się w nasiona ogrodnicze i kwiatowe w oddziale ożarowskim
i
dzięki temu mają już ostatnio duwy wybór nasion warzywnych
i
kwiatowych. Obecnie CN w Lodzi
zacieśniła współpracę z oddziałem
poznańskim. Jest więc nadzieja, .;,e
w najbliższej przyszłości
zaopatrzenie w uzupełniający asortymeut
nasion warzywno-kwiatowych
bę
dzie coraz lep5;1:e. M. in. w sprzedaży znaleźć się ma kilkadziesiąt
gatunków i odmian nasion ltwiatowych. W wypadku większego poszkadzać w wykonaniu planu całe pytu na te nasiona i dodatkowych
go lotu. Baterię wyłączono, 9 bę przyrzeczonych przez Poznan dostaw. placówki detaliczne CN pr·.co
dzie włączona ponownie dopiero w wać będą w woh1e
soboty rówczasie manewrów lądowania.
nież- w kwietniu.
(kas)
zadowoleniem powitali naCzytelnicy
wiadomość,
że
łódzki
sklep
Centrali
Nasiennej
przy
ulicy
Obrońców
Stalingraqu !13 95 pracować be:d~ie
w marcu - a więc w pełnym ~e
zonie także w wolne sohnty.
Natychmiast jednak
przekazano
nam życzenia, aby w tej phcówce
oprócz nasion traw, roślin ~trącz
kowych, kukurydzy itd. sprzedawano również nasiona warzyw i
kwiatów. Jak
nas wczoraj poinformowal dvrektor Centrali
Nasiennej, mgr inż. ZBYSLA W W ACHOWIAK, dziś z oddziału
pomańskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Nasionami Ogrodniczymi mają
nadejść 4 tony nasion.
Sprzednż
rozpocznie się w piątek i
trwał
będzie ró nież
w sobotę.
Wśród asortymentów
oferowanych nasion warzyw wymienia ~ie
bardzo poszukiwane: marchew, sa-

•

I

krajowych
o s n a-82''
giełd

wało pierv.'Ue objawy
11$pokajania się svtuacjj na rynku w za-

„Columbia" kontynuuje lot
Trzeci eksperymentalny lot orbitalny pojazdu .,Columbia" przebiega, jak do tej pory, bez zakł,.,_
ce11. Załoga pojazdu,
astronauci
Jack Lousma i Gordon Fułlertnn,
niemal natychmiast po wprowaclzeniu „Columbii" na orbitę podjęli
wykonywanie programu lotu. Otworzyli JJQkrywę luku towarowego i
ustawili
pojazd pod określonym
kątem do Słońca. Nadano na Ziemię · kilka audycji
tele\vizyjnych.
przekazując obraz powierzchni nasze.g o globu i widoczne dla kamery fragmenty pojazdu.
W pierwszych
godzinach lotu
astronauta Lousma poczuł objawy
ch9roby morskiej,
które jednak
ustąpiły po zażyciu lekarstwa.
W nocy z poniedziałku na wtorek astronauci wypoczywali prie2
6 godzin, a po śniadaniu i okre~lo·
nej
przepisami lotu gimnastycE'
podjęli wykonywanie wyznaczonych

ETAP NEGOCJACn

lekki jest jedną -z barP"lllll"J!!lil!R'llll'!'Hl!ć"''!"l"lłiltlft'ffl!'llli dziej importochłonnych gałęzi naszej gospodarki narodowej.
Dość
powiedzieć, że ok. 55 proc.
surowców kupujemy za granicą. .Jtst
·~ .
.,,„„,•.„.„ to m. in. wełna, bawełna, juta,
l!łll:Ul~!!.&ill!i~A~;jj,;,i~:;_,.;;~Llll'-t.11• sizal, ale także przędza, wl<ikna

-wśród nich najbardziej poszukiwane

„Słowo Powszechne"
ończyło 35 lat

KO~COWY

ł złote

l.óD m

polonijnych z Wielkiej Brytanii Związku Polaków „Zgoda" w Llverpool i Klubu
Stowarzyszenia
Polskich
Kombatantów
„Or:i:el
Biały" w Plymouth 23 bm. gościła na Wybrzeżu Gdańskim. Goście spotkali się z władzami województwa, a także zwiedzili Stocznię Gdańską im. Lenina, gdzie
szczególnie interesowali się budowaną tu największą
na świecie
jedno tką żaglową, jaką jest „Dar
Młodzieży"- Polonijni goście
zło
żyli wiązanki kwiatów pod PomZ
nikiem Bohaterów Westerplatte.
si
(PAP)

ff..J

Cena

DZIENNIK

Na zaproszenie sekretarza generalnego KC NSPJ, przewodniczą
cego Rady Państwa NRD, Ericha
Honeckera, w końcu marca ?.łoży
oficjalną wizytę przyjaźni w NRD
delegacja partyjno-państwowa PRL
pod przewodnictwem I sekretarza
KC PZPR, prezesa Rady Ministrów
PRL, przewodniczącego Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego, gen.
armii Wojciecha Jaruzelskiego.
(PAP)

Posiedzenie
Prezydium PAN

ŁOD~

lroda 24 ma.rea l91Z roku
Jtok xxxvm
nr zs (10019)

WLASNA)
chemiczne. Ostry kryzys, jaki przeżywa nasza gospodarka spowodował
gwałtowne zmniejszenie
się
importu przede wszystkim z krajów . strefy wolnodewizowej. Według wstępnych obliczeń na skutek:
braków w zaopatrzeniu surowcowym, w przemyśle lekkim pozoata'Waloby bez pracy około 100 tys.
łudzi, a więc mniej więcej
1/6
ogółu zatrudnionych w tym
resorcie. Wyjściem pośrednim z tej
nieprzyjemnej dla nas sytuacji, dającym pełne zatrudnienie
ludziom
a także pozwalającym wykorzystać
w pełni nowoczesny potencjał techniczny i technologiczny, jest „przerób usługowy" - rodzaj przemysłowej pracy nakładczej. Zagraniczny partner zapewnia
surowce,
materiały
oraz dodatki, my zaś
tylko produkujemy. W naszej sytuacji
najkorzystniejszą
farmą
zapłaty za usługę są surowce lub
wyroby rynkowe. Pozwala to dać
więcej
towarów na rynek wewnętrzny.

Taka też idea przyświeca rozmowom, jakie prowadziła i nadal
prowadzi strona polska z krajami
RWPG, a głównie ze Związkiem
Radzieckim. W tej chwili ustalenia
zeszły już na szczeble central handlu zagranicznego i prawdopodobnie na początku kwietnia w Moskwie podpisane będą kontrakty z
radzieckim partnerem na „przerób
usługowy". Jak nas poinformował,
przed dzisiejszym wyjazdem
do
Moskwy,
dyrektor
generalny
„Textilimpexu" J. WOJTKOWSKI:
skala ekonomiczna
wzajemnych
uzgodnień jest ogromna i nie run.jąca precedensu w przeszłości.
OgólnopolSkle Giełdy Towarowe „W iosna BZ". Stoisko z hiellzną nocną
ZSRR stawia bowiem do dyspow pawilonie przemysłu odziezo\'lego. W tym roku ekspozycja przedsta zycji,
poza wszelkimi ustaleniami
wia się raczej 1kromnie zarówno pod względem Ilości, jak i r6ino.
w
protokołach handlowych, około
rodności,
CAF - telefoto - staszyszyn
4 tys. ton wełny, 4,6 tys. ton baWczoraj w godzinach porannych stopniu z brakiem s11rowców z te- wełny, 7 tys. ton włókien chemiotwarto w Poznaniu ~iełdy towa- go właśnie powodu wielu producen- cznych, 6,5 tys. ton celulozy wisrowe „Wiosna-82". Oferuje na nirh •ów, których nie obowiązują lzw. kozowej, 13.2 tys. ton skór.
(Dalszy ciąg na str. 3)
swoje towary - na zasadach do- programy operacyjne,
z
wielltą
browolności
800 wystawców. o~trożno5cią podchodzi do podpiWartość łącznej oferty wynosi ok. sywania wiążących umów z han50 mld z1. tJwzględniając ws tt:P- dlem, przenosząc je raczej na póż
nie czynnik zmiany cen, moż.1a za- nie.iszy. n ie określony termin.
kładać. że stanowi to wartościowo
Stosunkowo
bogaty asortyment
1!J zakupów poczynionych w Po- towarów stanowią na giełdach wyznaniu na podobnych, giełdarh w roby rzemiosła. Część z nich, to
ub. roku.
artykuły bardzo potrzebne zwiaszNajwięcej
towarów, bo za ok. cza
w gospodarstwie domowym,
28 mld rl. wystawił przemysł lek- część - niestety - to nadal raki Zawarcie umowy na dostawy dosna twórczo~ć domorosłych pro·
{ ·h
lqvrarów z, hand!Pm if>it icktantow breloczków
itp.
nie
swoistego rodzaju legitymacją u- najpotrz€bniejszych
artykt1ló".
prawniającą do prz~·działu surow- Przypomnieć
jednak trzeba. że
W dniu dzisiejszym słońce
ców, Zupełnie dobrze
prezentuie rzemiosło, a ta~że i spólctziekzo\ć
wzeszło o godz. 5.30, zajdzie
się oferta odzieży i obuwia
dla znaczną
częś 6
swojej prodvkcji
zaś o god'I!, 17.56.
dzieci i młodzieży do łat 1:\. Na- sprzedały już na giełdach wojetomiaFt wyraźnie brak odzieży i wódzkich.
obuwia dla dorosłych. Wiąże się
to - oczywiście - w ogromnym
CPAP)

DZIER
KIESIE
4:

omiłetu
i ele • 11••
Pod przewodnictwem Władysława
Loranca odbyło się kolejne, trzecie
w nowej kadencji posiedzenie Komi·
tetu do Spraw Radia i TelewlzJI
Tematem obrad
były
założenia
l
programy ramowe radia i telewi·
zji. W posiedzeniu - oprócz członków
komitetu - uczestniczyła g~upa za
proszonych wybitnych ludzi nauki 1
kultury. Głos
zabierali:
Andrzej
Kurz, Jerzy Bajdor, Tadeusz Holuj,
Włodzimierz Sokorski, Józef Wiejacz,
Zbigniew Klaczyński, Ryszard Man·

teuffel, Stanisław Stefański, Michał
Walczak, Halina Dąbrowska. Zgło·
szono wiele interesuj ą cych inicjatyw
tematycznych i uwag krytycznyc11 o
opract>wanych propozycjach ramo.
wych
Na posiedzeniu obecni byli: zastę·
pca kterownlka •Wydziału Prasy, Ra
dia I Telewizji KC PZPR Czesław
Rowiński
i pełnomocnik KOK gen.
br}·g. Albin Żyto.
(PAP)

Marek, Gabriel, Katarzyna

w dniu dzisiejszym dla Łodzi

przewiduje następującą pogodę:
bezchmurnie. Tem1>eratura maks. w dzień 9 st. C.
Wiatr
słaby,
poludniowowschodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynollo
1009,8
hPa,
czyli
757,5 mm.

z
1794 -

alend~rza
darzeń
Wybuch Powstania
skiego
I Krajowa Narada.
Pokoju w \~Mo;·,,.,.

Kościuszko

Trwa nrzegląd kadr w administracji państwowej. Służyć ma
- Zgodnie z przyjętq zasadą. - jak mówił w Sejmie 25 stycznia br. Wojciech Jaruzel&ki pracownik państwowy jest obow1qdoskonaleniu iei pracy, ooprawie funkcjonowania tei odoowie- zany do składania oswiadczenia o
dzialnej s~użby społecznej. O sprawach związanych z nrzeglą stanie majqtkowym. Jest to w podem - z wiceministrem administracji, gospodarki terenowej i .równaniu z obecnym stanem praochrony środowiska - Ja.nem Jabłońskim rozmaiwia dzienn~ wnym nowość
wychodzqca
nanikarz PAP.
przeciw żq.daniom sooleczn11m. Czy
- Zabiegi zwiqzane z doskonale- oraz lep.sze, sprawniejsze i io.:godne
niem poiityki kadrowej w admini- z prawem oraz społeczn ie sprastracji nie Bił. zjawiskiem nowym. wiedliwe
załatwianie
ludzkich
Pracownicy tej dziedziny życia spraw.
podlegali już w przeszfości ocenom,
- Jakie sq kryteria
obecnego
stwarzano im zachęty do podnosze- przeglqdu?
ni(i umiejętności, wiedzy .zawodo- Na ocenę składają się: postawej i wykształcenia. Co wyróżnia. wa ideowo-polityczna
i moralna.
obecny przeglqd
od wcześniej kwalifikacje zawodowe i predysszych?
pazycje psychozawodowe, zdolności

- Administracja centralna i te- organizatorskie
i
kierownicze,
renowa
stoi w obliczu nowych współdziałanie z ludźmi, stopięń
zadań i zwiększonej odpowiedzial- współżycia soołecznego oraz umieności. Reforma gospodarcza. samofętności szybkiego
reagowania i
dzielność przedsiębiorstw, zniesienie zjednoczeń
stawiają organy
administracji
przed nie znanymi
dotąd obszarami zarządzania i kierowania , O racionalności działania
i szvbkości wdrażania nowego mo·
delu funkcionowanie admhoistracji
przesąd.za ią ludzie. Stąd też istotne
znaczenie ma ią kadry. problem ich
doboru i omiomu pracowników zatrudnionych
w
poszczególnych
ogniwach aparatu admi·n istracyi:nel(o.
podejmowania właśoiwYch decyzji.
Uważamy
- i to właśnie
łączy
Obecny przegląd ściśle związany przegląd z nową rolą administrajest z całym pakietem przedsię cji w społeczeństwie
- że jeJ(o
wzięć rządowvch , służących komwyniki stainowić nowi·nnY pod.sta·
pfeksowemu
uregulowanJu
roli. wę do Podeimowania decyzji per·
rangi i pozycji zawodowej urzęd so'n alnych szczegbln·ie w oN:vnadnika naństwowego . Przegląd powi- kach awansowania. Przel(ląd ponien w efekcie
umocnić pozycie
winien również dostarczyć
nieoracowników rzetelnych i mąd zbędnych nrzesłanek do Podejmo·
rych dać pełną
szansę młodym,
wania decyzji o naw.ią.za.niu z praa iednocześnie wveliminować ludzi cownikiem st05Unku pracy na, nod·
przypadkowych. Słowem - prze- stawie mianowania zgodnie z
gląd nie jako cel
sarn w ~bie. orzewidvwanvmd w tym wziiledzie
ale iako instrument gwaraintu .iący oostanowien iamd,
zawartymi
w
kadrze administracyjnej podniesie J>I'Oiekcie ustawy
o prawach i
nie
poczucia · odpowiedzfalności. obowiązkach urzędników 1:>ań;rtwo
wz,rost poziomu
-pracy urzędów wych, bw. pragmatyce .służbowej,

móglb11 pan minister skomentować
ten fakt?

stwierdzić

z iak:m stanem swojego majątku pracownik przysz,idł
do pracy w administracji i z la·
kim odchodzi. w przypadku zakoi1.:zenia służby. Zupełnie niezrozu.
miale byłoby czynienie zarzutów
lub niezatrudnianie osoby. która

zadeklarowała

składniki

majątko

we nab.vte w sposób legalny bądź
np. drogą spadku. Nie widzę po- Administracja służy społeczeń wodów do obaw. Wprost przeciwstwu. a każdy z jej pracowników nie - uważam, że deklail'acja maoceniany iest zarówno pod wzglę jątkowa iest dokumentem ochrony
dem oostaw. zachowań jak i efek- pracownika · przed oomówie.niami.
tów wykonywanej pracy.' Urzęd Jest to też - i tego nie ukrywanik państwowy
mus-i być osobą my
-: dokument
ostrzel(aiacy
godną zaufania społecznego. o nie- .orzed wchodzeniem na drogę czerposzlakowanei opinii, człowiekiem. pania korzyŚ<;.i materialnych z rajak to się nazyWa, o .. czystych rę cji zaimowanego stanowiska.
kach". Szczególnie odnosi się to do
ludzi na kierown iczych
i samo- Zgodnie z zapowiedziq
predzielnych stanowiskach
w orga- miera, prowadzone sq prace nad
„kodeksem etycznym" pracownika
administracji. Jaka jest jego treść
t czemu ma slużuć?

- Jest oczywiste. że funkcjonowa·n ie całej admilllistracji oceniane
jest przez orvzmat działań pojedynczych jej urzęd.ników. A .zatem. chcąc ·mieć dobre oceny tej
służby l711blicznei
trzeba zwrócić
uwagę poza
wieloma innymi
prz.edsięwzięciami
natury orl(ani·
nach
admi<nistracJi
terenowej. zacvjnei. kadrowej itp. - na SPOZbyt wiele nawarstwiło się wokół sób postęp()Wania I zachowan ia sie
wykonywanei
fwnkcji urzędnika pracownika.
Temu
służyć ma
oąństwowego słuS7Jnych czy niesłu· właśn i e koncepcja „kodeksu etvczsinych zarzutów. oomówień, oo· nego". Ma to być klarowny i jeddeirzeń itp„
aby nie starać się n~naczny zestaw reguł postępa
svtuację tę uzdrowić. Na.Jeży roz- wania w służbie i poza nią. Cel,
wiać atmosferę
podejrzeń co do który chcemy osiągnąć. to zapebogacenia się urzędnika w okresi~ wnienie l(odności. honoru. rzetel·
oracy i w jej wvniku. SrodK1em ności
i uczciwości
prac0wn.ika.
ma •tu być m. in. składanie orzed Mówi się np. o honorze zawodu
objęciem pracy w organach admilekairza, nauczyciela. sędzieiio. Nienistrac.li
oświadczenia
o s~anie chaj zaczn.ie mówić się też 'o .godma iątkowym. Oświadczenie to ·- ności i honorze zawodu urzędn[ka
chciałbym
podkreślić jest d~ państwowego.
k1aracją . samoistną i nie można jej
utożsamiać z przeglądem czy oc 0 LUDWIK ARENDT
Rcmnarwiał:
n1t pracownika. Ma ono jedynie
(PAP) ·
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Obrońców

wie
1882 Opublikowanie w
Niemczech rozprawy o odkryciu zarazka gruźlicy
1882 - Zm. H. W. Longfellow, poeta amerykański
1782 - Ur. O. Kiprieński,
malarz rosyjski.
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Bezpodstawne .nagany są
niekiedy subtelnymi for.inami
pochlebstwa.
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···nwPG
ROZMOWA
Posie.d.
zenie ta e1 D~ISll . . . o SPRA WACB KRAJU kolejne punkty
d/s Handlu Zagranicznego

W Moskwie
rozpoczęło się 62
posiedzenie stałej Komisji Rndy
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
d.s. Handlu Zagranicznego, w klórym biorą udział delegacje krajów
członkowskich
RWPG oraz Jugosławii.

Delegacji polskiej przewodniczy
minister handlu zagranicznego, Tadeusz Nestorowicz.
Komisja
podsumuje
rezultaty
:swej 25-letniej działalności. Rc;zpatrzy też przedsięwzięcia związane
z realizacją zaleceń 102 posiedzenia
Komitetu
Wykonawczt:go
RWPG w części dotyczącej handiu
zagranicznego oraz inne zagadnienia rozwoju i doskonalenfa współ
pracy krajów członkowskich rady
w zakresie handlu zagranicznego.
Obrady komisji mieć będą duże
znaczenie dla Polski, która - jak

Pogrzeb

wiadomo - szczególnie zainleresowana jest rozszerzeniem wszechstronnej współpracy i wymiany towarowej z krajami socjalistyczny-

mi.

Gościem

ZPB im. J. Marchlew- dów przemysłowych Lodzi.
Spotkanie nie miało ściśle okreskiego
był wczoraj
wicepremier
MIECZYSLAW F. RAKOWSKI. Po ślonych ram tematycznych, doiyzwiedzeniu zakładu i zapoznaniu czyło aktualnej sytuacji w kraju
się z jego problemami, spotlrnł się Było też okazją do zadania wiceon z członkami załogi tej wielkiej szefowi rządu wielu pytań.
Wprowadzając niejako do dy~ku
fabryki, a także z przedstawicielami kilku innych dużych zakła- sji, M. F. Rakowski przypomuiał
to wszystko, co zdeterminowało decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego. Powiedzial m. in.,
iż
jeszcze w listopadzie był przekonany o możliwości rozwiązania kry
zysu środkami wyłącznie politycznymi. Niestety, nastąpiły
nowe
strajki, nowe manifestacje. Rząd
wielokrotnie ostrzegał, że
może

R. Reagan: Nie bedzie embar~a
na zboże dla ZSRR
Prezydent USA, Ronald Reagan,
potwierdził na spotkaniu
z wydawcami prasy rolniczej,
że nie
zamierza wprowadzać embarga zbożowego przeciwko Związkowi
Radzieckiemu. Powiedział, że embargo ogłoszone w 1980 r. przez Jimmy

marszałka

W. Czuikowa

Cartera (i zniesione przez samego
Reagana, gdy tylko
doszedł
do
władzy) w związku
z weJSClcm
wojsk radzieckich do Afgani3ianu,
przysporzyło
trudności
gospudarczych farmerom amerykańskim. ale
nie ugodziło w Związek Radziecki, który zakupił zboże gdzieindziej. „Embargo z 1980 r. było
niemal całkowicie nieskuteczne, a
ponieważ stało się przyczyną

wiel-

kich trudności rolnictwa amerykań
skiego, nie powtórzymy tego roW m1esc1e - bohaterze, Wołgo sfa!Ji,ngra:<Wk1iej,
których
wielu dzaju akcji"
cytują agencj~
gradzie odbył się 23 bm. pogrzeb przybyło do Wołgogradu z innych wypowiedź prezydenta.
wybitnego radzieckiego
dowódcy miast Związku Radzieckiego.
(PAP)
wojskowego, sławnego
bohatera
wielkiej wojny narodowej, członka
KC . KPZR, deputowanego
Rady
Najwyższej
ZSRR,
dwukrotnego
Bohatera Związku
Radzieckiego,
marszałka Związku
Radzieckiego
Wasilija Czujkowa. Zwłoki zmarłego spoczęły na kurhanie Mamaja.
Pożegnano bohaterskiego dowódcę
legendarnej 62 armii, która
nieWe wtorek, 23.3. br. w drugim i EWG w Brukseli wywiązały się
złomnie i heroicznie broniła Stalin- ostatnim dniu
konferencji mini- wielogodzinne spory na temat ogragradu,
uczestniczyła w najwięk strów spraw zagranicznych krajów niczenia wpłat W. Brytanii do buszych operacjach ofensywnych, w
dżetu wspólnoty. Sprawa jest szczewyzwoleniu Ukrainy, Białorusi
i
gólnie drażliwa wskutek tego, że
jako 8 Armia Gwardii, w składzie
Brytyjczycy - w przypadku niePierwszego Frontu Białoruskiego. w
otrzymania żądanych ulg we wpła
wyzwalaniu ziem polskich.
Martach - grożą blokowaniem poroszałek Czujkow odznaczony
był
zumienia w sprawie podwyżek cen
wysokimi polskimi
odznaczeniami
produktów
rolnych, bez którego
bojowymi.
może dojść nawet do dużego rePodczas
pożegnania
marszałka
Podczas spotkania w Dyrekcji gresu wspólnej polityki rolnej, bę
Wasilija Czujkowa w Moskwie, lttó- Okręgu Poczty i Telekomunikacji dącej najważniejszą dziedziną dziare odbyło się 22 bm. w Centralnym w Warszawie, przedstawiciele Mi- łalności EWG.
Domu Armii Radzieckiej,
delega- nisterstwa Lączności poinformowaMinistrowie
wypowiedzieli
się
cja Ludowego Wojska Polskiego z li dziennikarzy, że projektowana
attache wojskowym, morskim
i podwyżka cen za usługi telekomu- przediw roopatrywa:niu kłopetliwe
lotniczym przy ambasadzie PRL w nikacyjne nie przewiduje zmiany /!.O problemu brytyjskiego na nadchodzącej
konferencji
szefów
ZSRR gen. dywizjl Ignacym Szczę opiat za zainstalowanie
telefonu państw i rządów krajów EWG 29snowiczem złożyła wieniec.
·oraz wysokości abonamentu miesię 30 bm. w Brukseli i póstanowili za23 bm. tysiące mieszkańców Woł- cz11ego. Abonament jednak obejmo- jąć się nim ponownie na specjalgogradu pożegnało wybitnego
ra- wać będzie wyłącznie 50 połączeń, nej
naradzie
w
Luksemburgu
dzieckiego dowódcę wojskowego.
zaś każde następne łączenie telefo3 kwietnia.
Pożegnać się z wielkim bohate- niczne w
obrębie danego
miasta
terem przyszli ludzie pracy mia- kosztować będzie 2 złote. Utrzysta, weterani II wojny światowej, mane mają zostać
dotychczasowe
którzy przebyli z nim drogę
od dwa tzw. okresy taryfikacyjne rozStalingradu do Berlina, młodzież. mów zamiejscowych.
Wiec żałobny na kurhanie MaProjektowana
podwyżka
cen
maja otworzył marszałek Związku objąć ma w pierwszym e~apie wyw kolejnym dn\b proce~u człon.
RadzieckiEgq Wiktor Kul}kow.
łącznje usługi dla sektora gospodarki ków kierownictwa tzw. KonfedevaPrzed
gronem
przedefilowały uspołecznionej, dopiero później, tj. cjl Polski l)liepodległej toczącego slę
przed Sądem warszawskiego Okręgu
pododdziały wojskowe. Za nimi w w drugiej połowie br., pozostałych
Wojskowego, odczytano końcową już
żałobnym milczeniu szli mieszkań abonentów.
częśc wyjaśnień
złożonych
przez
lPAP)
cy Wołgogradu, weterani
bitwy
L. Moczulskiego w trakcie rozprawy przed Sądem Wojewódzkim w
Warszawie. Następnie L. Moczul~kl
rozpoczął składanie
wyjaśnień dodatkowych.
Obserwatorów uczestniczących w
toku czynności procesowych uderza
nonszalancja. z jaką zachowują się
oskarżeni przed sądem. L. Moczulski w swych stwierdzeniach zawartych w protoke,le rozprawy przed
Sądem Wojewódzkim
wielok,rotnie
korzystał z prawa nieudzielanb odWojskowy Sąd Garnizonowy w MO znalazł przy Arkadiuszu Hinke powiedzi na pytania zadawane przez
Szczecinie rozpatrywał sprawę Ar- materiał wybuchowy i zapalnik. Za- prokuratora. Stwierdził, że nie makadh1sza Hinke lat Z2, pracownika trzymany został także Józef Bentke ją one związku ze sprawą. Według
kopalni „Anna" w Wodzdsławiu Slą z ma.pą l kompasem.
niego dociekliwość oska rży cieli pyAlrkadlusz Hmke skazany został tających np. o okoliczności , w jaskim zamieszkałego
w Raciborzu
o~az Józefa Bentke lat 19, ucznia Zana karę 5 lat pozbawienia wolności kich udzielił wywiadu zachodnwnlesadniczej Szkoły Zawodowej w ~a a Józef Bentke na 3 lata pozbawie- mieckiemu tygodnikowi „Der Spieciborzu zamieszkałego w tym m1es- nia wolności.
gel" - nie ma związku z zarzutami pczeciw KPN.
A przecież
z
cie, oskarżonym, iż działając wspólPrred
sądem
odpow.iadał
także
nie usiłowali porwać samolot Pol- mles:bkanlec Raciborza Piotr Brodziń treści tego wywiadu wynika jednoS'kich Linti Lotniczych „Lot". za- ski, dopomógł on oskarżonym Hin- znaczenie że celem działalności konmiar ten jednak został udaremnio- ke l Bentke w zdobyciu materiałów federacji ' było ro. in. podważanie
ny przed ich wejściem do samolo- wybuchowych.
sojuszu
polsko-radzieckiego_ i negowanie
kierowmczej
roll PZPR.
tu.
P. Brodziński skazany został na Każdy,
Arkadiusz Hinke oraz Józef Bentkto trzeźwo myśli
przyke
zamie~zając
porweć
samolot karę 2 lat pozbawienia wolności z zna, że związek
tej
wypowiedzi
„Lot" zdobyli
nielegalnie materiał warunkowym zawieszeniem wyko- z zarzutami
prokuratury przeciw
wybuchowy, opracowali plan por- nania kary na 5 lat oraz 30 tysięcy KPN jest oczywisty.
(PAP)
wania samolotu, zakupili mapę, na złotych grzywny.
Podobnie postępował
oskarżony
której wykreśłil! trasę przewldziawobec pytań,
dotyczących
współ
neg·" lotu do Berlina zachodniego.
pracy KPN z antypolskimi ośrodka·
kompas przy pomocy którego mieml za granicą. Nie udzielił również
li sprawdzić trasę lotu.
odpowiedzi na pytania o sposób I
Podczas kontro-li przeprowadzonej
wysokość przekazywanych przez te
na dworcu lotniczym funkcjonariusz
ośrodki
sum dewizowych dla KPN
na jej działalność. Powszechnie wladoltlo, że aktywnymi „kwestarzami~
były np. paryska „Kultura" i ośrod 
ki związane z tzw. polskim rządem
emigracyjnym w Londynie
Przykładem, iż przy dobrych chę
W odczytywanych
wyjaśnieniach
ciach można wiele zdziałać, jest kosię
stwierdzenie,
:l:e
lejka krzesełkowa na Hali Goryczko- powtarzało
KPN
nie
jest
ani
związkiem ani
wej w Tatrach. To popularne nrz!l- nielegalną organizacją, a jest (czy
• Godz. 16.00. - Na ul. A . Sttuga dzenie· dla narciarzy zostało unieru5 Stanisław O. wszedł nieostrożnie na chomione, bowlem zniszczeniu .i!egły raczej była) - jak chciał tego Mojezdnię
I potrącony
został
przez koła zębate przekładni mechanizmu czulski - „legalną partią". Zdziwiewywołuje więc jedno ze sformo~ocykl WSK. Pieszy przebywa w
napędowego zagranicznej
produkcji. nie
mułowań przytoczonych z listu przeszpitalu.
Nietypowego
dla
siebie
zadania
słanego przez oskarżonego do Lonliii Godz. 16.20. - Na skrzyżowaniu wykonani-a potrzebnego elementu - dynu a mówiące o tym, że tylko
ulic Milionowej
i Przędzalnianej podjęła się Huta lm. Lenina. Doku- 10 proc. członków KPN działa jawkierowca osobowej „Skody" spowo- mentacja
została wykonana błyska nie. a reszta
jest w
konspirac ji.
dował :tderzenie z „Fiatem". Ofiar
Jest więc nadzieja, że „GoW końcowej części odczytywanew ludziach nie było, straty przekra- wicznie.
ryczkowa"
ruszy
jeszcze
przed
świę go materiału
przytoczono
również
czają 10 tys. zł.
tami wielkanocnymi, Na pewno u- złożone demonstracyjnie 11 listopa·• Godz. 18.15. - Na ul. S. Allen- cieszy to rzesze narciarzy. gdy7. re- da
ub.
r.
oświadczenie , w którym
de 7-letni Marian L. wybiegł
na jon Kasprowego może być w tym L. Moczulski zapowiedział odmowę
jezdnię gdzie potrącony lOStal prz„
odpowiedzi na pytasamochód osobowy. Lekarz stwier- okresie jedynym miejscem w Ta- jakichkolwiek
nia zadawane
przez oskarżycieli.
trach. gdzie będą
panowały dobre
dził u chłopca objawy ·Y~tr? 'i~"ienia
Natomiast
na
pytania
obrony dotywarunki
narciarskie.
mózgu.
• Wczoraj w Łodzi <tra•acy ln'.erweniowali w 11 przyp'l.dka:h
w
większości
były
to pożuy trawy
przed kt!'>rymi ostrzegamy.
Ck,!)

Kłopoty

EWG

Wielką Brytanią

z

Czv zmienia siu
oplatv za telefon?

zajść konieczność podjęcia

środków

„Karty Nauczyciela"

Karta Nauczyciela, tak jak każda
ustawa tego typu, wymaga wydania
aktów wykonawczych.
Ponieważ
poprzednia karta nie doczekał,;i się
ich w całości przez 10 lat .;;wego
istnienia, nowa ustawa zawiera w
tej materii zabezpieczenie zobowiązujące do wydania aktów wykonawczych do 31 lipca br.
Nie jest to termin długi, biorąc
pod uwagę rangę i treść tego dokumentu; istnieje potrzeba wydania aż 34 przepisów wykonawczych.
Większość z nich dotyczy resortu
oświaty i wychowania.
W tej sytuacji zrozumiałe
jest, iż resort
ten szybko zabrał $ię do odpowiednich prac, aby wywiązać się z nałożonego
ustawą
terminu. Minister oświaty i wychowania publicznie zapewnił, iż wszystkie nkty
wykonawcze do Karty Nauczyciela ukażą się w przewidzianym
ustnwą terminie.
Dotychczas wydane zostały dwa
przepisy.
Jeden
o
charakterze
ogólnym, dotyczący zasad jednolitej interpretacji . postanowień Karty Nauczyciela, a drugi - sprawy
zaliczania okresu zatrudnienia do
wysługi lat. Przepis ten ma istotne znaczenie dla urzeczywistniania

nadzwyczajnych, ale ostrzeżenia te
były generalnie lekceważone. '\\'prowadzony 13 grudnia stan wojenny wprowadzony był w istocie rzeczy w interesie całego
narodu .
Sytuacja dziś. Mówiąc o niej M.
F. Rakowski powołał się na rezultaty ankiety przeprowadzonej prz~z
Ośrodek Badania Opinii Publicznej
w połowie lutego. Z
odpowiedzi
ankietowanych
wynika, iż więk
szość respondentów ;!: mniejszymi
i większymi zastrzeżeniami akc1~p
towala
stan wojenny.
Trudno
jednak na tej tylko podsta'"-ie są
d-z,ić
o nastrojach
społecz,nych.
Kształtuje je teraz
na pnyklad w
poważnym stopniu fakt
obniżania
się stopy życiowej i byłoby co najmniej dziwne, gdyby było inac7.ej. ŁÓDŻ
Wydaje się więc, iż kluczem
do I ·
,
rozwiązania
naszych
trudnych
spraw jest poprawa sytuacji gospodarczej. Drugim ważnym problemem jest
rozwiązanie
kwestii
związków zawodowych.
Pytania dotyczyły ·m . . in.: rozliczenia byłych prominentów,
niektórych szczegółowych problemów
Na wczo:rajszym zebra-niu Rady
związanych z przyszłością
ruchu Oddzfału Łódzkiiego NOT, w któzwiązkowego, przyszłością samorzą rym uozestn1czył prezes NOT Alekdu w zakładzie i formuły porozu- sander Kopeć, poinformowano o
mienia narodowego.
ostatecznym te.rminie odbycia ju(brz:)
1'ileuszowego XX Kongresu Tech-

porvwaczv samolotu PLL „Lot"

IV!lllN

„Goryczkowa"
będzie czynna

Demonstracja francuskich

Na kilka dni przed decydujący
mi rozmowami w Brukseli na temat
cen
produktów rolnych w
Wczoraj ok. godz. 3 nad ranem krajach EWG, doszlo w Paryżu
w y buchł pożar w jerinym l
mle,z- do wielkiej demonstracji francuska1i. przy ul.
Więckowskiego
100
P rzybyll na miejsce pożaru ~twt~ kich chłopów, jakiej stolica 'fr'łn·
cji nie oglądała niemal od ćwierć
cy zastali
na miejscu
zwęglone
wiecza. W pochodzie, na którego
zwłoki właścicielki mieszkania Krystyny P . lat 31.
Przyczyny pożaru ustali odpowied„KUKUŁECZKA" 6 z 36 płac!.„
n ia komisja. MO prowadzi śledz
two.
(kl)
I LOSOWANIE: za 5 traf. l.OH zł,

Tragiczny

pożar

Redaktor depeszowy RYSZARD PERCZAK
Redaktor techniczny

JERZY KLIMA

I

DZIENNIK l:.ODZKI

nr

25 (10019)

zł,

4 li
4+
3 -

84

4 -

100 zł,

3 - IO

zł.

chłopów

czele jechało 28 traktorów, rolnicy
francuscy z wielu departamentów
przemaszerowali 7-kilometrową trasą od placu Nation do placu przy
Porte de Panton. na którym odbył
się wiec. Obserwatorzy ccPniają, że w demonstracji
wzięło
udział ponad sto tysięcy· rolników.

n LOSOWANIE: za

5 traf. 3.005 zł,
750 zł, 4 - 150 zł. a+ - 30 zł .
K01'iC0WKA BANDEROLI - 4-cyfrowa - 500 zł. 3-cyfrowa - 100 zł
28. III. z okazji 25-lecia
„Kuku4+ -

LOSOWANIE: za 5 traf. 1.726 zł,
- 400 zł, 4 - 150 zł 3 + - 45 zł, łeczki" odbędzie się Ili bezpłatne Jo.
sowanie w obydwu grach.
Ogółem
20 zł.
·
KOŃCOWKA BANDEROLI 4-cy- na wygrane przypada ponad 250.000
frowa - 500 zł. 3-cyfr<iwa - 100 ~ł. złotych. Ostateczny termin składania
„NOWA KUKUŁECZKA" 6 z 38 płaci„. kuponów na konkurs „ ZI!lłA-U"
I LOSOWANIE: za I traf. 700 zł, upływa 'irf. III. Losowa111!e nag.r6d -

a-:- -

:li! zł.

•

4. IV,

postanowień

karty, które dosposobu wyliczania
nagród
jubileuszowych, tzw. „trzynastki",
godzin ponadwymiarowych itp.
W uzgodnieniach międzyresorto
wych jest 9 aktów prawnych, 7 czeka na przedłożenie
Prezydium
Kolegium Ministerstwa Oświaty i
Wychowania, a 12 znajduje :;~ę w
dalszym opracowaniu.
W fazie uzgodnień międzyre5or
towych znajdują się m. in. przepisy wykonawcze dotyczące: zasad
sprawowania nadzoru pedagogicznego, udzielanie zwolnień na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli..
podziału specjalnego funduszu nagród, przydziału nauczycielom do·
datkowej powierzchni mieszkalnej,
dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli nie korzystających z bezpłatnego
mieszkania, w sprllwi~
nadawania tytułu honorowego Zasłużony
Nauczyciel
PRL
oraz
Medalu Komisji Edukacji Narodowej i inne akty prawne.
Zgodnie z postanowieniem kar·
ty, projekty wszystkich aktów wykonawczych, przed ich wydaniem,
przesyłane są sejmowej
Komisji
Oświaty i Wychowania do konsultacji.
(PAP)
tyczą
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KH Kongres Techników Polskich

KONIEC

OBURZAJĄCEGO

PHOCEDERU

Okradali dzieci z PDD

ników Polsik ich. Odb~e się on
8-10 paźdlliem ika b:r. Gospodarzem Kolll(resu jest Łódź. zaś
miejscem obrad Teatr Wielki.
Przewid·u.ie się, że zebrania sekcyjne odbYWać się będą w łódz·
kich. dużych zakładach pracy.
Stan pn;yi::oto.wań do Kongresu
oceniono jako dobry. Dz.ialając e
zespoły
problemowe odbyły już
szereg spotkań, przygotow8Jno materiały i· opracowania. które wraz
z wnicskami w dyskusji w śr-0do
wiskach techniczny·ch będą podstawą do stworzen:a specja1nych
zestawów informa:ji -dla uczestników Koneresu. Liczymy - pOWliedział A. Kopeć - i:e Kongres Łódz
ki będzie wyso ce użytecznym, ważącym merytorvcznie i wi.walają
cym rozwiązać szerel! istotnych
problemów naszei gosooda·riki. Następn i e prezes NOT przedstawił na
tle s:vtuacji sooł~zno-gospodarczej
kraju zadania środowisk technir:znych. Nie ulega wątpliwości, że i.nży;nierowie i techn~c:v mają do odegrania pierwszoplanową rolę w
wydź;wignięditt kraju z kryzyisu.
Aby jednak mogło ,stać S'ię to fa!ktem. środowisko musi otrząooąć się
z .marazmu i rozpecząć a·ktywną
drZJ!ałalność na rzecz wdrażania reformy JtOSPOdarczei, opracowvwania nowych technilk i technolol?ii,
akty~acji n.ichu ra~icmalizR.tar
skiego i wynalazc-zego. Niezbednym
jest także ocdniesie11.ie soołecznei
rang•i za1wodu inżyn'era i technika'.

Każde zetknięcie
z działaniem
Taki właśnie proceder, o którym
na szkodę ludzi pokrzywdzonych mówić można tylko w celu społecz
przez los, budzi zrozumiały odruch nego napiętnowania podobnej dziaspolecznego oburzenia. Tym więk łalności, ujawniono w Panstwoszego, gdy chodzi o osierocone wym Domu Dziecka w Tomaszowie
dzieci„.
Mazowieckim. Przeprowadzający w
tej placówce kontrolę funkcjonariusze tomaszowskiej KM MO natrafili na ukryte w pomieszczeniach biurowych znaczne ilosci
odzieży, artykułów spożywczych i
chemicznych pochodzących z dac$1.ce artykułu „Rewolucja bez re. raw zagranicznych dla wychowanwĄ,lucji" przyznał,_ że zawarte lam
tezy stanowią
element progi ;:,rnu ków PDD.
Jak się okazało, uzasadnione
działania
KPN. Obszerne fragm<?npodejrzenia, że zagraniczna
ty tego artykułu były już wlcl.l- były
krotnie l' szeroko publikowane.
pomoc nie zawsze i nie w calości
Po zakończeniu odczytywania prl)- trafiała
do
małych
adresatów.
·•okołu
z rozprawy
przed S~1ern
· Wojewódzkim, L. Moczulski ro~pc Przeszukanie mieszkań 5 osóo z
personelu domu dziecka przyniosło
eząl składanie obszernych dodat~<n
wych wyjaśnień. Omówił także po- „plon" w postaci pochodzących z
szczególne wydarzenia z wiosny I RFN, Anglii i Holandii, nad€slalata 1979 r. towarzyszące powsbinlu nych dla dzieci różnych towarów
KPN. Stwierdził przy tym, że oso- wartośGi ok. 50 tys. zł. Prokurabiście miał decydujący \ wpływ na
dobór osób - sygnatar uszy doku- tor rejonowy w Tomaszowie ł-<Iazo
niementów programowych: aktu KPN, wieckim zastosował wobec
Przebywającego w n3szym mieś
pracowników
domu
jego deklaracji ideowej i statutu. uczciwych
Aleksandra:
Swe wyjaśnienia L.
Moczulski dziecka areszt tymczasowy. Trwa cie prezesa NOT tej sprawie dochodzenie.
składać
będzie w kolejnym dniu w
Kopcia przyjął wc<Zo-raj członek
(m-ak)
rozprawy - dzisiaj.
(PAP)
Biura Poilitycznee;o, I sekreta.rz KL
PZPR
Tadeusz Czechowicz.
Omówfouo przy-gotawania oo odbycia Kongresu Technikó1w Pol9k1ich i działallllość Federac}i StoW zachodnich regionach
kraju zapowiadanym ociepleniem, ożywi warzyszeń Nau1kowo-Technicznych
coraz -więcej gospodarstw przystę się ruch na polach również w in- NOT w alktualnej sytuacji kraju.
puje do wiosennych siewów, prze- nych częściach kraju.
(Z.Ch.)
de wszystkim owsa.
Miejscami,
m. in. w zakładzie rolnym Wierz·nagle, w wieku
70 lat kardynał
bięcin należącym do PGR RadoPericle Felici. Był jedną' z czoło
sław w woj. szczecińskim, rozpowych osobistości
Kurii Watykań
częto siew pszenicy jarej.
skiej 1 brano go pod uwagę jako
kandydata
na
papieża
podczas
W woj. gorzowskim najwcześniej
- Jak informuje Agen- dwóch ostatnich konklawe.
do siewów tej wiosny przystąpiły cjaMOSKWA.
TASS, Leonid Breżniew, który
BRUKSELA, - Hiszpania
I W.
załogi
lubniewickiego i lubuskie- przebywa w Taszkiencie w związku Brytania
postanowiły, iż spotkan·e
go kombinatów PGR. W zakładzie z uroczystościami wręczenia Uzbec- w. sprawie omówienia
prob!emu
rolnym w Jarnatowie na ldllrndzie- kiej SRR Orderu Lenina, która od- Gibraltaru odbędzie się 20 kwiemiJ.
będzie się 24 bm.,
odwiedził
we br. w Lizbonie.
sięciu hektarach zasiano owies, j <OWASZYNGTON.
w Colorado
szcze przed nadejściem kalendnrzo- wtorek dwa duże zakłady przemysłowe w
mieście:
Fabrykę Ciągni
koło Denver w USA rozpowej wiosny. Pierwsze hektary ob- ków oraz Zakłady Przemysłu Lot- Springs_
częła się konferencja ministrów osiano pszenicą jarą w PGR Gó- niczego.
brony państw
NATO. Obrady •ą
rzycy.
j'lolnicy tego regionu są
WIEDEŃ. - Kanclerz Austrii Bruściśle zamknięte.
no
Kreisky
występując
we
wtorek
przygotowani do prowadzenia P t"lC
PARYŻ. Jak podał
dziennik
ZatQkl
uprawowych szerokim frontem. gdy na c-0tygodniowej konferencji pra- „L'Hu.m~nite". u brzegów
wypowiedział
się
przeciwko BiskaJsk1ej dokonano kolejnej prótylko pozwolą na to warunki atmo- sowej.
~a11kcjom
i wojnie gospodarczej by francuskiej strategicznej rak iety
sferyczne i wilgotność gleb.
z Polską.
nuklearnej „M-4" typu morze-zieN~leży
oczekiwać,
że wraz z
RZYM. - W poniedziałek
zmarł
mia".
"
chińska z
_DELHI. .,... Delegac.1a
wicepremierem Ci Peng-fejem na,
Islama barJa.
czi:le przybyła . do
Dz1enmk „Patnot" wyraża po"ląd
że w czasie rozmów
deleg,dJi i,
t.
prezydentem Pakistanu gen. Zlaulem Haqiem w pierwszym rzędzie
będzie mowa o zwiększeniu d .nt~w
broni chińskiej dla Pakistanu.
Obserwatorzy w Delhi wskazują
że podobne podróże już od dawna
W)'.korz~stywane są przez Pekin dla
w71ąg~ma Islamabadu do nie wypoAgencja Associated Press po.in- ku, J. Conkling
natychmiast za- wiedzianej wojny, jaką toczą sta!'ormowała, że t>rezydent
Ronald 01St?Zył propagandę antyradziecką ny Zjednoczone i Chiny przeciwko
Afganistanowi.
Reagaill ujaw.n.ił we wtorek naz- i anity•komunistyczną. Swoje ur.zę
BAGDAD.
Zródła
irańslti e
wisko ka1ndydata
na stanowisko dowaa:iie
rozpoczął od do-kona•nia twierdzą , że Iran odniósł znaczne
n<YWego dyq-ektora „Głosu Amen·- czystki w zespole redakcyjnym, w sukcesy w rozpoczętej w nocy z
niedzieli na poniedziałek ofensywie
ki". Nominację tę otrzyma l)I'aw- wyni•ku.
które.i około dziesięciu w południowym sektorze 500-k!lometrowego
frontu.
Strona iracka
dopodobnie 56-letni John Hughes. n4ewv20<1nvch
współpracowników
przyznała, że w Chuzestanie toczą
Zastąpi on
na tym stanowisku zostało zmuszonych do ustąpienia. się zacięte walki , jednakże. jak ;:iodano w Ba~dadzle. wojska r~•.:;cie
dotychczasowego dyrektora tej rozodpiera J ą
ab.ki
Jednakże w ootat>n im okresie J. fra~~~~zemem
głośnii Jamesa B. Conklinga, który
Tymczasem komunikat woJ•kowy
w ooniedziałek podał sit: do dymi- Conkling sam &tal się o~ia.rą kryogłoszony w Bagdadzie
przyzn. je,
tyk1i ze strony
kół ultraprawico- że Iran rozpoczął olensvw~ w . e ,osji.
Jego rezygnacja była iu•Ż
od wych. które
nie.
Dezfulu
I
Szuszu.
j.!dl1ak~e
zara:ucały mu brak
stwierdza. że wojska irackie odpar•
dłuższel(o
czasu 1oczekiwa.n a w ener.g.ii w reaJizacjli
w&kaa:ówek ły ją a lotnictwo irack!e z rc•wo:r.wiązku z konfliktami zarówno w admi•nistracji Reagana w zakresie dze!1ie!Jl
bombardowało
P"~Y ~ '. e
samej redakcji „Głosu Ameryki" oropal(andy i opieszałość w prze- transk1e. Iran - stwierdza .<c munikat - stracił ogromną ' rzbę ludzi
ja>k i w Biurze dis Łącmości Mię kształcaniu
„Gło.su Ameryki" w i sprzętu. Dokładne dane na •emi;t
strat irańskich strona ;rackll rna
dzynarodowej, któremu ona pod- „efektywiny"
instrument wojny podać później.
lega.
PSYcholo/!,icznej przeciw.k<i Związ
RZYM. - We wtorek rano zanoObe-}mując
kierownictwo „Gło k<>'W'i Radzieckiemu, Polsce i in- towano w okręgu Potenza na południu Włoch
dwa nowe wstrząsy
1'11 Ameryki" latem ubiegłego ro- nym kra.t om.
podziemne .

Z procesu kierownictwa KPN

Wvroki na niedosztvch

tych

• • •

•

Rolnicza wiosna

Zmiany person.alne

w redakcji

„Głosu

Ameryki"

Znacznie niebezpieczniejsze w tej chwili wydaje się dla
powietrza I nauych płuc stężenie spalin w śr6dmieściu I to,
co fachowcy nazywają bodaj:l:e opadem wt6rnym, a co ja,
Jakn dyletant, oazvwam zwyc1.ajnle brudem Sprawa to że.
nuJąca . Kur•, pył, wSTelkle Inne paskud1twa, kotłują się
w powletr•u, wdychamy to wuystkn, zatyka nas, a nikt
jakoś nie wpadł na pnmvsł. abv do11nrrv (gospodarze do·
m6w), Jak nieitdyś w czasach, lrt6re - choclatem niestary
pnlewall Je..dnte
pamiętam, cod7.lennle, Jeśli nie pada,
I chodniki woda przy pomocy prnstegn urzadHnla, C:t)'li
gumnwegn węt.a. Jeśli nadal obowiązuje zakaz czynienia
tegn (był laki w latarb najwięks•egn deficytu wody w t,o
d•i), tn chvba tylko dlategn„ że ktn~ iapnmniał gn anulo·
wać Puvp.nmlnam więr przy okar.Jl,
Mówiąc 1aĄ n stanie śrndowlska w Łodzi, wspomnie~ jen·
ci.e tneba o hałasie, kt6regn nnrmy są pnwatnie pnekro·
c,;one l n rałym gli:antyr.>.nvm prnblemle ndpad6w, który
wydajf' ~I~ byt obecnie prawie ,nie dn ugry7.lenla". r.ii11
mamy po prnstu gd7.le Ich wywot.I~. nie sta~ nas przy tym
(dotvczy to kra,iu w ng61el na budowanie wysypisk t: prawdziwegn zdarzenia, na urr.ąd7.enla dn sei;regowanla I prasowania odpadów, na spalarnie wrencle, które w RFN na
przykład mają nawet 20-tyslęczne miasteczka,

I w ten oto sposób doszliśmy do sedna sprawy. Do
tego mianowicie, że przy wielkich zaniedbaniach,
przy kryzysie, z którego wyjście według najoptym'.styczniejszych rokowań także potrwa kilka lat,
nie mamy co marzyć o próbach rewaloryzowania
zdegradowanego środowiska i o zasadniczej poprawie
samopnczucia człowieka w tym środ-0wisku. Jedyne, co
można zrobić w tej sytuacji, to starać s•ię dalej nde
szkodzić . Lekarska maksyma: przede wszystkim nie
szkodzić, ma w tym wypadku pełne uzasadnienie,
podobnie, jak nie jest bezzasadne porównanie śro
dowiska do chorego pacjenta.
Przede wszystkim nie szkodziić, czyli m. in. tak
zagospodarowywać przestrzeń, tak planować dalszą
ingerencję człowieka w środowiskó, aby nie robić
mu przy tym krzywdy. w każdym zaś razie, aby
była fo krzywda jak najmniejsza. A jeśli można, to
spróbować 1 leczyć. I o to właśnie chodzi planistom
wspomnianego . już zespołu dis środowiska w BPiPRŁ
Nie zdajemy sobie pewnie najczęściej sprawy, że
projektuJąc na przykład nową arterię komunikacyjiaą, bierze się pod uwagę i względy ochrony środo
wiska. bo arteria ta przy okazji spełniać m<>że funkcję „kanału wentylacyjnego", że projektując ją planuje
pozostańmy prz.y tym samym przykładzie się 1 odległość od Labudowań i zieleń, bo od teg-0
zależy na ile będzie nas męczył hałas tej arterii, że
nie bez znaczenia jest czy domy budowane są frontem, czy szczytami du ruchliwych ulic, że ... itd. Bo
o takich sprawach jak ograniczanie do minimum ingerencji człowiek;) w zachowane jeszcze szczątki autentycznej nautry (w przypadku t.odzi może to być
na przykład łagiewmckt kompleks leśny) me trzeba
chyba mówić
A 5koro już o lasach, to na koniec moment optym',tvn„y I<tnieje na zachód od t.odz!, ~rednio w odkilometrów, naturalny luk lasów. któległości 15-20
ry mógłby. gdyby nie był niepełny . spełniać rolę
naturalnego filtru gdvż włatry zachodnie wieją u nas
najczęściej, a poza tym -są to tzw . „wiatry n!skiie".
Wypełnienie luk w owym łuku - mogą to być i sady,
i ogródki działkowe , a n1ekon;ec1'1ie lasy - 21nakomicie poprawiłoby powietrze nad t.odzią I ten pomysł jest do zrealizowania.

JAN BRZOZKA

•
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r-0dowisko naturalne i konieczność jego
•ochrony, to hasła nieobce każdemu cywilizowanemu człowiekowi, który właśnie cywiliuicją zmęczony coraz jaśniej uśw iada
mia sobie, iż dalszy nie kontrolowany jej
może okai!'.ać się dla ludzkości katastrofą.
W oparciu o te hasła w niektórych krajach na Zach-Odzie zrodziły s i ę programy polityczne tzw. „zielonych". Nie stanowią oni realnej konkurencji d·la
„poważnych" partii politycznych 1 traktuje się ich
trochę, jak nieszkodliwych maniaków, ale sam fakt,
iż działają i mają jednak jakieś _poparcie społec-z.ne,
świadczy o wadze problemów, które zresztą w tych
bo·g atych kraja<:h rozwiązywane są w mia.:ę s.kuteczo, paradoksie - po.stępowi
nie właśnie dzięki cywilLzacJi, dzięki bardzo kosztownej technice.
A u nas? U nas po pierwsze sprawy te zostały
przez lata tragicznie zaniedbane, po drugie i teraz
jeszcze, choć głośno nikt tego nie powie (temat jest
modny), często po prostu lekceważy się je. I nic tu
nie • jest w stanie pomóc znakomita ustawa o ochro. nie środowiska, bo znakomita jest ona teoretycznie.
Wyegzekwowanie wszystkich postanowień jej jest w \ej
chwili zwyczajnie nierealne Nierealne, ponieważ wymagałoby zaangażowania ogromnych środków i poważnych inwestycji. Nie uczyniono tego w la-tach,
gdy gospodarka funkcjonowała mniej więcej sprawnie, więc o czym mówić teraz, gdy 2;najdujemy się
na dnie kryzysu.
Najgorzej jest chyba w Kat<>wicach, potem
w Krakowie - a zaraz po Krakowie w Lodzi. W Lodzi przede wszystlcim „dzięki" tak właśnie, a nńe
inaczej historycznie ukształtowa.nej strukturze miasta,
ciasnej i zwartej zabudowie, wkomponowaniu obiektów przemysłowych w kwartały mieszkalne. Łódź
jest zanieczyszczona i Łódź zanieczyszcza.
W Biurze Prognozowania i Projektowania Rozwoju
Łodzi zespół d/s środowiska kierowany przez mgr
URSZULĘ KOZIEJOWĄ pracuje obecnie nad pełnym
.raportem o stanie środowiska w woj. miejslcim łód.z
kim. Za kilka miesięcy rapoirt będzie gotowy i wówczas wiedzę na ten temat będziemy m.ielii kompletną i udokumentowaną. Z pewnymi jednak ogólniejszymi spostrzeżeruia.mi nie trzeba czekać na raport. Zwłaszcza, że nie opis obecnego stanu rzeczy
jest zasadniczym celem tego artykułu.
W go.spodarce wodno-ściekowej nie woda stanowi
główny problem, a właśnie ścieki. Wprawdzie zasoby wód głębinowych są już poważnie wyeksploatowane, a Zalewowi Sulejowskiemu stale coś zagraża (pisaliśmy o tym po raz kolejny przed miesiącem),
ale wody na razie nie brakuje i jest ona jeszcze
niezła. O grupowej oczyszczalni ście,ków natomiast
mówi się chyba od czasów Lindleya, od lat zaś prawie dziesięciu (licząc od momentu, gdy ktoś pierws.zy
raz ruszył tam łopatą), niby się ją buduje, a tark
naprawdę wciąż znajduje się ona w stad·i um projektowania, przeP.rojektowywania, szukania oszczędniej
szych koncepcji itp.
to właśnie ono najbardziej bezpoPowietrze średnio nam w Łodzi doskwiera. Tu sytuacja powoli, ale systematycznie od lat kilku się poprawia
i jest to rezultat wyprowadzenia z centrum miasta
najbardziej szkodliwych „zatruwaczy" przemysłowych.
Wciąż jednak, w centrum właśnie, żyje się i oddycha fatalnie . Głównie za sprawą setek, a może tysięcy kotłowni, kotłowienek i kominów na dachach.
Na pewno k-0nieczna jest w niedalekiej przyszłości
budowa EC-V. bo to ty lic.o da mo.żli WQŚĆ ich likwidacji. I nie powinien tu budzić obaw fa.kt, ~ EC-V
powstanie prawdopodobnie na zachód od miasta, bo
zakłada się wyposażenie jej w komin 300-metrO'wy,
co gwarantuje spore już bezpieczeństwo dla środo
wiska i przerażo.nych chyba tro<:hę wizją ele~ro
ciepłowni retkinian.

Groźny wirus atakuje
...s łużbę zdrowia!
Narażenie zdrowia zatrudnionych
różnych działach gospodarki naroku
rodowej było w końcu ub.

w

kompleksowych baInspektoratu Pn1cy,
prowadzonych w ponad 100 przed·
siębiorstwach. Stwierdzono. że spoprablisko 140 tysięcy
śród
tam osób po1rnd 80
cujących
syjest
narażanych
tysięcy
stematycznie na działanie czynników szkodliwych, o natężeniu przewielokrotnie
kraczającym czasem
Inspekt„rzy
dopuszczalne normy.
zakl:oidów
kontrolowali m. in. 19
służby zdrowia, w których stwierdzono w 1980 r. 110 przypadków wirusowego zapalenia wątroby, <"Zyli
zażółtaczki. W kontrolowanych
kładach zatrudnionych byto blisko
31 tys. osób.
Jak wynika z opracowań Instytutu Medycyny Pracy w Lodzi, pracownicy służby zdrowia i opieki spa
do grupy najb:irnależą
łecznej
dziej narażonych ria choroby zawodowe. W 1980 r. (danych ubiegłorocznycb jeszcze nie ma) w placówkach służby zdrowia zanotowano ponad 230 chorób zawodowych
N:ijna 100 tys. zatrudnionych.
częściej występują choroby zakaź
ne i inwazyjne, a wśród nich wirusowe zapalenie wątroby, które
stanowiło w różnych okresach 8590 proc. przypadków.
KTO CHORUJE NA ŻóLTACZKFi?
kraju
Żółtaczka jest w naszym
przedmiotem
dań

Głównego

górą l!O lat najbardziej rozpowszechnioną chorobą zakaźną. W

od z

latach sześćdziesiątych i w pierwszej polowie siedemdziesiątyc;i czę
stotliwość występowania tej chorona
by była stosunkowo wysoka 100 tys. mieszkańców rejestrowano
220-260 przypadków. W innych krajach europejskich sytuacja była o
CSRS i
wiele korzystniejsza. W
NRD liczba zachorowań była up. o
Polsce.
w
niż
połowę niższa
Począwszy od 1974 r. stan epistopniowo, a w
demiologiczny
dekady
ostatnich Jatach ubiegłej
radykalnie się poprawił. W 19'13 r.
tys.
90
zanotowano np. blisko
przypadków żółtaczki, a w 1930 r.
tylko niespełna 50 tys. Dajuż
ne te dotyczą całego spoteczeilstwa. Zagrożenie wirusowym zapaleniem wątroby wsród pracowników służby zdrowia jest jednak
ogółu
kilkakrotnie wyższe niż
ludności. Prowadzone przed kilku
laty badania w Poznaniu ujaw1-.iły np„ iż pracownicy służby 7drowia zapadają na tę chorobę trzy
razy częściej niż przedstawiciele
innych zawodów. Tak więc. gdy
zagrożenie żółtaczką w skali ogólpranospołecznej maleje, wśród
cowników służby zdrowia sprawa
v.ryta nabiera coraz większego
miaru.
KARYGODNE
ZANIEDBANIE
Inspektorzy pracy
szczególowo

ZUGil zmon.tuje

dwie malarnie elektrowozów
(INFORMACJA
końca

Dobiegają

WŁASNA)

w sprawie zmontowania
w 1983 roku przez wieluński ZUGiL dwóch kompletnych
malarni elektrowozów w Związku Radzieckim. Obydwa
urządzenia· wyprodukowane zostaną w Wieluniu, a następ
nie jedno zmontowane zo;;,tanie w stolicy Gruzji - · Tbilisi,
a drugie - w miejscowości Mitiszcze.
W tym roku ZUGiL realizuje kilkadziesiąt umów zagranicznych. Najwięcej zamówień na montaż urządzeń galwanicznych i lakierniczych złożył Związek Radziecki i Bułga
ria. Wlefońscy spec.jaliśei montują takie mała.mię i galwanizernfi: rowerów w Iraku oraz malarnię w mieJscowośei Gera (NRD}.
Przedsiębiorstwo zrealizuje także w tym roku około 1000
zamówień krajowych.
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dla polskiego·
I lek iego

zbadali blisko 200 przypadków zaz lat 1979-30,
każenia żółtaczką
uznanych jako choroby zawodowe.
Stwierdzono, iż najpoważniejsze zaw
grożenie występuje · zazwyczaj
oddziałach wewntęrznych, laboratoriach, w oddziałach chirurgicznych.
lecznictwie otwartym, w oddziałach
dializy i urologii. Najmnięj przypadków wirusowego zapalenia 173.todroby - co zrozumiale - w
działach rehabilitacji, radiologii itp.
Najczęściej

chorują

pielęgniarki

(59,8 proc.), następnie pracownicy
lekarze
laboratoriów (14,8 proc.),
(12,7 proc.).
Zakażenie następowało najczęściej

przy przetaczaniu krwi lub pla:rmy,
przy wykonywaniu zastrzyków, w
toku badań laboratoryjnych, a taki:e
drogą pokarmową.
Zdaniem prowadzących

badania
inspektorów, szczególnie niepokoić
powinien fakt, iż resort zdrowia
ciągle zbyt mało poświęca uwagi
warunkom i bezpieczeństwu pracy
w podległych mu placówkach. Prow
gram poprawy warunków bhp
nie
Jatach 1976-80 słowem np.
wspominał o żółtaczce, jako chorobie zawodowej. Tym samym nie
przewidywano podjęcia konkretnych
mimo
profilaktycznych,
działań
widocznego nasilania się częstotli
wywości zachorowań. Kontrole
kazały także lekceważenie w •11ielu placówkach podstawowych zahigieny.
sad

ł Pomnik

W tadnej z ' 19 kontrolowanych
placówek nie realizowano resortowego programu zapobiegania i zwalczania żółtaczki. W wielu jednostkach np. komory dezynfekcyjne
w oddziałach zakaźnych były niegwaczynne! Pracownikom nie
dla przerantuje się warunków
strzegania higieny osobistej, a tdkże spożywania posiłków w specjalnie wydzielonych miejscach.
W niektórych placówkach aseptyczność próbuje się osiągnąć przez
gotowanie narzędzi w wodzie, co
w powszechnie dostępnej literaturze uznawane jest za metodę nieskuieczną. W innych szpitalach braltowało w ogóle urządzeń sterylizacyjnych, a jeśli były, to cżęsto
zepsute. Zlewy laboratoryjne wykorzystywane są często jako umywalki, przy manipulacjach z próbami krwi nie stosuje się ręlrnwi •
czek i fartuchów. W wielu szpitalach zbyt długo korzysta się z tej
samej odzieży . Wyjątkową beztroskę wykazało kierownictwo Szpitala nr 2 w Bytomiu, gdzie z powodu niewydoln'ości pralni fartuchy
robocze personelu laboratoryjnego
przekazywano do _prania... w domu.
Inspektorzy GIP wydali 11 nakazów pokontrolnych, zawierających
46 szczegółowych zarządzeń. Wydano również trzy orzeczenia, naWśród
kładające karę grzywny.
wniosków na pierwszy plan wybija
Ministerstwo
aby
się postulat,
Zdrowia i Opieki Społecznej podjęło w trybie pilnym działania ograniczające ryzyko zakażenia żółta
czką w podległych mu placówkac:h.
Oby kroki te przyniosły spodziewane rezultaty!
PIOTR MOCZAR

Harcerzy

~ Beatlesr

sta.nle
W centrum Katowic
Harcerek i Harcerzy
Pomnik
w latach
poległych
1939-1945. Pomnik powstaje cal·
kowicle siłami społecznymi. Ka·
towicka Rada Artystyczna sek·
cji rzeźby ZPAP ogłosiła kon·
kurs na projekt pomnika - dO
realizacji wybrano pracę arty·
sty rzeźbiarza Zygmunta Brach·
mańskiego. Pomnik będzie miał
wysokości, a
około 5 metrów
w
odlany zostanie w brązie
Gl!wickicb Zakladach Urz;id'Zeń
przyjęte
Autor
Technicznych.
go projektu Zygmunt Brac!lmań
ski pracuje aktualnie nad mode(na
w glinie.
lem pomnika

bell

Sląskich

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że w repertuarze żadnej
z polskich scen nie ma obecnie
inscenizacji, która cieszyłaby sie
powodzeniem równym najnowszemu widowisku w Polskim Teatrze
Tańca Conrada Drzewieckiego. Oczy
wiście chodzi o „Yesterday". Beatlesi jeszcze raz zdobyli nastnlatków przyciągając także tych, którzy po prostu lubią dobrą muzykę
zdjęciu).
z gatunku tej uznawanej przez najmłodszych i najstarszych.
C. Drzewiecki przygotował baletową wersję 12 przebojów, które
rozsławiły, powstały 20 lat temu,
zespół. Recenzenci chwalą widowisko, poznańska publiczność szturmuje kasy. Zanim napiszę o tym,
co z tego wynika dla łódzkich midołośników baletu „Beatlesów"
dam, że „Yesterday" to druga część
wieczoru. Pierwszą wypełnia muzyka Chopina. Do niej właśni€ powstal balet „Nocturna". Zatem
powagą i podniosłym nastrojem zaczynając, muzyką Chopina i delikatnością tańca ukołysani, przenosimy się w świat beatlesowski•3j
„rewii choreograficznej".
Sława najnowszej inscenizacji w
Teatrze Tańca rozeszła się szybka.
Aby kolejnym z naszych Czyt<'lników, którzy telefonowali do redakcji już nie mówić, że jeszcze i1ie
wiadomo, czy Beatlesi przyjadą do
Lodzi skontaktowaliśmy się z Teatrem Wielkim.
- Teatr Drzewieckiego zapowiapowiedał się \1 nas w maju dział nam w minionym tygodniu
z-ca dyrektora Wiesław Kinderman. Na razie czekają nas rozmowy o kosztach. Repertuar z jakim teatr miałby przyjechać jeszcze nie jest ustalony.
naszych
Oczywiście w imieniu
Czytelników prosiliśmy o Beatlesów i dziś już możemy poinformować, że 11, 12 i 13 maja „Yesterday" będziemy oglądać w I .o(o sprzedaży biletów poinfordzi
(rs)
•_______________.. mujemy).

wchodzi także watolina .(300 tys.
chi..:stki.
metrów) oraz damskie
Przy współudziale przemysłu bauzgodnir.na wełnianego i jedwabniczego
wyprodukuje
lekki
za15 kłady „Zampol" wykonają 2 mln
asortymenty towarc;'iw. Około
proc. pozostanie do wykorzystania metrów ZaI1;)ków błyskawicznych.
więc
na potrzeby własne. Są to
ilości niebagatelne. ważące dla caJuż te ilości świadczą o wadi.e
łej gospodarki i rynku. Liczy się aktualnie negocjowanych i uzgab~dzie dnianych kontraktów ze Zwią7kiem
także •to, że zaangażowany
l<?kki, fładzieckim. Pozwolą one w pelni
praktycznie cały przemysł
i wykorzystać, zarówno kadry jak i
wszystkie branże od przędzab'l
tkalni po zakłady konfekcyjne.
maszyny oraz technologię na.::zego
włókienniczego, dzieprzemysłu
Z dostarczonej wełny nasze za- wiarskiego i odzieżowego. Wzbokłady wykonają 1,5 miliona me- gacony zostanie także rynek wewtrów tkanin, z czego zostanie uszy- nętrzny.
(Z. Ch)
garniturów
tych 370 tys. sztuk
,~~cxc'tf '"-cd=•occa na xa r C'\.l& vc • ..,.x~
-~t•O<ł''Niflr
P:NW<rP'P'
er
30
męskich, 180 tys. marynarek,
tys. kostiumów damskich. Z kolei z 2 mln metrów tkanin okryciowych uszyjemy 250 tys. męskich
i pół miliona damskich.
płaszczy
Z 700 tys. metrów tkanin wełnia
nych uszytych będzie 280 tys. sukienek. Uzgodniona jest także produkcja 3.300 tys. metrów tkanin
koszulowych na 1.100 tys. sztuk ko·
. szu!. 8 mln metrów tkanin wiskozowych na 2.400 tys. sukienek oraz
Województwo łódzkie to nie tylko porządkowana
Autorem koncepcji przebudowy Rynki.I Alek san 15 mln metrów tkanin poś<'ielo
w oieskończono&ć Plotrke>wska , to także większe drowskiego jest zespół kierowany
przez mgr inż .
wych na 1.200 tys. kompletów biewokół .•metrope>lii", domagamiasteczka
mniejsze
i
arch . JANINĘ WACHOWIAK. Przy Alek,androw,kim
lizny.
retuszu. Nie tylko Rynku ste>ją jące ~ię również estetycznego
prtyµomlnamy: ke>ściół ka tolicki,
(Dokończenie

ze str. 1)

Z surowców tych nasz

przemysł

ł ARCHITEKCI PROPONUJĄ

RYNEK ALEKSANDROWSKI

jedwabniczo-dckoraPrzemysł
cyjny wykona w ramach swojego
tkanin koszuloczęść
potencjału
wych, podpinki odzieżowe - 400
tkanin
miliona
tys. metrów, 3,5
nepodszewkowych. Obok tego
gocjowane jest wykonanie t mln
dywanów
metrów kwadratowych
klasycznych. 0.5 mln metrów kw.
dywanów tglowych, 2 mln metrów
pru>mysł
kw. wykładzin. Także
wełniany wyprodukuje na potrzeby
skórzanego,
zakładów przemysłu
które wykonują przerób usłu~owy
dla ZSRR około 850 tys. m".'!trów
tkanin obuwniczych oraz 3 mln
metrów tych tkanin bezpośrednio
dla radzieckiego odbiorcy, W grę

o urodę zresztit chodzi. a.le o optymalne wykorzysta·
nie meżliwości terenowych, zgodnie z rosnącymi potrzebami mle•zkan!owyml i usługowymi Ich m!esz
kańców.

Główny architekt mla•ta Łodzi zlecił ,.M!astopro fektowi" opracowanie kon<"epc,11 uporządkowania cen·
trów Głowna l Alek•androwa przy maksymalnym
Doprojektowana
zachowaniu i<tniPjące .1 zabudowy .
nowa 7ahudowa uzupełniałaby Istniejące tuk!, a fedne>cz e śnie portkreślałaby urodę znajdujących się tam
zabytko·
i:machów o c-harakterze nlejedn<>kre>tnle
wym Konc-eµcje te , proµonufące w tych centrach
budownictwo mieszkaniowe rót.nego typu stanowić
nferty przed,tawianf' władzom admin ł ~tracyj
będą
nym . spólclziel<"z:Vm oraz lnwe•torom p_rywatnym .
miasteczka
llr6dmldcla takiego
Upor>ądkowanl@
może potrwać de>ść długo, ale Jut w myśl opracowa·
negn wczeAniPI planu, miejmy nadzieję konsekwentnie realizowanego.

ratusz. kościół ewangełlckł I klika domów przezna.
Zadrzewion y rynek
czonych do trwałej adaptacji.
poz()>;tanie w swe>lrn dotychczasowym kształc i e jako
park. Nie ulegnie tet zmianie układ komunikacyjny
z pętlą tramwajową w rynku.
Architekci pmponu.fą tam bude>wnlctwo mieszkaniowe z usługami na pa:rterze. Od strony ul. ~ Lipca
l Wojska Polskiego - połączone domkl jednorodzinne
z pe>mteszczenlaml na warsztaty, lokale ha•ndlowe itp.

W rynku przewidziane są takte l dom.k l wielorodzinne, ale najwyżej trzykondygnacyjne. Architekt widzi
Je raczej jako budynki tradycyjne .
„M!astopre>jekt" propnnuje koncepcję . Prace nad
projektem technicznym pójdą pełną parą z chwilą,
gdy projektem zainteresują się lnwesW!'zy.

(AP)
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Dz.ieci i ryby głosu n ie mają. Okazuje s ię , że nie mają
matkii młodzieży oraz niemowląt. Zwłaszcza
gdy' Ld1zie o popra.wę warunków za<>patrzooia rynkowego
w a.rtykuły żywnościowe, nieodzowne dla prawidłowego
biologio:imego rozwoju dziecka.

Spotkanie przy NTU 303-04

~

Dokad PD VIII klasie?

głosu również

Telefony w tej spraiwie były skutkiem bezS1kluitecznych
zabiegów Ośrodka Opie!Q nad Zdrowiem Matki i Dziecka
w Łod~i. &kąd jeszcze rok czy dwa lata ternu skie~ano
wniosek do władz handlowych miasta o przebranżowienie
sklepu monopolowego przy ul Jaracza 11 i przeznaczenie
go na zdrowotny punkt sprzedaży a.rtykuł6w żywnośc.io
wych dla d·zieci, m. Ln. mięsnych - takich jak cielędna
i wątróbka ci elęca - wydawanych na karty zd.rnwia oraz
wędlin ate~wanych do spożyc i a dla najmłodszych.

.

Czas płynął i nic się nie dz.iało. Po dawnemu we wskazanym budyruku, w którym mieści się także Ośrodek Lekarskiej Opieki Pediatrycmej, działa sklei> monopołowy
i nic nie ws.k Muje na to, żeby sukees Bachusa nad pediatrią miał' siię kiu końoowL
żadnej odpowiedzi na siwoje pisma ośrodek tllie otrzymał,
mimo że od dawna matki małych pacjentów domagają
się sprawiedliwego osądu kto powinien mieć pierwszeństwo
- dzieci czy klienci monopolu spirytusowego? I oo poiwdnno się liczyć przede wszystkim zmowie tych pie1'1Ws.zyoh czy wygoda tych dirugich?

'

Kiedy ostatnio s<tałam w kolejce po ka·l"tk!orwe prayd~iały
opinie były jednoznaczne: rozwój zdrowotny mło
dego pokolenia jest najważniejszy dla naszeJ przyszłości.

mięsne,

Sukces Bachusa
IDmooje zebranych wzmagało również wyjąbkowo dobre
zaopatmenie tej placówkii. W ladach chłodniczych leżały
p ięlmie pok!rnjone kawałki cielęciny i wołowLny bez kości,
na hakach wi·siały pa;rówkll 1 kiełbasy. Był boczeok, a nawet wątróbka - _raryt·a-s me oglądany od daiwna.
na rękiu r0ucały ' się na te specjały
Tyle dini prrz;emierzały ulice z.anim na-trafiły na to, czego posrukJiwały. Gdyby w karbdej c!IDelnicy
był choć jeden punlcl: sprzedaży mięsa i przetworów mięs
nych dla dzieci, na lekan;1k ie kartlkti ehociaiJby, nie byłoby
tY'lU męczących wędirówek i tak1iej straty czasu.
Matkll z

z

niemowlętami

determi•nacją.

Pytam w Ośrod1kiu Zdroiwia Matki i Dziecka czy przebranrowienie sklepu monopolowego przy ul. Jaracza 1 I
jest nadal aktualne. Nie tylko tego jednego pada
odpowiedź. W tym ut"ząd~ilibyśmy przychodl?llię dtUeoię
cej okulistykti, bowiem choroby ooou atallrują już i dzieci.
W pNychodni byłyby ni.t ty1ko porady lekar;i:y-sp~jali&
tów, ale -i spr-zedaż wsiiy-s.tkich po·tMebnych a.rty1kiuł6w
zdrowo-tnyoh z usługami optycznymi włącztllie. !klep
z a.rtY'kułami s.pożywozymi dla dzieci obiecał nam naczelnik dzielnicy Górna, gdy tylko zwolni się jakiś lokal odpowiedni dla tego celu.
Sytuacja jest więc jas.na. PunOOty spmedaży artykułów
spożywczych dila dz·i eoi są sprawą najpilniejszą. Nie tylko
ze względu na potrzeby 'zdrowia d©ieei i młodzieży; strata
CZMU pracujących zaiwodowo matek, wędrujących kifometra•mi w poszUJkiwal?lliu artylmłów spożywczych dła dzieci,
liczy się w ogólnym rachunlru ekonomicznym i społecznym.
Czas W1Jiąć s1ię Z'a reorganitz:aicję &ieoi handil owej i usł·u
gowej. Zgodnie z oczekiwainiami społecznymi i refoomą ·
gospodarozą.

KRYSTYNA WYRZYKOWSKA
n•:N'O...,.. a

Kawiarnie

PDCZTA dla.„

.....
D:lliu

Łód'Zkie kawiarnie ta•kże obniżają koszty własne. Nie miał

zakochanych

Do tych najciemniejszych kanależy m
in. „Cyganebym ntic przeciwko, gdyby nie ria" i „Kurant". Kilkakrotnie
czyniono tego kosztem klientów. zwracałem personelO'W'i uwagę.
Obniżono
bowiem
natężentie ale jak dotąd bez skutku, więc
oświetlenia, przez co nie można może Redakcja pomoże?
teraz w tych lokalach czytać
prasy.
wiarń

JAN WITKOWSKI·

H. SUCHAROWA

J. SIDOR

J. ZABOST

. Do 15 maja trwać będ1Jie przyjmowanie Podań od kandydatow do szkól ponadpodstawowych. Toteż czasu na zastanowienie
się nad wybarem zawodu i weryfikacją
mało przemyślanych
ustaleń wszyscy mają ieszcze spoco. Co zaś głównie chcieliby
wiedzieć kandydaci i ich rodizi.ce obrazuje ubiegłopiątkowe
sPotkMlie przy NTU 303-04 z przedstawicielaimi
Kuratorium
Oświaty i Wychowania Urzędu m. ·Lodzi - J. Zabostem i J. Sidorem oraz psychologiem z Poradni Wychowawczo-Zawodowej
- H. Sucharową. Zacznijmy od sprawy dominującej - nowo
wprowadzonych egzaminów.
• Kto ~ie w naszym m1esme
• Z czego zdaje egzaminy uczeń
tematy egzaminów: kierow- który ubiega się o przyjęcie
do
nictwa ~ególnych · inkół czy .klasy z rozszerzonym programem
kuratorium?
nauc:i:ania języka obcego, ale nie
zaawansowanych lecz rozno- Wszędzie tematy ustalają kura- dla
dopiero na1Ukę tego
toria. Egzami•ny będą zaś dwustop- ozynających
ję-zyka?
niowe. Najpienv 1'isemn11 z języ
- Wtedy zdaje
się egzamfai z
ka polskiiego i ma.tematyki (21 i języka rooyjskiego.
22 czerwca). Po ni~h 1>rzewidzia!ll.y
jest egzamin ustny J: przedillliotu
• Irnterewje , mnie r:JZY uc.zeń,
kt~y
potknie się
na jednym
kierunkowego w dane.i sllkO!le.
• Ozy egzanlLny do liceum będą Pl"Zedmiocie na egzaminie pisemnym
może
być
dopuszczony
do
~ę czymś ró2lniły
od aclawMiych
eg.zamin:u ustnego.
w technikach?
- Ta'k. aJe tylko wtedy gdy na
- W pierwszej ozęśai pisemnej
nie, gdyż są z tych samych przed- świadectwie ukończenia VIII klamiotów. Róilrlfrce wys.tąpią dopiero sy miał z tep;o przedmiotu z któw drugiej części, ustnej. W tech- rego uzyskał ocenę niedosta:tecz.nii
nikach i klasach profilowaai.ych LO co na.jmniei czwórkę.
będą z przed.miotów kierunkowych.
• Co zatem zadecyduje ostateczNatomiast do klas LO o profilu nde o przyjęoiu ucznia do wybrapodstawowym uczeń może w:vbrać nej przez niego szkoły? Bo przesobie dowolnie ieden z 6 przed- cież nie zawsze oceny uzyskane
miotów. Są to'. język Polski. his- na egzaminie będą Pokrywać s.ię
t<Jł'ia, geogt"afia. biologia, cherrua ze znajdującymi się na świadec
i fizyka.
tiwie.
ustalał

Dla kogo „13"
Choć

na łamach naszej gazety ukazało się JUZ
sporo informacji o tegorocznych zasadach wypłat
nagród z funduszu zakładowego, ilość pytań doty.czących spraw związanych z „13" bynajmniej nie
maleje. Sźc2ególnie dużo wątpliw : ci 1 roszczeń
budzi kwestia przyznawania nagród
pieniężnych
absolwentom i osobom, które w roku ubiegłym
z różnych przyczyn zmieniły miejsce zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw tej wzrastającej fali
zainteresowań „13", przypomnijmy
co decyduje
o prawie do jej otrzymania.
A więc podstawowym warunkiem jest nienaganne przepracowanie całego roku
kalendarzowego.
przy czym warunek ten uważa się za spełniony,
jeżeli pracownik podjął zatrudnienie nie później
niż do 14 stycznia. Natomiast podjęcie pracy w terminie pótniejszym nie daje prawa do nagrody.
Nikomu, nawet absolwentom, czyli osobom korzystającym ze szczególnych uprawnień w pierwszym
zakładzie, w którym podejmują zatrudnienie po
ukończeniu nauki.
Ustawa z 23 czerwca 19';'3 r.
wyraźnie bowiem stanowi, że absolwenci ZSZ, sr.kół
średnich oraz wyższych nabywają uprawnień do
nagrody w pełnej 100-procentowej wysokości dopiero po przepraćowaniu całego roku kalendarzowego.
Błędna i krzywdząca
absolwentów jest za to
praktyka uzależniania wysokości wypłacanej im
„13" od okresu, jaki upłyną! od zakończenia nauki
do momentu podj~ia ora.cv, bowtiem obecnie niezaJeżnie od tego. jak dłuaa była ta przer11.•a, absolwent zachowuje zawsze prawo do 100-procentowej
nagrody.

nym podziale nagród, za rok 1982 i to w wysokości 50 procent.
Jeszcze inaczej wygląda kwestia uprawnieri do
„13" przy zmianie zatrudnienia na mocy poi:ozumieniił zakładów. W t:r-rn wypadku pracownik za·
chowuje prawo do nagrody - w nabytym wymiarze - od obu pracodawców - o ile u każdego
z nlch przepracował co najmniej 6 miesięcy, a
przerwa w zatrudnieniu nie trwała więcej niż 10
~- Oznacza to, że dłuższa przerwa lub przepracowanie w jednym z zakładów mniej niż 6 miesięcy powoduje utratę prawa do nagrod .
Ograniczenia te nie mają natomiast zastosowania wobec pracowników
przenoszonych służbowo
lub podejmujących nowe zatrudnienie w związku
z likwidacją ich stanowisk
pracy, czy komorek
organizacyjnych, jeżeli nie otrzymali innych propozycji od swego zakładu, h.ib też odeszli z niego
z powodu likwidacji całej placówki. Ta grupa pracowników, po przedstawieniu świadectwa pracy, zaznaczającego przyczynę zmiany zatrudnienia, ma
prawo do nagrody zarówno w poprzednim. jak
i obecnym zakładzie
1 od obu J)racodawcc'.Jw w
takiej wysokości, do jakiej nabyta już uprawnień,
proporcjonalnie do ilości miesięcy przepracowanych
w każdym z wyplacającycb „13" zakładów.
Sporo i to uzasadnionych wątpliwości zgłosili nam
pracownicy, którzy po przejściu na emeryturę lub
rentę podjęli po jakimś czasie ponowne zatrudnienie w macierzystym zakładzie. Jedne zakłady miały bowiem obiekcje,
czy wypłacać nagrody pół
etatowcom, nawet jeśli spełniali oni warunki niezbędne do ich otrzymania, inne nie bardzo wiedziały, w jakim czynić to wymiarze.
_Tymczase~ zarówno w jednej,' jak i drugiej grupie zatrudmonys,h zakłady powinny wliczać dotychczasowy staz pracy przy ustalaniu wysokl)ści
premii z funduszu zakładowego. I - oczywiście . 1;1w.zględniać półetatowców. Należy jednak podl,reslic, że emerytom podejmującym zatrudnienie po
przerwie, „~3" _należy się dopiero wtedy, gdy w
roku, za ktqry Jest wypłacana, przepracują ęo najmniej 6 miesięcy, zaś byłym rencistom lub rencistom
proporcjonalnie do ilości przepracowanych

A jak przedtltawiają się uprawnienia osób, które w trakcie ubiegłego roku kalendarzowego odeszły z ząkladu? W takich przypadkach wszystko
zależy od formy rozwiązania umowy. Jeżeli pracownik rozwiązał umowę za wypowiedzeniem, .zachowuje uprawnienia do „13" tylko w jednym
przypadku, gdy ostatnim dniem jego pracy był
31 grudnia 1981 r. Odmiennie wygląda sytuacja,
gdy umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron. W tym wypadku pracownik zachowuje prawo do nagrody, ale tylko w zakładzie, miesięcy.
w którvm był ooprzedinio zatrudiJlliony i to ieśli . W przyp~d~u, gdy rencista lub emeryt podejmuprzepracował w nim co najmniej 6 miesięcy. W noJe zatrudmeme w Innym zakładzie, niż ten, z któwym zakładzie jest natomiast
traktowany, przy rego odszedł na rentę lub emeryturę, upra.wnień
ustalaniu uprawnień do „13'', jako nowy pracow- do nagrody nabywa dopiero
po przepracowaniu
nik i tym samym nagrody za rok ubiegły otrzy- pełnego roku kalendarzowego. Z tym, że rent'l,śde
mać nie może , choćby nie miał ani dnia przerwy
wlicza się do wymiaru nagrody okres pracy w po(h)
w zatrudnieniu. Uzyska ją dopiero przy następ- przednim zakładzie.
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• S;rn )Mt lliieBb'm utz11iem, ale
dotąd nie widz.i siebie w iadnym.
zawodzie. Myilli
Wlięc e liceum,
ale ulrończeonie niie rlaje tin:eclet
określoneio

l':awodill.

- Za M ~ ukończeniu
LO i
zdobyciu pnr. 4 lata lel)SU!(O r<>z.ezna nia syn będzie mógł
pić do iednego z licznych studi6'w
policea1nych, kształcących fac!wwców w poszukiwanych specjalnoś
ciach.

wtt'-

•Jak dowiedziałem JSię •w ~z
n,ie ma w br. e)lzam.i'l'l.ów. Ale. cay
tei nie ma ich w tak obleta;nej
iwkole iak samochodowa.
- W tego typu szkołach, jeUi
liczba
kandydatów ~dzie duifi,
szkoła może przeJ'I'owad&ić s1>rawdtian i wybrać tych którzy. 1X'Zf!~
brną przez ni~o
najp0myślniej.

• Syn wystraszył się egzaminów
i chce oó.i.ść do ZSZ Qi:rodnfouj.
CJ:y tam ich nie ma?
- Nie, ale ze wqlędu na nasycenie uspołecz.niooego rynku J>i'acy oizrodnikami, J)ierwszeńśtwo mają . dzi~i tych. rodziców któny
POS!ada.ią
z1em1ę.
a więc ~~ w
stanie zabezpieczyć
ab$-O<lw-.tom
ZSO warsztat 1'racy.
• Absolwenci wielu -*kół ,,__
P?tyka.ia na kłopoty ze z.n.tleue11:iem odPOwied<niego zajęcia. Pr~
~1m;v więc o p.odpewdedzenie
1ak1.Ch fachowców j~ tera& zapotrzebowanie.

na

- W tei chwili największe zaJ>Otrzebowanie jest na osob:t ltofl~
czące szkoły grupy me<;haniaz:nej
elekt~vCtZnej, włókienni~ej i od.me~
7.0WeJ. ,

• C_ó rka n,ie jest nai1"1:11ł!ll ua poza tY'!ll jest mało
sprawna fizycz.n.ie ...
czen.rucą,

. - .w tej sytuacji J>Ow.iinna •ło01ć się do dzielnicowej por.ad.ni wychowawezo-zawodowej, w której
psycholog i lekarz PO J)rze~wa
dzeniu o'!oowiednich badań. wysondowamu iei u:z:dOilnień i zaiai.teresowań. _wsk~ź- iaki zawód był
by dla meJ na 1bardziej odpowi«in.i.
Opr.: A. X.ULPINSKA '
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KODEKS PRACY NA CO DZIE1"
Inwentaryzacja w pewnym punkcie skupu wykazała, że niedobór w opakowaniach
wyniósł aż 200 tys. złotych. Ale przekazując
sprawę do, Sądu Rejonowego, jeszcze raz na '
wszelki wypadek sprawdzono. 1 wtedy niedobór wyniósł 100 tysięcy zlotych. Ile zaś
wyliczy sąd - trudno przewidzieć.
Spółdzielnia
natychmiast
wypowiedziała
kierownikowi punktu umowę o pracę, albowiem stwierdziła. że wszvstkiemu on sam
jest winien , gdyż ponosił odpowiedzialność
za prowadzon y punkt ~kupu.
Pracownik odniósł się do komisji odw<J·
ławczei . Ta uznała iednak. że spółdzielnia
miała nie tylko
prawo, ale I obowiązek.
odsunięcia go od pełnienia funkcji .,.wiąi:a·
nej z odpowiedzialn-0ścią materialną. Oddalila więc jego roszczenia o przywrócenie do
pracy.
Kolejna rozprawa odbyła si~ już w Są
dz-ie Pracy. do któree:o odwołał się !l'l'acownik. Twierdził on, że szkody w powierzonym

- ?ny kwalifiltkowaniiu ucz.ulów· Czy to .oznacza, że córka. jeśli chce
komisie wezmą pod uwagę zarów- wstać pn;edSlJkola.nką. pawinna }ui
no wy.nrki egzamtnu pisemnego jak teraz nodczas
nauki w li,ceum
i ustnego oraz oceny uzyska.ne w oodjąć naukę V$Y na ja,kimj iii.•
szikole podstawowej.' I dopiero po skumencie?
zsumowaniu wszystkich ounktów
- Od J>ł'zyułych wyc~y:A
podejmą ostateczną decyzję.
lłie i.ttotnfe
• Prasa· informuje o wprowadze- orzedsrz.koli wymaga
mu:zytzniu ep;zaminów do szkół
ponad- spec.ia!nych uzdolnień:
podstawowych.
Po co wiec przy nych. plastycznych, oraz 1>0prawskładaniu pcdania
trzeba przed- ne.i wymowy Znajomość 11r:V 11.ie
decyduie jednak o przyjęc ;u, gdyż
kład-ć okres01We oceny za pierwwych.owawctYnie
sze półrocze, przecież nie one bę tę umiejętność
zdoby-wają w ~uie nauki w Stu„
dą decydować .
dium.
- Oczywiście, ale pozwolą szkolnej komisji
na wstępną ocenę
• Czy ma: na.nsę ńa przyjęcie do
ka.ndydata. I .ieśli do danej szkoły
Szkoły Włókiennieiej
wpłynie lrilkakrotnie więcej POdań Zasadniczej
niż p.r·z ewiduje
to limit przyjęć 15-Ietn.ia mies:!'lka11>ka Opoc'lln.a?
będzie ona mogła zawczasu ?ne- Ma. W tym celu
l)()Wi.nna.
prowadzić rozmowy z kandydata- ~łożyć Poda.nie
oo udelai z tai;
mi trójkowymi, aby mogli oni pó- dużymd tradycjami,
:l«k ~
ki czas przenueść dokumenty do SZ!kół Włókienniciych .,,ny ul. Z...
i·n•ne.i Sllkoły, !(dz.ie nie z.na.Idą tylu romsikiego, za1)!).acza.j11e że w pnylepi.ej przygotowanych konkuren- padku przyjęcia l>l'osi o za.p--.
tów.
nienie miej8ca w Lntell!IAlcie.
• Syn wybiera s ię do klasy o
prof.ilu
biologicz.no-chemiczmym.
• Mó.1 chłopiec chce :złożyć . 'PO-Tylko. że tam jest łacina. Czy to da.nie do technikum. N1~po:koję się
naprawdę przedmiot obmviąz<kowy?
iedl!lak, czy, jeśli nie J>Owied11ie
- W tego typu klasie tak. A mu się el{zamiai. będzie m~ł doeta~
wprowadzono ią dla młod!Z'lieży wy- się · do ZSZ o tym samym pirofi.lu.
bierającej się na studia,
bo' ma
- Wprawdzie ostateosna k1Valipó.imie.i kłopoty z ładną.
A ~.ak f-ilkacja do ZSZ naistęl>'Uje dopiKo
znajomość łaciny i ocena na świa
Po ogłoszeniiu wy.nik6<w pn:yj~ć ~
dectwie szkolnym da.ie jej lepu:-; LO i techników. ale niektóre nkostart i jednocześnie zwalnia
od ły, te szcz~61nie oltlegan•, ltl!Oj(ll
uczęszczan.ia na lektoraty.
1>rzYJmowanie l>O'dd.
• Czy są w naszym mieście H- zakończyć
wcześ:nis.i.
I w'tedy i: wyblx"ern
cea hoteiarskie. pedagol(icz.ne.
a s:z.kcły mogą być kłopoty.
zwłaszcza kształcące
wychowawczynie dla przedszkoli?
• Syn chciałby iastać at<>lanem
- Nie ma. ale zawód nauczycielki przeds:llkola o pełnych kwa- wytwarzającym meble. 'W Jak.iej
szkole
mógłby uzY&'kać tę si>ecial:.
lifikacjach można uzyskać w Policealnym
Studium Wychowania ność?
Pr:ndszkolnego przy ul. Smugo- W Łodzi jest
tylk." jedna
wei 10.
szkoła. w której motna zdóbye! za• Słyszałam. że od ka·ndydatek wód meblar~ - Technikum !łu
na wychowawczyn ie wymaga się d<Y111.rtane
l>'f'ZY ul.
K01)Cińskiete>
specjalnych uzdolnień muzycznych. 3/11.

mu mieniu powstały z przyczyn od niego
nieza.l einvch. a zwłaszcza wskutek niezapewnienia
przez
spółdzielnię
warunków,
umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Spółdzielnia wcale nie wykazała ,
ze szkody powstały z powodu jego niedb'llstwa czy lekceważenia obowiązków.
Jeżeli spółdzielnia była przekonana o jee:o winie. powinna była to udowodtnić.
l"akt niedoboru nie może sam przez sie
~w i ad,~zvć o złei oracv kierownika. Tym bardziej, że wskazał on szereg okolicznośei, takit'h jak składowaniE' 'Opakowań . w miejsrnch
nie\vłaściwie '7.abezpieczonych, brak kontroli
wjeżdżających i wyjeżdżających Można więc
przypuszczać. iż powstanie
niedoboru było
niezależne od pracy kierownika.
Jednakże te okoliczności nie były przedmiotem badania, ani nawet zainteresuwania
komisji odwoławczej Stanowiło to oczywiste
naruszenie obowiązku wszechstronnego wyiaśn·ienia sprawy, c\ążącel(o na orl(a!ll.ach one-

kających w I instancji. Komisja odwoławcza
ograniczyła się jedynie do stwierdzenia, że
fakt niedoboru uzasadniał rozwiązanie umo-

wy o pracę za wypowiedzeniem.
W tej sytuacji Sąd Pracy uchylil orzeczenie komisji, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia
Jednocześnie
pouczył ją, że powinna wyjaśniając przyczyny powstania niedoboru - ustalić, cly
można
zarzucić
pracownikowi nienależyte
wywiązywanie się z obowiązków.
Pomocne w tym względzie
będą także
wyniki postępowania cywilnego I karnego.
które zostały wszczęte przez zakład w zwią'l:
ku z niedoborem, jak również ustalenia ZHwarte w protokołach
komisji,
powalanej
przez zakład dla wyjaśnienia przyczyn powstania niedoboru.
Dopiero w ten sposób
zebrany materiał dowodowy pozwoli ustalić, czy wypowiedzenie umowy o pracę było uzasadnione.
(g)

Instytucje . wyjaśniają
· n =.acr.

a-..:a:a u o

n *W w
e n s -·
wa tet, te pnez a-s miesl;iee l•steśmy
na deficycie. Jakle i.nam
Pisze do nas pani M. w. z uL w tej sytuacji powz111e lrnlli' ProCiołkowskiego. - Jestem matki\ 1-let. n• o nler.włOC'lDI\ odtHJwledt.
niej dziewczynki. w 1979 r. uzyskaW odpowiedzi na zapytanie
łam rozwód. Zasądzone alimenty wy.
Wydział Zatrudnienia l S.-raw
noezą 900 zł miesięcznie, były mal· cjl,
w
ŁOdn
wyj.tata:
żonek pobierał zasiłek rodzinny
do Socjalnych
miesiąca stycznia 198! r. "
kwocie - W przypadku poaladanla ~rón
70 zł.
Obecnie oświadczył, te nie sądowego na alimenty, płacone przes
cbce dalej pobierać, a mógłby otrzy. byłe,o małtonka, rekempenaat~ łla
mywd rekompensatę na dziecko od dziecka winien wypłacae zakła4 pracy męta (wyrak lądowy aaleiy
miesiąca lutego około 1.160 d, nie·
przedloty~ w układzie pracy),
stety.
ftJC'aJ'.tsCTC

ALIMENTY I REKOMPENSATA

H••k-

Je5tem zatrudniona Jak-o osoba
(z ojcem) od 1 sierp.
nla 1981 r„ prowadz11e usluci dla
ludności.
Po
doteniu
deklaracji
o pobieraniu zasiłku w ZUS, oświad·
czono ml, ie nie otrzymam rekom.
pensaty. M6J urobek wynosi do
ł.009 zł, czasem do s tys. zł. Ale by·
-

w.--l'łpracująca

Jeteli alimenty płacone 111 na zasadzie dobtowolnoścl, a oa!lek rodzinny pobiera obywatelka - re.
kompensata dziecku nte przylłu~Je
(Ja.ko członkowi r04zilly Moby pre.
wadzącej zakład na wlałłDy r&elnl•
nek).

&1~.1 ,j
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-CZY ZAGR,\MY

„Piłkarski

w

Napoleon"
czyli
rozmowa
z Leszkiem
Jezierskim
- casus Jezierski - LKS przypo- szłoby do spięcia na linii „Toniek"
Jezleuki, co byłoby ogromn'i
mina mi coś z nieudanego malżeń·
stwa, albo sytuację natrętnego pe· szkod~ dla zespołu i nie przysporzytenta, który wyrzucany z pokoju łoby sukcesów pierwszemu trenero·
przez drz'l\'l, powracał do niego wi zespołu.
- z „Tomkiem" pogodziliśmy się
oknem. z tymi wątpliwościami po•
dzieliłem się rozpoc~ynaJąc rozmowę po rozłące w marcu 1978 r. Było to
przed podpisanem umowy z Beerz Leszkiem Jezierskim.
- Chciałbym w tej kwestii trochę schootem. Po wyjaśnieniu kilku kwerozpoczął Leszek Jezier- stli doszliśmy do wniosku, że spotywyjaśnić ski. Przy podejmowaniu funkcji w kamy się za kilka lat w ŁKS jako
występowa szkoleniowcy. Tak też się stało. Odnie
nigdy
LKS
w roli oferenta. Propozycję byliśmy razem szereg treningów i
łem
zawsze składały mi władze klubu. nadeszła oferta z Alicante. Nie powbrew
ponownie,
One przychodziły do mnie trzykrot- kłóciliśmy stę
nie a nie ja do nich. To zmienia sceptykom. co do samego „To~ka"
z.a to muszę stwierdzić , że do miana
Ponadto
chyba postać rzeczy.
jeszcze mu daleko. Musi
ka żdym razem obok mojego podp1• trenera
su w umowie o pracę znajdował się przejść wszystkie szczeble szkoleniaMimo wszystko mia„karler"y".
wej
podpis coraz to innego i;>rezesa, co
osobl· łem z niego duży pożytek. Umiał
też musiało sprzyjać mo.1m
stym decyzjom. Miałem więc do czy· dbać 0 dyscyplinę I z żelazną konwszystkie
egzekwować
nienia z nowym otoczeniem (za"".od· sekwencją
·
działacze), lecz poz~stawały elementy treningu.
nicy,
stare inicjały _ ŁKS. Najwierniejsi
- A propos polskich trenerów. Są
sympatycy tego klubu potrafią zro- oni dobrymi
fachowcami, czy też
~umieć te uczucia.
nie?
o moim o~tatnim powrocie do - W wywladz.ie telewizyjnym ZbigŁKS zadecydowały też względy ro- nlew Boniek stwierdził, że w Polsce
dzinne. Pracowałem jak wiadomo w zna tylko 7-8 szkoleniowców, którzy
Ruchu Chorzów przez prawie 3 lata. powinni prowadzić I-ligowe drużyny.
w tym czasie drużyna zdobyła ml· Taki
odważny w sądach nle jestem.
strzostwo Polski. To dawało zrozu- Jest nas mało i nie wszyscy dyspomiałą satysfakcję, lecz nie trzeba nują odpowiednlml zasobami umiejednocześnie zapominać, ~e musiałem jętnoścl. Gdyby miano nas więcej,
domy, co bardzo byłoby po prostu z czego wybierać.
prowadzić dwa
komplikowało życie.
A na marginesie, gdy koledzy pytaPonadto tak długo jest ~ trene- li mnie kogo na myśli miał Boniek,
rem danego zespołu jak dłuito od- odpowladalem: - Nie martw się, ty
nosi się sukcesy. Gdy jednak jest jesteś w tej .. ósemce"...
coraz gorzej, to głównym Wl.nowajCzy Leszek Jezierski chciałby
cą staje się szkoleniowiec. Nie chcę
zostać tr•nerem reprezentacji? Mó·
tałowano
momencie
tym
aby w
kiedyś o Jego kandydaturze.
wiono
mnie. .Te~tem bowiem zwolennikiem
- Na razie czuję się młodo I
zasady, że trener p~wlnien pracować
pełnić
nie zamierzam
absolutnie
z drużyną rok, dwa. Gdy się nie
sprawdza, to powinien odejść. W tej takiej funkcji. Mote za kilka lat,
gdy będę stanzy. Nie trzeba przerobocie nie ma sentymentów.
cież zapominać, te trener reprezenLeszek Jezletski tJOdjąl zatem tacji, to w zasadzie selekc.1oner,
treningi w ŁKS t •••
człowiek. który powinien umieć do- Zdawałem sobie sprawę z odpo- brać kolektyw ludzi. Innymi słowy
wiedzialności jaką biorę na siebie. ustalić optymalny skład.
zaakceptowali mnie, przy1 :anat
Chłopcy
- Czy dzienni k arze spor ow
stosowali się do takiego cyklu przy.
piłce?
na
się
Ją
uwierzyli w siebie. Przygotowań.
_ Powinni się znać. Generalnie
szły pierwsze wyitrane mecze I ... pre· jednak trzeba przyznać, te najwlęmle p!enletne. Dale,, w rudzie je· cej w naszym kraju jest... lekarzy
siennej, wszystko ułotyło się !IBmo. i ludzi znających się na sporcie. w
Ponl"którzy uważają, te lepiej tej grupie są również dziennik.arze.
się stało, te Tomaszewski wyjechał Nie zawsze potrafią obiektywnie 1
do Hiszpanii. Prędzej czy później do· fachowo odczytać wkład poszczególnych zawodników w mecz. To podbardzo
Przez to
stawowy zarzut
często obdarzają. trenerów „niezamle·
z głębokim talem uwiadamia
rzonyml przysługami''.
my, źe w dplu 22 nurca 1982 r.
piłkarscy
że sędziowie
uważam,
odeszła od nas na zawsze nasza
z
p. Zbigniew strocłak
(przykład
Babcia
najukochańsza Mamusia,
Opola) oraz dziennikarze specjallzui Prababcia
jący się w tematyce rutbolowej powinni rekrutowa~ się z byłych pił·
$. t P.
karzy. Wtedy nie byłoby nieporozumień. Nie jest to oczywiście regułą.
Niektórym piłkarskim spektak·
ALEKSANDRA
rodzaju
pewnego
Jom towarzys:r.y
otoczka tajemniczości t pewnej boiWANDA
~kowej retys,trii...
- ... kto cl'lce oslągać dobre wyniPOPIOŁKIEWICZ
kl. musi uczynić wszystko by wygrać, a kto tego nle zrobi ten po
24
Pogrzeb odbędzie się dnia
prostu traci. Byłoby ideałem gdyby
marca 1982 roku o godz. 15.30 z
we WRzystklch meczach decydowały
kaplicy cmentarza Doły, ul. Smu
nR
piłkarskie
umiejętności
tylko
tna.
murawie stadionu. Przykro gdy jest
CORKJ z RODZINAMI
boiskowych
wobec
się bezradnym
0

wydarzeń.

W dniu 23 marca
zmarł.

przeżywszy

$,

1982
lat. 81

t

roku

Clętkl
chleb.

jest

zatem

_będzie
Decydujące
~limlnacyjnej.
spotkanie z \Vłochaml, choć nie należy lekceważyć Kamer~nu i Peru.
To oczywiste. Po wyjściu z grupy,
katdy mecz będ;zie bardzo ważny.

Wa_I.czy się przecież o _strefę medalową. Wszystko uzależnione je.t od
Ale o to
d?brego przygotowania.
n!el.!h się już martwi Antoni Piechmc>.ek.
- z LESZKIEM JEZIERSKIM motna by jeszcze długo rozmawia~ na
temat futbolu. Ten 51-letnl szkole·
nlowlec nazywany przez przyjaciół
„piłkarskim Napoleonem". to po pro·
stu dobry fachowiec. Dobrze, te
znów mamy go w naszym mieście.
Rozmawiał:

ANDRZEJ SZYMARSKl
P.S.

śliwle

Wlo~enna runda niezbyt szczerozpoczęła się dla I:,KS. Po-

Szombierkami.
trenerski szczecińska Pogoń zostawiła jednak
punkty w Łodzi. A dalej?„.

Dnia 22 marca 1982 roku

ratka

Lechem

z

i

zmarł

nagle w wieku 68 lat

NAUC"ZYCrEL,
Wychowawca miodzie
serca
wielkiego
iy, Człowiek
I dobroci.
!5
Pogrzeb odbędzie się dnia
t5.30
marca 1982 roku o gndz.
z kościoła ~w . ,Józefa w Rudzie
miejscowy
na
Pabianickie I
cmentarz. o czym zawiadamlala
pograżone w głębokim żalu:
DZIECI, WNUCZKI
ZONA,
i POZOSTAtA RODZINA

flnału
do
się
Zakwali1ikowanie
mistrzostw świata poPiechA.
trenerem
przed
stawilo
nlczklem i jego współpracownikami
zadanie jak najlepszego pnygotowania reprezentacji Polski do tej pró·
Udane włoskie tournee tylko
by .
w części spełniło warunki sprawnego przeprowad-zenla operacji „HiszInne etapy przygot6wań
pania-M".
do występu na hiszpańskich stadianach w czasie MS. jak na razie. spaharmonogrnmu
z
liły na panewce.
przygotowań wypadło jut sześć plareprezentacji
nowanych sparringów
pllkuskll!j Polski (4 w RFN I 2 w
Hiszpanii). Wyc-0fali &ię także szwe:!7i I Belgowie.
przygotowany plan
Pieczołowicie
sit. Na podglądaniu
rozleciał
„biało-czerwonych"
przeciwników
(tr~ner Piechniczek niedawno wrócll
z Libii, gdzie obserwował piłkarzy
Kamerunu), nie m~t.e zakończyć się
szykowanie · formy na finał „Espa.
na-82". Co więc w zamlan1
z tym pytaniem zwr6elliśmy się
wczoraj w cza.ie telefonicznej rozPZPN
w
mowy do dyżuruj:icego
Szkolenia, trenera
Wydziału
S7.efll
Edmunda Zientary.
- Ciągle czekamy. I nie ukrywam. że z coraz większym zdenerwow'V'lem. na 7,agranlczne depesze.
Przede wszystkim z Sofii. wysialiś
my do Bułgarii propozycję rozegrania t-0warzyskiego spotkania reprtzentacjt Polski l Bułgarii 28 kwietodpoDotychczas nie mamy
nia.
w-iedzi.
powiedział
Czekamy róv.anleż
nam dalej E. Zientara - na depeszę z Bilbao. .Tak jut zapewne Czy.
telnicy „Dziennika" wiedzą - dozaproponowad•ł nasz rozmówca no nam rozee;ranie towarzyskiego
mec7.u z t•mtejszym pierwszoligowym zespołem Atletico na otwarcie
11owe~ stadionu w tym mieście.
Podobnie, jak przed pamiętny
mi MS w RFN, gdzie nasza drutyna
zd hyła „srebro", kandydaci na wy.
Jazd do Hiszpanii ma.ja .1 1rzvgotowywać sle na ~grut>owaniu w gościn·
nych proi:acb hotelu „Sonnen Post"
w l\funhardt ...
wszystko przemawia za
- Tak.
tym. te tam właśnie wyjadą nasi
rozwat.ana jest
Choć
kadrowicze.
Z-Organlzo "•n;a
propozycja
także

hiszpańskich

w

Francji.
terenie
ńa
zgrupowania
I podobnie, jak wcześniej już móczekamy na depesze z tego
kraju. Czekamy takte na transport
piłek „Tango Espana-~.OOO", które już
wysłano z RFN do Polski. Llczyliś·
my. że uda się je rozwieźć po pierwszollgowych klubach już przed czwart;i) . środową kolejką wiosennej rundy. M-0że kluby otrzymają „hiszpań
skie" futbolówki na sobotnio-nledzielne mećze. Warto, by zapoznall
się z nimi kadrowicze.
rozgrywek
tempo
„Ekspresowe"
pierwszoligowych zmusza więc do
również
przyśpieszenia
pewnego
działaczy piłkarskiej centrali, odpowiedzlalnych za należyte przygotowanie naszej reprezentacji do WY·
stępów na hiszpalisklch MS.

j wilem,

Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi z kaplicy cmentarza
przy ul. Szczecińskiej, dnia 25 muca 1982 roku o godz. H, o czym
zawiadamiają wszystkich tyczllwych pamięci zmarłego:
l!:ONA,
Prosimy o

CORKA, SYN,

nieskładanie

zmarł

ł

ś.

ZAKP.ZJ;WSK1~'4U
długoletni
pogrążeni

składają

KOLEŻANKI

I KOLEDZY
lNSTVTUTU TR'\NSFOR
A
I
1\1<\TORt\W, MASZYN
€1 EKTRVCZ
PAlłATÓW
NYCH POf .JTr.rotSfKI f.ODZ
KIF:J

i

POZOSTAŁA

pracownik
w smutku:
ŻONA,

z

Zakładów

C0RKI z

Austrią.

Na widzewskim stadionie
mistrz zmierzy się z Wisłą
i przede wszystkim piłkarze łódzkie
go klubu, pamiętający o niekorzystnym bilansie I-ligowych potyczek
z Wisłą. My jednak nla wątpimy,
wszystkie
W;idzew wyk-0rzysta
że
szanse, by ów niekorzystny dla &lebie bilans poprawić.
Zwycięstwo nad Pogonl11 wprowadził-O w szeregi ŁKS sporo optymi2mu. Po dwóch przeg·ranych kolejno, drużyna ŁKS nareszcie odno·
towała zwycięstwo i to nad druży
do Łodzl
ną, która do przyjaa:du
I-ligowych rozgryw.
prz.odowała w
we
się
zmierzy
kach. Dziś ŁKS
Wrocławiu ze SląSkiem. Gospodarze
czonależą do zespołów ze ścisłej
remis na wroclaw.
łówki tabeli l
skim stadionie byłby już chyb.; su•
kcesem podopiecznych Leszka Jez!erSkiego.
czwarta jut
Dzisiejsza seria
w rundzie wiosennej - rozpoczyna
rewantowych
tempo"
„eksPTesowe
spotkań o mistrzowskie punkty. Naj.
bliższych 8 kolejek odbędzie się boniedi<iela
wiem systemem środa - środa.
A oto zestawienie par 19 kolejki
ekstra.k lasy (w nawiasie wynJ.ki spotrundy jesiennej): WIDZEW kań
ŁKS (0:1),
WISŁA (1:1). SLĄSK G6rn.i k - Stal (0:2), Pogoli - Lech
(1 :O). Gwardia - Zagłębie (1 :2), Arka
- Bałtyk (1:2), Ruch - Legia (0:1),
Motor - Szombierki (1 :5).

19 lt<>lejka piłkarskiej ekstrastadionie
widzewsk<im
Na
sympatyków futbolu czekali! nie lada emocje. Po wizycie za.
brżańskl-eg-0 Górnika, kolejny utytułódzkim
wystąpi na
zespół
łowany
stadionie. Mecz z krakowską Wisłą
nader interesując<>.
się
zapowiada
Obrońca tytułu i lider tabeli zmierzy się bowiem z wicemistrzem Polski. Początek meczu o godz. 15.30.
Wiele sobie pod Wawelem obiecymecz.u
wano przed tygodniem po
dwóch najstarszych ligowych jedenastek, Wisły i Ruchu Chorzów. Szcze~
gólnie wiele obiecywali soble kibice
Mieli jeszcze
zespołu krakows!tlego.
wbipamięci sześć goli,
świeżo w
tvch warszawSklej Gwardii na inauPogurację wiosny w ekstraklasie.
nadto drużyna krakowska wywalczyła na trudnym l>Oisku gdyńskim
punkt z Arką. Tymczasem walczący
o I-ligową egzystencję piłkarze chokTakowsklm
rzoWSkiego Ruchu, w
sprowadzll!
szybko
d-0ść
meczv.
z obłoków i kibiców I zespół „bialt!!j gwiazdy", kończąc krakowski wyremisem.
stęp
m.lał
mistrz
łód.l!kl
więc
Czyżby
umocnieniu
zadanie w
uł&twione
pozycji lidera tabeli? Przestrzegamy
Nie
przed zbytnim optymizmem.
w11tplmy zresztą, że ostrożniej oceszanse w dzisiejszym
niają swoje
szkoleruowcy
I
z Wisłą
meczu
Dziś

klasy.

łódzki ch
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U MARCA BR.

PROGRAM I

us
8.oo Wiad. I komWllkaty.
Obserwacje. 8.30 Przegl;\d prasy 8.4i
9.00 Przedpożołnierski kwadrans.
program społudniowe spotkania łeczno-kulturalny. 10.30 „Nad Niemnem" - odc. pow. E. Orzeszkowej.
Il.OO Wlad. 11.05 Koncert przed hej12.05 z kraju i ze świata.
nałem.
12.ł5 Rolniczy kwadrans. 13.00 Wiad.
13.10 TU radio kiei komunikaty.
rowców. 13.20 Muzyczne wycinanki.
pol13.30 Piosenki kompMyt<>rów
13.55 Studio
skich - Jerzy Gert.
Przeboje,
Relaks. u.oo Wlad. H.05
przeboje, przeboje... 14.50 Wler5%e A
15.10 Popo15.00 Wiad.
Puszkina.
łudnie studia Młodych. 18.00 Wlad.
16.40
Muzyka i aktualności.
18.05
Polskie pieśni i melodie. - PoloneI
17.00 Dziennik
zy staropolskie.
Dzień w Polsce.
komunikaty . 17.10
17.15 Koncert dnia. - GwiHdy jazli.OO Wlad. 18.05 Czas
zu polskiego.
refleksji. 18.30 Inspiracje ludowe w
wieczorny.
muzyce. 19.00 Dziennik
19.30 Melodie ze ścieżki dźwięk-Owej
20.00 Wiad. 20.05 Kalejdoskop dnia.
20.51 Komuni20.30 Koncert tyczeń.
katy Totalizatora Sportowego. 21.00
Komunikaty. 21.05 Kronika sportowa.
21.U Wielkie dzieła - wielcy wyko22.10 ,,Baryłecz
nawcy. 22.00 Wiad.
ka" - sł\19h . wg noweli Guy de
22.50 Gwiazda tygodMaupassanta.
Irena Jarocka. 23.00 Dziennia sportowe.
nik reporterów I wlad.
23.40 Jazz na dobranoc.
UG Wlad. 9.35 „Zofia żurakows.Jta
10.00 „Na
pisarka zapomnian&".
- aud. Z. Korzenio111'!1klego I0.25 Soliści I kameraliści. 11.M
Horyzonty wiedzy . 11.30 Wiad 11.35
Komentarz zagranicznv. 11.•o Melo.
12.05 Od A do
dl~ siedmiu stolic.
z polskiej plosen.kl - Jacek Miku13.00
12.30 Postawy I wartości.
ła
„sooranem czy basem?". 13.30 w~ad
13.35 Ze W1ll I o wsi. lUO Z malo14.00 Z twórczości
wanl!j S'knyni.

J.
k-0mpozytorów francuskich
fr,
Offenbach. 14.30 „Lord Jim" pow. J. Conrada. 14.50 Indywidualności muzyki jazzowej: Erroll Garner. 15.30 Wlad. 11.40 Ludzie i Ich
18.20
pasje. 16.00 Suita taneczna.
Fantazja - Nauka - Praktyka. 17.00
Ra17.50
Studio piłkarskie S-13.
18.35 KoWiad.
18.30
diokurler.
mentarz zagraniczny. 18.40 Ludzie i
19.00 Kompozytor tygodnia
poglądy.
19.35 „o pięknej
- Henry Purcell.
perskim
i ptaku oraz
księi.nlczce
20.00
1. Guze.
szachu" - słuch.
jest muzyka polska.
Najpiękniejsza
hiszpańskiego.
20.45 Nauka języka
21.00 Recital wleczNU - G. Moustaki. 21.30 Echa dnia. 21.40-23.50 Wieczór literacko-muzyczny: Poeta I jego świat - M. Białoszewski. W krę
gu wielkiej symfoniki - Jan Sibefr .
lius. „Wpisani w Giew-0nt" pow. Z historH rock 11nd rolla. Poe23.50 Wiadomozja na dobranoc.

TELEWIZJA

PROGRAM I
7.30
7.00 RTSS - język polski,
matematyka. 9.00 Historia
RTSS
kl. 5. 10.00 Dziennik. 11.00 H i•to~
15.25
ria, kl. 7, 11.55 Fizyka, kl. 7,
NURT - miejsce i rola tllozofii
w kulturze. 16.00 Dla młodych w!.
dzów: „Baśnie mojego dzieciństwa"
dla d:olecl: „Tik-tak". 17.00 Dziennik'.
Express
17.30 Losowanie .Malego l
Lotka. 17.45 Rolnicze rozmowy. 18.00
I liga piłki nMnej. 18.50 Dobranoc.
19.05 Związki zawodowe, jakich chcemy. 19.30 Dziennik telewizyjny. 20.15
,.W te dni przedwiosenne" - polski
film fab. 21.55 Dziennik. 22.25 Mistrz-0stwa świata w hokeju; Polska
- Austria.
PROGRAM II

ści.

PROGRAM IV

18.00 Cyrki świata: „Cyrk Apollo"
francuski f ilm dok. 19,00 Wlado•
(Ł). 19.30 Dziennik telewizyjmości
ny . 20.15 Tajemnice i sensacje magdzie
„Tam,
kinematografii łej
małpy do filmu pozują". 20.55 Z cyklu. Wielcy znani i nieznani: ,.Szłam
do nich z sercem". 21.40 Kwadrans
z Artelem.

-

I.OO Dziennik. 9.0$ Quod libet 9.40 ,.LSD" c2yll co kto lubł.
fr. k,;iątld .r. s. Sity. 10.00 G. Verdi:
10.30 Ulubione piosenki Ire„Alda " .
ny Santor. 11.00 Książki, które czy.
tamy. 11.30 Muzyka różnych naroDziennik
dów - Hiszpania. 12.00
12.05 Od Bacha do Bartoka. 13.00 Humoreski. U.15 Trzy kwadranse swin·
gu. H.oo z muzycznych nagrań brat·
nieb radiofonii. 14.30 !;:strada kame15.00
Kwartet polski.
ralistów
Dziennik. 15.05 Pokolenie absolwentów Szkoły Głównej w Warszawie
17.0<l
melomana.
15.30 Popołudnie
Dziennik. 17.05 Muzyczny temat dnia
(Ł). 17.10 Aktualności dnia (Ł). 17.30
„Takty i fakty" - magazyn pub!.
18.00 KlaJózefa Wojcleszczyka (L).
- Burt
sycy muzyki rozrywkowej
Bacharach. 18.30 •. Nad Niemnem" fr. pow. E. Orzeszkowej. 19.00 Dziennik. 19.05 Kluycy muzyki rozryw.
19.30 Rek-0wej - Gilbert Beeaud.
cital M. Forrester w Filharmonii Narodowej - 1973 r. 21.00 Klub Stereo
22.30 Fakty dnia. 22.40 Nocne divertimento. 23.30 Głosy, instrumenty, nastroje,

szczerego

współczucia

Dnia 21 marca 1982 roku

S.

ALBERTA
MALISZEWSKtEGO

P.

zawiadamiają

MĘŻAMI, SYN, SYNQWA oraz
WNUCZKOWIE

Pogneb odbęd• się na cmentarzu nymskokatollckim na Do·
w dniu 25 marca 1982 roku o godz. 13.30,

zmarła

zmarłego

na.gie, przetywszy lat 63

o czym

a jak stwierdza komentator
czach,
a·ustriackiej agencji APA, forma naszych hokeistów wzrasta.
3l-14
8:0
1. NRD
22-8
6 :2
2. Pą.J.ska
14-10
4:4
3 Holandia
17-14
4:4
4. Austria
16-17
4:4
·5. Rumunia
10-17
2 :6
6. Szwajcaria
18-29
2:6
7. ChRL
ll-3a
2:6
8. Norwegia
Dziś odbędą się cztery kolejne mez
cze - nasi hokeiści grać będą

tKS GRA WE \VROCtAWUJ ZE ŚLĄSKIEM

SKRÓCIE

Wyrazy
Rodzinie

Mięsnych,

nie mieli zbytniej
Nasi hokeiści
z
pokonaniem jednej
trudności z
najsłabszych drużyn turnieju. Polacy
grali lepiej niż w poprzednich me-

po
Dnia 22 marca 1982 roku
chorobie zmarł, przeży
długiej
wszy lat 71 nasz ukochany Mąż,
Ojciec I Dziadziuś
~.

t

P.

JOZEF
PALMOWSKI
MISTRZ RYMARSKI.
odbędzie się w dniu
Pogrzeb
24 marca br. o godz. 15 z kaplicy cmentarza przy ul. Szczeciń
skiej, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku:
ŻONA. CORKA, SYN, SYNOWA, ~ĘC. WNUCZEK i PO·
~OSTAŁA RODZINA

llODZINA

TADEUSZ FILIPCZAK

współczucia

MATK

ZIĘC

kondolencji.

dniu 23 marca 1982 roku

KA7-tM11::-::t".7flWI
ęmlerri

P.

Podsiadło.

(wrb)

.A Turniej badmintona, zorganizostudenckiego
wany przez działaczy
sportu PŁ wygrali wśród pllń Bopanów Tawśród
a
Marks,
gusława
deusz Kozłowski (oboje z Metalowca).

-

Inż. EOMUND GILL

w

KOLF.07.E
DOC . DR HAB.

ł

ł.

hokeiści popisali się skuPolscy
strzelecką. pokonując dwuNorwegię.
rezultatem
cyfrowym
Bramki dla naszeg-0 zespołu zdobyli:
3, Andrzej MaWiesław Jobczyk 2, Andrzej Zabawa - 2,
łysiak 2. Stefan ChoStanisław Klocek Henryk Pytel i Krzysztof
waniec,

tecznością

PZPN czeka na depesze•••

łączach"

długoletni

wyrazv

„nieuczciwą drogą"?

To jakieś nieporozumienie. Te
opinie głoszą ludzie, którzy chcą
trenerskie
moje
zdyskredytować
osiągnięcia. Mistrzostwo Polski zdobyliśmy „czysto''. zawodnikom, jak
i mnie bardzo zależało na tym ty·
tule. Ostatecznie są wyższe ~remie
za mistrzostwo, aniżeli wlcem1strzostwo. Nieprawdaż?
Czy można sobie na przykład
że Leszek .rewyobrazić sytuację;
zierski powróci kiedyś do Widzewa?
_ w jednym z prasov.-ych wywiadów prezes RTS Widzew - Ludwik
sobolewski stwierdził kiedyś, że bardzo nie lubi trenerskich powrotów.
Ale przecież prezes jest o te kilka
lat jut starszy i bardziej chyb& doświadczony ...
_ ŁKS po odejściu MUoszewlcza
odpowiedniego
znaleźć
może
nie
kandydata na i>ozycję rozgrywa.iące·
go. Bardzo trudno tę lukę wypełnił.
Zgadzam się. Po lnistrlróst'Wacb
świata odejdzie z Widzewa najprawdopodobniej Zbigniew Boniek. Będzie
trudno z'astąpić takiego gracza. To
samo dotyczy vacatu po Heńku Miloszewiczu, choć to piłkarz mniejZreszt11 on sam
szego formatu.
chciałby powrócić do ł,odzl. Znsjdu~emy się jako klub w trudnej sytuacjl finansowej i dlatego tet za
drogo kosztowałoby odkupienie go od
1 j e
łb
Legli. Czy jednak znalaz Y m e se
w drużynie w takiej formie?
- Odbyło się losowanie gru11 ell·
świata
mistrzostw
mtnacyJnych
„Espana - 82". Perspektywy repre.
zentacjl Polski.
- Wyjdziemy zwycięsko z grupy

Dwucyfl'owe zwyciestwo
polskich hokeistów

BlTLGARlĄ?

MURRHARDT CZY 'VE FRANCJI?

PROGl\AM II

P.

STEFAN OGŁOZA

serdeczne
7. powodu

- Na pewno nie należy do łatwych. sezon piłkarski trwa bardzo
a egzamin zdaje się co tydługo
dzień. Nie ulega wątpliwości, że do
pro11.ramu w pracy szkoleniowej trzeba wprowadzić bieżące poprawki,
skorelować programy ujęć pod ką
tem przydatności zawodników kadry ltd. ltd. Spotkałem się z opinią,
że za to zarabiam bajońskie sumy.
A oto jak wygląda prawda. Mam
11.800 d etatu w klubie (zawodnicy
mają po 12 tys. zł stypendium plus
premie za wygrane mecze). Mnle
jeszcze dodatkowo dochodzi 3 tys_. zł
z GKKFiS za posiadanie odpowied.
niej klasy trenerskiej.
- Spotkałem się z opinią, t.e pro·
wadzony przez Leszka Jezlerskleg~
Polski
mistrzostwo
zdobył
RUch

z

naszego nieodł.ałowanego K.olegt,
nauczyciela XXX
długoletniego
LO, oddanego Przyjaciela I Wy·
mło•
chowawcy wtelu poltoteil
dzlety akładaja
KOLEŻANKI

I KOLEDZY
•XXX LO

ł

z

my,
ku

głębokim tąlem zawiadamia·
że dnia 18 marca 1982 rozmarł tragicznie

P.

A-NNA NOWAK
dluroletoia nauczycielka Szkoły
nr 5 w Lodd.
Podstawowej
Pogrzeb odbędzie się dnia 34
marca lir, o godz. Ił z kaplicy
Zacmentarza katolickiego na
rzewie.
l!tODZINA

ś.

t

P.

KONRAD A·NDRZEJ
KAMIŃSKI
Pogrzeb odbędzie się H marca
1982 roku o godz. 15 na cmenta·
rzu przy ut. Ogrodowej.
NAJBLIŻSZA

RODZINA

łach,

„

Dl:.
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Pnygotowania
do a ac11••
Trwa.Ją przygotowmia do wakacyjnego wypoczynku łódzkich
uczniów. Wczm-aj w czasie cotył(odniowego P<>Siedzenia kadry kierowniczej w Urzędzie Miasta Łodzi
omawiano sprawy związane z zapewnieniem im letnich wakacji.
jak stwierdził prowadzący obraJózef
Lodzi
prezydent
dy
uczynić
trzeba
Niewiadomski,
zorgam?oze
żeby
wszystko,
wanego wypoczynku letniego skorzystało nie mniej dzieci niż w
roku ubieJ?łym, Nie będzie to „,_
iak wiadodanie łatwe, gdyż mo - wzrosną koszty odpłatności
za pobyt dzieci na koloniach i oNailępszym
harcerskich.
bozach
tego dowodem iest fakt. ze już
teraa: w Komendzie Chorągwi Łódz
kiej ZHP szacuje się, iż pobyt na
obo7Jie harcerskim jednego uczestniika wyniesie dziennie aż 150 zł.
Czy nie można iednak taniej skalkulować ob012:6w haircerskich - zastanawiano się w czasie wczorajszei narady - skoro na przykład
dzienny pobvt w sana torium wynosi 112 zł. gdzie wyży-wienie iest
bardzo dobre
Trzeba także - wzorem lat uwvposażyć obozy i kobiegłych lonie letnie w niezbedne artykuły
soożvwcze zabierane bezoośrednio
z Łodzi, Wydział Handlu UMŁ dopomoże, w miarę swoich możli
wości. or1?anizatorom letrtiego wyl)OCZynku młodzieży przvdzielaiąc
im niezbędne artvkułv spożvwcze.
czasie najbli.:i:szych
w
Również
obrad sesji rad narodowych z czę
ści nadwvżek budżetowych orzydzieli sie dotacie na letnie wakacie
dla uczniów łódzkich szkół. Jednakże bez pomocy zakładów pracy trudno bedzie zapewnić letni
wypoczynek dla iak największej
liczby dzieci.
0

„ChemiteX" prOjektuje
kolejne fa bryki
Największe łódzkie biuro projektowe - Biuro Projektowania i Re„C_h emi<tex"
In,westycji
alizacji
znaine bardrziej poza Łodzią, aniżeli w, samym mieście, projektu)a.ce do tej pory prawie wyłącznie
wielomiliardowe inwestycje (włók
na sztucuie w Toruniu, Pile, Gorzow.ie itp.) ostatnio „spuszcza z
tonu". Wchodzenie w reformę gospodarczą w bardzo · trudnej sytuacji inwestycyjnej zmu5'Za biuro
(pragnące utrzymać załogę i wyjść
finansowo na swoje) do skomplikowanych działań dla zapewnienia
sobie zleceń.
ze względu na swoją
Biuro objęte zos~~
specyfikę (chemia) ło aż trzema programami rzi~do
wymi: programem rozbudowv iapl~cza wytwórczego środków hiwłókien
i
leków
gienicznych,
sztucznych. Zgodnie z tym rozw Łodzi projektowan,e
poczęto
tabrvki plastrów opatrunkowych
dla Wrocławia. Będą to plastry
ogólnego, ale także i chirurgic.i:nego użytku. Tak ia.k byWało zawsze w dotychczasowej praktyce
biura, także i wrocławska fabrv!ta
uż:vtkownikl)wi
oddana
zostanie
„pod klucz". Z tym, że nie bęc".J.ie
to luż milia1rdowa inwestycja, ale
iak na tradycje „Chemitexu" .. ,
fabryczka.
to faNastępne zamówienia bryka ciekłych środków piorących
w Jeleniej Górze. Będzie to iedma
z trzech fabryk tego typu, których
realizacja iest orzew'.dziana w ramach programu rządowego. Przyczyni się ona niewątpliwie do po-

prawy zaopatrzenia w środki b.i' gieniczne.
Biuro practLje talcże nad realizacją dokumentacji modernfo?:acyjnych i remontowych dla wytwórni
włókien chemic;znych, a również i
nad spasobem zmniejszenia enerinstalacji
urziidzeń.
gochłonności
itp.
To iednaik nie wystarcza, stąi:I
działania na terenie samej Łodzi.

na wysyła•niu ofert.
palegające
gdzie tylko istnieją szanse ich realizacji. Doozło do kontaktów z
łódzka spółdzielczością pracy .. cn„mitex" wychodzi więc poza swoją
branżę. W najbliższych •planach np
znajduie się realizacja drobnej in·
westycji · dla Spółdzielni „R-?11om!ł'
w Łodzi i Spółdzielni „Narew" w
~ą
Skierniewicach. Przewidziane
(ap)
następne umowv.

Roboty na Piotrkowskiej
Od kilkunastu miesięcy trwa w
jak padale Zakład
Niemn.iej samym ·centrum miasta przy ul. Gazowniczy - prace te na odc:n.
skoro- ku ul. Piotrkowskiej od ul. Tuwymiana
PiotrkQIWSkiej
dowanych rur gazowych. Powodu.ie wima do ul. Nawrot mają byc'.o ta·
(m)
to zrozumiały bałagan w tei bar- kończone do 10 kwietnia br.
dzo uczęszczanej części miasta. a
przedłużające się prace tudzież ----------------
nieterminowe zalewanie wykopów
spatyka się ze zrozumiałym zdenerwowa,niem łoc!rzian. Daliśmy temu
w:vraź w naszej gazecie przed kilkoma dniami.
W CZWARTEK, 25 BM.
Jak nas poinformował Zakład
GODZ. 10-12
Gazowniczy, likwidowanie wykopów i zalewanie iclt masą be'onoWSZYSTKO
wą bvło i jest utrudniane za[>ĆIWno
przez niezdyscyplinowanych kie~
O WOJSKOWYM
rowców, parkuiacych swe P'liazdy
przy WYkopach, iak i przez braKi
SZKOLNICTWIE
samego betonu. Prace te przec;ą
ZAWODOWYM
gały sie także z powodu odwoły
wania pracujących tam bryt(ad do
• Warunki przyjęcia
l ikwidacii awarii w różnych czc;;ś
ciach miasta.
do akademii wojskowych,

Przv NTU 303-04

wyższych

NA . KWIETNI O\\~ KARTKI

i

szkól

oficerskich

szkół

~

chorążych.

• Terminy składania podań.

bm-

25
W sobotę, 3 kwietnia wszystkie
Jak jut wćzoraj informowaliśmy,
i
od 25 bm. będzie można realizować placówki handlowe, usługowe
kwietniowe karty zaopatrzenia na gastronomiczne będą pracować jak
mięso I jego przetwory. Natomiast w każdym powszednim dniu tygowędzonki pojawią się w sprzei:laży dnia.
W sobotę 10 kwietnia wszystkie
na kartki
również wyłącznie
29 placówki handlowe i usługowe rozkwietniowe - począwszy od
bm. Decyzje o wcześniejszej reali- poczynają pracę jak w zwykłym
zacji kwietniowych kart zaopatrze- roboczym dniu, a zakończą o godz.
nia nie dotyczą innych artykułów 16, zakłady gastronomiczne c1ynne
wyjątkiem
będą do godz. 17 z
spożywczych.

\V tODZI:

„OPERA-82'~

Ogólnopolski przegląd
esperanckiego ruchu
artystycznego
Po G<lańsku, Krakowie i Warszawie, również i w Lodzi odbę
dzie się ogólnopolski przegląd espeartystycznego
ruchu
ranckiego
„OPERA-82" podczas którego zam in.
prezentują swój dorobek
dramatyzespoły folklorystyczne.
chóry
oraz
czne, recytatorskie
w
się
Przegląd ten odbędzie
MDK
w
października
15-17
dniach
przy ul. Moniuszki.
Nasze miasto będzie reprezentoŻeński
Chór
Esperancki
wał
„Echo". Pierwszym większym sukcesem, który odniósł ten chór, był
jego występ w czasie mlędzy\laro·

Najlepsze

dowych wczasów esperanckich we
wrześniu ub. roku. Obok łodzian
zespoły
występowały tam także
Anglii,
esperantystów z Włoch,
Chór
Szwecji, Austrii i Francji.
w
udział
„E('hO" brał również
esperanckiego ruchu
przeglądzie
w
artystycznego „OPERA - 81 ''
r.
październiku 1981
Warto wspomnieć, że w chwili
obecnej Polski Związek Esperantystów Oddział w Lodzi liczy p1zf'szło 1200 rzłonkf>w, a w przyszłym
roku obchodzić będzie 75-lecie powstania esperanta w naszym mieście.

(j. kr.)

pielęgniarki

2 w Lo- rzanna Pastuszka I Emilia Bonczyk
ostatnio uroczyste za- - oble uczennice Liceum MedyczOlimpiady Pielęgnlar nego nr 2 oraz Elżbieta Kłąb
stwa. która została zorganizowana uczennica Liceum Medycznego nr 1
przez Polskie Towarzystwo Pielęg Cała trójka zdobyła równorzędne
nlarskle - Okręgowy Komitet Olim pierwsze miejsca, zaś Marzanna Paplady Pielęgniarstwa w t.odzl Ogó stuszka decyzją Głównej Komisji
reprezent.owl!ć
będzie
lem w pierwszym etapie tej nllmpla Olimpiady.
dy wzięło udział przeszło 301l uczniów Łódt na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
w drugim . Pielęgniarstwa w Chełmie Lubelskim
zaś
szkół medycznych .
w eliminacjach wojewódzkich - 29
(j. kr.)
Zespnłown I mlejscP zdobyło Medyczne Studium Zawodowe nr t~i---------------·~
otrzymując puchar przechodni, n
Liceum Medyczne nr 2, zaś III - LI
ceum MedyC'zne nr l .
zwyelęzc
Indywidualni
oto
A
Ma
XV Olimpiady Pielęgniarstwa.

w Liceum Medycznym nr

dzi

,,;dbyło się
kończenie XV

Prima aprilis
Komunikaty MO z I. Troianowsk

Osoby, którym w czasie od 1.
1982 roku dl) nnla 4 III . 1982 roku
w tramwaju linii „26" l „27", n '
odcinku al. Politechnik! - od Ron
Wróblewskie~<\.
da Tltowa do ul
skradziono 1>0rtmnnetki, albo portfel
le z zawartoścla plenlęrlzy tub do
kumentów. nro<zone są o zglosr.enl
się osobiście w KD MO Łódf Górna .
ul Wólczań~ka WO, 11nkól 61 w e:orlz
8-14. celem dotPnla zeznań . bądt
o •kontaktnwanle się telefonlcznt' pod
nr 292-22 lub 6TI 22 \ wn. 11-17.

Choć dziać się to będzie
orima aprilis, to iednak Estra
da zaoewnia. że w iei oferci
nie ma nic z blagi. A orooozv
eia EŁ adresowana iest do svm
oatvk6w oi„senek Izabell Tro
ianowskiei Artvstka wvstaoi
Łodzi tvlko raz. LIV. o 1?odz
1ll tv Hali Snortowei . Towarzy
~zvć ie; bedziP zesoół muzvczn
.St~lowv

Bairaż".

Bil<>tv knoione na koncert
r . zachowuj
17 XU fil
dniu
Ci zaś. którzv che
wa7ność
mo~
~ie zaooa trzvl- w biletv
okresie
w
które
Osoby,
zirfosil- sie do Estrady ul. Na
1981 roku do chwili obe<"nej wrę
rntowirza 28. „Orbisu" i P
te na
podającej .
czyły kobiecie,
zywa '<lę Krystyna Ryczknwska ról\
.Gr
f,łinź". ol. Wolności 6.
ne kwoty plenlęr'lzy w zamian z~
2
Piotrkowska
ul.
madv"
ułatwienie kupna telewizora lub me
'lqłos7,,.nia 7hiorowe i szczee:ó
bli. prosrnn e są o zgłM7en I"' •I
łowe informarie uzyskać moż
w Komendzie Ollelnlrowej MO Łó-i
<rs
na pod tel. 733-52.
Wltl'Zew. ul Wysoka 45. ookól nr 2'I
w l!!odz. 8-14, celem 7łot('nla zpr.nafl'• - - - - - - - - - - - - - - -

...

I
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• Rodzaje egzaminów.

• Przebieg studiów l nauki.
godz. 20. Ponte
N a te i inne pytania oclpo
województwie so1
bota ta jest dniem pracy dla zaprzedstawicie
będzie
wiadać
kładów, władze miasta zezwoliły ną
możliwość zamiany jej na inną soj ,
Wojskowego Komendanta
botę, bez odpracowywania.
W pierwszy dzień świąt, C'Zylł
Lódź
Uzupełnień 11 kwietnia cała sieć · handlowa
gastronomiczna i usługowa będzi
ppłk WIESLA W GODLEWSKI
dyżuru -t
nieczynna, z wyjątkiem
jących w godz. 10-18, 20 kioskó\v ~-----.....- - - - - - - ' " '
,,Ruchu" w pobliżu dworców PKP
i PKS, 10 zakładów gastronomicz•
nych w godz. 12-20 i wyznaczonych stacji obsługi samochodów i
CPN.
W drugi dzień świąt, 12 kwietnia, dyżurować będzie jedynie 5
sklepów spożywczych, 5 - cukierkwiaciarni, 10 zakłaniczych, 5
Wczoraj Informowaliśmy o pracach
modernizacyjnych I porządkowych,
dów gastronomicznych.
We wtorek 13 kwietnia sieć han- jakie trwają na ulicach Łodzi I d1'oZadlowa, usługowa i gastronomiczna gach lokalnych województwa.
przedzdjęcie,
też
prezentowaliśmy
pracuje jak w wolne soboty.
latających
drogowców.
stawiające
(m)
dziury w miszczonych podczas zimy jezdniach. Okazało się. Iż na
skrzyżowaniu ulic Obrońców Stalin„
gradu I Kasprzaka obsługiwali tzw
remonter dwaj pracownicy Wojepołowie przyszłego
Dróg
Przedsiębiorstwa
. wódzklego
I Mostów w Łodzi. nie zaś. jak poludzie zatnldnlenl w
dawaliśmv.
Komblnaele Robót Drogowych.
Przy naprawie nawierzchni, zniszczonej podczas zlmy. wspólnie pracują w Łodzi ekipy WPDIM I KRD
Jedno I drugie przedsiębiorstwo ma
kłopoty ze spnętem I z dostswaml
Główny
dostatecznej Ilości asfaltu.
prac związanych z naprawą
ciężar
jezdni snada jennak na pracowników WPDIM. których na naszym
1
zdjęciu reprezentowali właśnie Henryk Machnicki I Jan Starzyński.
dyżurujących do
waż w naszym

Zatrudnieni
w ·WPDiM

roku

W

Wymiana numEtrów
śródmejskiej

centrali
tel efonicmsj ··

Abonentom posiadającym numesię
ry telefonów zaczynaj<\Cych
na „2" i „3" coraz trudniej jest
- szczególnie w godzinach szczytu - uzyskać połączenie. Istniejąca
od 54 lat śródmiejska centrala telefoniczna nie może już sprostać
W
maksymalnemu obciążeniu.
związku z tym, jak już infotmoją nowoczesna
waliśmy, zastąpi
centrala elektroniczna „E-10".
Jak się dowiadujemy w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji,
zakończono prace remontowe pomieszczeń nowej centrali i aktualnie zakłada się tam urządzenia klimątyzacyjnę oraz instaluje aparaz
turę. W związku z kłopotami
nabyciem niektórych części, roboly
te są nieco opóźnio11.e. Niemniej
plannw:;ne
uruchomienie centrali
jest w miesiącach letnich przyszłego roku.
Wiązać się to będzie ze zmhną
numeracji telefonów w śródmieś
ciu. Po prostu otrzymają one dc„2",
datkowo na początku cyfrę
tak że numery na „2" będą się
r>a
numery
a
„22'',
na
zaczynać
„3" - „23", Sama operacja przet:iągu
w
prowadzona zostanie
jednej czy dwócb nocy. W ten sposób wymieni się w tej centrali ok.
20 tys. numerów.
Wraz z uruchomieniem śródmiej
telefonów
skiej „E-10" numerv
central łódzkich pię
pozostałych
ciocyfrowych uzupełnio,ne zostaną
także o jedną dodatkową cyfrę.
Cms)
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WAŻNE TELEFONY
Informacja PKO
731-U
Informacja o usługach
398·10
Informacja PKS:
265 3~
Dworzec Centralny
7ł7·?8
Dworzec Północny
83
Informacja telefoniczna
Komenda WoJew<.>o:ka MO
677-22, 292-22
253- U
Pogotowie cl eplownicze
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
409 32
Pogotowie energetyczne:
Rejon Ł6dż Północ 334-31, 809-3Z
334-%8
Rejon Łódt· Południc
Rejon Pabianice
37 •o
Rejon Zgierz
15-3~ 4%
88~ 15
Rejon oświetlenia ulic
Pogotowie gazowe
395-'IS
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc drogowa PZMot.:
52-81-10, 706-Zl
98, 661 Il
Strat Pożarna
337 17
TELEFON ZAUFANJ'.A
czynny w godz. ts-7 rano. W
dni wolne od pracv całą dobę.
Dla kobiet z clątą problemową
sprawy rodzinne 740-33
I
12-22. tyli.n
w go1!7..
c~ynny
<!ni powsiednie
TEATRY
WIELKI - nieczynny
NOWY - godz. 17 „Wachlarz"
godz. 19 •. czaMAŁA SALA rO\vna noc". „Karol 0
JARACZA - godz. 18.30 „TransAtlantyk"
godz. 18 30
SCENA
MAŁA
„Jednorożec z gwiazd"
7.15 - nieczynny
POWSZECHNY
godz.
18.30
„Szeryf Brandy"
MUZYCZNY - godz. 18.30 „ W!ktor\.a I jej huzar"
ARLEKIN - godz. 10, 17.30 „Czerwe>ny Kapturek". „Kopciuszek"
PINOKIO . - godz 17.30 „Niespodzianki z wys1Jv Chrupanki"
godz. 12 „Goście
TUWIMA
Hotelu du Parc"
MUZEA '
REWOLURUCHU
HISTORll
13)
(Gdańska
CYJNEGO
godz !t-l'I
ARCHEOLOGICZNl: I ETNOGRA·
FICZNE (pl. Wolności 14)
godz . 10-1'1
UŁ
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
godz
(park Sienkiewicza)
10-18
(PiotrkowWŁOKIENNICTWA
'
ska 282) - godz. 9-17
MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15)
godz. 11-15
SZTUKI (Więckowskiego 36)
godz. 11-lg
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY
ZDROWIA (Żeligowskiego 7) godz. 10-13
MIA:<;TA ZGIERZA (Zgl@r:t. Dabrowsklego 21) - godz. 11-18
'WYSTAWY
SALON SZTUKI WSPOŁCZESNE.J
(Piotrkowska 881 - godz. 11-18
- Malarstwo P. M. Markow·

sklego.

CWó\czan•ka
liAl.ERIA SZTUKI
311331 Rodz 11-18 - Malarstwo
nolskł~ XIX wieku
GALERIA BALUCKA (Stary R.:,>·
nek 2) - godz 12-18 - Giełda
~(
plakatów I katalogów,
>i<
-.inv SZTU
Pl(tłf'l\I.
}; OSROll„h

!
~

~

!':.

K~,_~i;r~ ~~;"~re~~!j~ M:!~~~

Form Rzdblarsklch
• • •
ZOO - codziennie od godz. 9
do 18 (kasa do godz 17).
codziennie
PALMIARNIA
(oprócz poniedziałków) od godz.
łi.
11 do 16.
)<

~
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~
~,~

,

~5
~

~

~

~

I"
?c:

KINA
.• Przeminęło z wta·
BAŁTYK trem" USA od lal 12 . t.a~ma
70 mm - godz. IO. 14, 18
IWANOWO - „Vabank" poi. od
lat 15 godz. IO, . 12.15, 14.30.
16.45, 19
POLONIA ~ „Vabank" poi. od
lat 15 godz. 10, 12.15, 14.30.
p~~i~~IOSNIE - „Krd'I Cyganów" USA od lat 18 godz. 10,
12.13. 14.30. 16.45. 19
„Muzvcinl Idole
wt.ł'lKNIARZ młodzieży - ·„Dzlę_lti Bogu, już
lat li> godz.
piątek" USA od
IO. 12. 14.30, 18.30. 18.30
WOI No!;(' - •~nsacja I przygo·
da na ekranie - .. Ucieczka na

APTEKI
Mickiewicza 20 Piotrkowska E7
15
Nlclarnlana
Olimpijska 7 a
Dąbrowskleg~ 89 • Lut.nmiersi~a 14'
Armll Czerwn Pabianice
nej 7 Koni;tantyn6w _ Sa<IC'pl Arniit
wa 10 Ozorków
Głowno - Lo17.
Czerwnnej
w1cka 3A. Aleksandrów - Ko~
ciuszki 10
DYŻURY SZPITALI
Bal'.ltv
Chlrurgla ogólna
Szpital Im Marchlewsklei:o
codziennie. dla Privchodnl ne· onowych nr 4, 8 8. 9 10, Z11,le · z
ul Dubois 17. Szpital Kl1nlc7n'
ccxh1•"
R~rłkkle1110
Im
Relonr:w•
ni<! dla Pnv<'hodnl
nr 1, Szoltał Im. Skłodow„k1e ·
corl1lennle <Ila P:z•.o
Curie
chodni Re!onowvch nr 1, ~. a. ~
Zl!il„rz ul Pu7e<"><'W•ka 35. S•:J ·
C"
tal Im Mar<"hlPW•kleRo
dziennie - ZRll!rZ. ul Oubol' -~ >
mla•to 1 Pnitna 7.11.1en. ou-.rk-.„
A.l~'<<-·. . n'"' "''"'

~n ......

p~„7Pf'7PW

- Szpital Im. Kopernika (Pabla- >
nicka 62), Polesie - Szpital Im
Plroeow• fWólczań•ka 195) S·l>ci ·
mle~cl„ - Sznltal Im Son"""'~"
"a IP!enlnv lOl: WMzew - SzPl
~
tal im. Pasteu.ra (•WiE(.ury 19).

~~

Jo~~~~~~~la <~~f1~~~:,a- '~~pita! im ~

Sznltal Im
NPttrn<'hlrurgla
Kopernika (Pabianicka fi2)
tm
SznłtAI
Larv"~"lnąln
Pirogowa (Wólczańska 195)
Im
STnltal
Okull•tvk~
J<'"s<'.'hera (Milionowa 14).
Chirurgia t laryngologia dztecleca - lnstvtut PP<ilatril (SD'l'·
na Mr.IO!
C"hł•urtih ' o.-7e'<nwn-twa·•"W"
- S:r.pltal Im. Barlickiego (Kop·

t'lńsklego 12)

•

~~

>
'

'

~

Tokwk•1lngla - Tn•tvtut Meriv ,~~
t"V„V P•A('V !Teresy 8)
Pnyehooi:nl>
Wenernlogla
np·mntro-1„elr>na 'Za·kat.na 44)
'
WOJF.WOOZKA STACJA
POOOTOW!A RATUNKOWEGO
Łódź ul SIPnkłPWł<"Za 1;!7
tel 99

I

OGÓLNOł.ODZKI

,
PUNKT INFORMACYJNY
plac-ówek ,
pracy
dotyczący
czynny cal" >~
zdr(lwla
•łutbv
dobę we wszystkie dni tygodnia >
>
teł ~15-19

i
Wtorek na ,,Górniaku"
(sk)

,;

~
...i-.IM'ttlli'llP~?~ó'-~~~~
~~tNld'lll?ldllld~~~Mltlill!•~•lllSlll~#~~

ii;

soboty I wtorki doplątkt.
strzec już można na „Górniatłok.
ku" zwykły targowy
terenów wojew6dztw ościen
nych przybywa na rynek coraz wię
cej sprzedawców owoców I wa:zyw
Nadal duży jest wybór pora 1 cebuli . Tę ostatnią sprzedaje się w cenie od 15 do 30 zł za kilogram. Tyl·
ko 1 kg tzw „dymki" - malej ceuprawę
przeznaczonej - pod
bulki.
szczypioru - kosztuje 50 zł.
hall
w
zauważyliśmy
Wczoraj
się
zbliżających
oznaki
pierwsze
~tragany pełne wletkanoc·
świat kurczęta
żółte
atryb;itów .
nych
z waty, sprzedawane po 8-13 zł, zajączki I baranki z tworzyw sztucznych po 20 i 25 zł. Droższe jui były baranki z lukru. które kosztowały 60 i 80 zł. a czekoladowe zające
(wiele osób wątpiło w dobrą jakość
czekolady) sprzedawano po !OO. 150.
180. 200 I 400 zł - w zależności ~d
rozmiarów , są również do nabycia
kolorowe wydmuszki I t „śmigusów
kl" w . cenie tS I 20 zł.
Wzrosła ostatnio podaż ne>walljek.
sprzedawano
rzodkiewek
Pęczek
salatę
wczoraj po 30 I 35 zł,
15- -40 zł za główkę . szczypiorek po
Kilogram
15 zł za malutki pęczek.
zielonych ogórków czterech sprzedawców oferowało Po 350 zł. Jeden
natomiast wystawił cene 300 zł
I ten miał wł11śnle najwięcej kllen·
tów Dodajmv. te kflo~ram pieczarek
„Górniaku"
obecnie na
kosztu.Je

Wz

200 zł. Sprzedawano też wczoraj mło
de listki buraczane w cenie ,25 zł.
Na brak klientów narzekaj:J sprze
dawcy żywego I patroszonego drobiu. Młode kurczak! sprzedawane są
po 300 ~l za sztukę lub w granicach
170 zł za kilogram. przy czym sprze
dawcy oferują z reguły sztuki ważące od 2-3 kg. Po ostatniej obnlżc@
cen jaj. która dotyczy handlu uspo
lecznionego. rynkowi sprzedawcy postawieni zostali w trudnej sytuacji
Większość z nich sprzedaje jaja po
l65 lub 170 zł za mendel, nie ba
cząe specjalnie na różnice. wynika
jące z· wielkości. lnnl starają się za
i sprzedają jaja po
wyżal: ceny
}75, a nawet po 180 zł za mendel
Klienci protestują. powołują •lę na
cennik oficjalny. wskazują na •ąsla
d~, k.tóry wyznaczył niższą cenę me me pomaga,

iekarma

Przyjrzeliśmy się wczoraj równ!et
cenom niektórych wyrobów przemyNa „Górniaku" sprzedaje
słowych.
się teraz wiele okryć na tzw. okres
ze sztucznej
Płaszcze
przejściowy.
skóry kosztują 4.300--4.600 zł, płasz
cze wełniane w granicach 5.700~.700
złotych. kurtki z Imitowanej skóry
sprzedawane są po 2.300-2.700 zł,
ortalionowe - również po
kurtki
2.500 zł . Męskie półbuty można kupić na „Górniaku" po 1.801' zł, chociaż nie każdemu odpowiadałby ofeprzez sprzedawców fason.
rowany
Damskie buty na paseczki sprzedawano wczoraj no 1.360 zł. pantofle
wsuwane - p0 l.900 zł. Wielu kupujących woU wybrać coś z oferowanych przechodzonych, starych butów,
których ceny są bardziej przystępne.

(ROLA)

KOMIS W „CENTR;\J,U"

Dobry interes!

Jako pier~zy w Polsce łódzki
„Ceqtral" wprowadził w sty(!zniu
br. nową formę kupowania i sprzerodzaju używanych
daży różnego
odzieżowych
artykułów, zarówno
jak i wyposażenia mieszkań.
Na I piętrze tego domu uruchomiono. specjalne stoisko, w któużywaną
rym przyjmuje się np.
nowy odzież, suknie ślubne, wózki. dzieOd poniedziałku czynna jest po-I-placówce tej zainstalowano
nownie (unierurhomiona od kilku piec produkcji NRD, dający dzten- cięce, żyrandole itp. i od razu wy ul. nie 1,5 tony smacznego pieczywa llłaca za nie należ.ność, Następnie
lat) piekarnia „liliput" przy
(m)
W
:i;
Ossowskiego 17 na Kozinach.
„Central" sprzedaje te rzeczy

owa

„Drog"
lat 15

Od momentu
marżą.
uruchomienia, stoisko to ciesz~ się
zarowno
powodzeniem,
dużym
wśród sprzedających, jak i kupujących. Dzienny obrót wynosi ok.
60-70 tys. zł. natomiast przez cały okres tn'jmia tego eksperymentu sprzedano towarów za sumę 1
mln 240 tys. zł.
W związku z dużym powodzeostatnio
niem tej formy handlu
stoiskc
poszerzono
znacznie
(s)
zwiększono jego personel.
niewielką

