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Państwa

Na podstawie art. 30 ust. 1

Konstytucji Polskiej Rzepostanawia zwo1ać czwarczypospolitej Ludowej Rada
~ sesję Sejmu VIII kadencji od dnia 1 kwietnia 1982 r.
przewodnlczl\cy Rady Państwa
HENRYK JABLOJ.llSKI

znaczenie wizyty polskiej
delegacji w NRD Ocena realizacji
zadań wrolnictwie <> Sytuacja woświacie
30 bm. Biuro Polityczne zapoznało się ze sprawozdaniem z przebiegu dową a Niemiecką Republiką Deoficjalnej partyjno-państwowej wizyty w Niemleckiej Republice De- mokratyczną, dobrosąsiedzkie stomokratycznej aprobując w całej rozciągłości wyniki przeprowadzo- sunki między dwoma socjalistycznych rozmów.
nymi państwami w centrum naszeIstotny
go kontynentu stano\'17ią
•
satysfakcją podkreślono wielką cznej, jej stolicy Berlina, przyjmo- czynnik pokoju i stabilności w Euwała delegację polską.
ń
ropie, barierę przeciwko siłom odStwierdzono, iż trwałe więzi po- wetu i reakcji.
spo1ecze stwo
serdecznaś ć z jaką
Niemieckiej Republiki Demokraty- między Polską Rzecząpospolitą LuBiuro Polityczne podkreśliło doniosłe znaczenie jedności poglądów
międzynarodowych.
w sprawach
Polska i Niemiecka Republika Demokratyczna stoją niezłomnie na
stanowisku uznania i poszanowaEuropy,
nia realiów powojennej
jako podstawy bezpieczeństwa, stabilizacji l pokoju oraz wszystkich
i
międzynarodowych porozumień
określajl\
powojennych układów
cych terytorialna-polityczny kształt
współczesnej Europy.

I

Obrady RGŻ pon przewodnictwem wicepremiera R. Malinowskiego

500

ooo

ton

•
mięsa

ze zlikwidowania n;;
strat wgospodarce żywnościowej
można uzyskać

30 bm, rozpoczęła si• w Pradze
komitetów
sekretarzy
narada
centralnych partii komunistycznych
socjalistyczkrajów
robotniczych
ł
NA PIERWSZYM W BR. PLENARNYM POSIEDZENIU ZEBRALA SIĘ RADA GOSPODARKI ZYWNOSRZĄDU.
zajmujących się sprawami CIOWEJ, KTÓRA JEST ORGANEM KOORDYNUJĄCYM I
nych
OPINIODAWCZO-DORADCZYM
pracy polityczno-organizacyjnej. W OBRADOM PRZEWODNICZYL WICEPREMIER RO~IAN MALINOWSKI.
naradzie uczestniczy członek Biura
Wiceminister rolnictwa I gospo- , cznych zadań w tym dziale prze- chwili ustalania planu. Złożyły się
Politycznego sekretarz KC PZPR darki żywnościowej Andrzej Kaca- biegać będzie w warunkach trud- na to m. in. spadek krajowej prow dukcji przemysłowej oraz ograniła zaznaczył, że realizacja tegoro- niejszych od przewidywanych
Kazimierz Barcikowski.
czenia importowe. Mimo ogólnego odczucia; iż zima była łagodna,
to jednak wahania temperatury 1
brak pokrywy śnieżnej w pewnych
okresach spowodowały większe od
średniej wieloletniej wymarznięcie
kraju
które w slrnli
rzepaku,
prcx
wstępnie ocenia się na 3li
doś
lotu
Wahadłowiec kosmiczny „Colum-, zakończeniu trzecle10
upr:rn· . c.:le w mektnrych wojewodzbla" wylądo..yał we. wtore.k o go~z. wiadczalnego w przestrzeni kosmiwyższe.
twach jest o wiele
White
18.05 w bazie WOJSkOWeJ
Po wzroście skupu żywca w stySands w stanie Nowy Meksyk, po cznej.
w
czniu i lutym br. o 33 proc.
porównaniu do dwóch poprzednich
się
miesięcy, w marcu obserwuje
pewne osłabienie tendencji produkcyjnej w tym dziale rolnictwa. Niewystarczający jest skup zboża. W
związku z tym należy się m. in.
a'1.U\.IA.11.AV
liczyć z ograniczeniem pomocy na-·
szowej z .zasobów centralnych
Na progu wiosny rolnictwo odnawozów
czuwa duże niedobory
mineralnych oraz środków ochrony roślin. Z braku wielu podstaPrzypomina się, te liczne wystą
Po 14 latach pracy wspólna kowowych c:c.ęści zamiennych niższa
antykat„licI
'antypapieskle
p1~1a
misja teologiczna duchowaych Kojjest w br. gotowośc maszyn rolnido
przygotowania
zakłócal11
ciola rzymskokatolickiego ł angli- kie
czych do p1·ac wiosennych.
przyjęcia Jana Pawła II. Organizukańskiego wyraziła postulat połą lll je głównie bigoci protestanccy
hutnictwa i przemysłu
Resort
czenia obu kościołów pod ogólnym którzy obawiają się, te wizyta pamaszynowego, stwierdził min. Z.
W pieta mote w jakiś sposób ogranipapieskim.
zwierzchnictwem
Szałajda, nie jest w s~anie w krótmyśl zaleceń raportu, papież po- czyć Ich nlezaletność religijną.
kim czasie ze względu na ognmiwinien być najwyższym autoryteczone moce zapewnić przyrostu dotem duchownym także dla Ko.kiostaw nawet tzw. czarnych narzędzi,
mieć
ła anglikańskiego, jak też
gdy w grę wchodzi wzrost proprawo do wyrokowania w sprawach
dukcji rzędu kilkuset tysięcy lub
natomiast
wiary. Nie osiągnięto
Na br. założone
miliona sztuk.
zasadniporozumienia w sprawie
zwi(lkszenie dostaw wideł o kilkaczej doktryny Watykanu - dogmaset tysięcy sztuk, gwoździ z 35 tytu o nieomylności papieskiej. Trasięcy ton w ub. roku do 50 tys.
dycja Kościoła anglikańskiego, jak
w br. oraz łańcuchów o 1,5 tys.
głosi opracowanie komisji, nie doton. Nie we wszystkich pozycjach
puszcza, iż papież z tytułu sprawoplany I kwartału są realizow:me.
która
eywtlna,
ludnołt
hraelska
wania tego urzędu jest obdarzony
sobie sprawę. że potriet'.y
do 31 bm. opuści~ ma okupowane Zdajemy
darem nieomylności.
od
tereny na Synaju, wbrew zaka11owl rolnictwa są daleko wyższe
możliwości ich zaspokojenia przez
będą buduje tu synagogę,
1. W związku ze wzrostem ko- obrocie krajowym wynosi~
Komisja do;;;zła też do wniosku,
państwowego na przykład: list zwykły zamiej:l:e połączenie obu kościołów powin- sztów działalności
(Dalszy ciąg na str. 2)
CAF - UPI - telefoto
Poczta. scowy do 20 ~ - 6 zł, list zwyno być dokonane etapami. Wielo- przedsiębiorstwa „Polska
~ zł,
kły miejscowy do 20 g spowodowaneTelefon'',
i
Telegraf
letnie badania wykazały, że będzie
go nowymi cenami zaopatrzeniowy- kartka pocztowa - 5 zł za pole- ------------------------------~----....----~------~----~~
można obejść ustalenia, które legły
10 zł, paczka o wadze do
podwyż cenie u podstaw deklaracjj papieża Leo- mi surowców, materiałów,
15 zł, (wprowadzona zoenergię I 2 kg szonymi opłatami za
na XIII w 1896 r., iż Kościół angli- przewozy
towarów, a także wzro- staje jedna strefa opłat w stokański jest nielegalny.
wszystkich paczek), paczdo
sunku
stem innych obciążeń - minister
łączności zarządził zmianę opłat za ka o wadze powyżej 2 do 5 kg •
•
krajowe usługi pocztowe l teleko- 25 zł, rozmowa telefoniczna z auto2 zł, opłata abonamentowa
Kardynał Basll Hume, arcybl.$kup munikacyjne w następujących eta- matu z prawem
- 100 zł miesięcznie
Westminsteru, spotkał się z papte- pach:
Oficjalna Iracka Agencja Praso-1 Jecilo swej IV armii wycofanie się
tej
tem Janem Pawłem Il I omówił z
1. 1. Od dnia 1 kwietnia br. - przeprowadzenia w ramach
Perże z pozycji w rejonie Zatoki
zbll:tającej
wa INA ,podała we wtorek,
nim sprawy dotyczące
opłat za wszelkie usługi pocztowe
się wizyty głowy Kościoła katolicirackie dowództwo wojskowe po- skiej.
przez:
zlecane
telekomunikacyjne
i
Brytanii.
Wielkiej
kiego w
instytucje państwowe i spółdziel
c7.e, przedsiębiorstwa państwowe i
spółdzielcze, przedsiębiorców pryHpołeczno
watnych, organizacje
polityczne, przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne akredytowane w PRL, zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe i inne.
1. 2. Bez zmian pozostają nadal
opłaty za usługi pocztowe I telekomunikacyjne zlecane przez ludopłat
tych
.li'
Ministerstwo ność. Podwyższenie
informuje
Jak
tegoro- przewidziane jest w terminach póż
Oświaty i Wychowania czne wiosenne ferie szkolne przy- niejszych.
padają w dniach od 8 do 13 kwiet2. Opłaty za podstawowe usługi
(PAP)
nia włącznie.
pocztowe I telekomunikacyjne w
te wiliśmy, te teraz Już zaiwsze bę domowe dla naszej li-osobowej roapowodoiwały,
Nowe ceny
wiele kobiet 11ięgnęło po ołówek, dziemy robić notatki prz:vchodów dziny (córka, zięć i dwoje dzieci).
dokładnie
zapisuję
aby zorientować się ile trzeba wydać, i rwchodów domowych. To chyba Od lutego
pięciu
wydatki na żywność.
by starczyło do następnej pensji. jest ko.nieczne a by jakoś wiązać . wszystkie
Na artykuły spożywc12:e pierwszej
Już z wstępnych wyliczeń wyni- kon iec z końcem.
SABINA GRZYWIJ.llSKA - por- potrzeby wydaliśmy 10 tys, zt z
kało. że nie obejdzie sie bez wyrzeczeń i koniecznych ogra.niczeń, tierka w Spółdzielni Inwalidzkiej tym. że nie liczę tu posiadanych
rodu.i·na zapasów, iak makaron, ziemniaki,
a także to. iż trzeba będzie żyć .,Światowid":
- Moja
ołatki.
kompot,
dżem,
Luty i kończący .się składa się z 5 osób, męża-emery cebula,
oszczędniej.
marzec nie dają jeszcze pełnego ta pracującego jeszcze na pół eta- Chcę iednak dodać, że w naszej
mc::a~)drl1Wt'l1ni
ale są już pierwsze tu, mamy-emerytki i dwóch sy- kuchni nic się nie marnuje. Jestem
rozeznania,
soostrzeżenia i wnioski Jedno wy- nów robotników. Od lutei?o l'OZ- bardzo oszczędna i często korzydaje się pewne: nie będzie możina p0ezęłam zapisywanie naszych wy- stam z rad Ośrodka Gospodarstwa
.
·
żyć z . dnia na dzień, ale z "Pla- datków domowych. Na życie wy- Domowego LKP.
pociągu
LILIANA FURCHEL - instruknem wydatków i ołĆJW'kiem w rę dałam 15 tys. zł, a comiesięczne
ku. Poprosiliśmy kiLka Czytelni- świadczenia (już i droższym świa torka w WSS: - Codzienne spiTrwa dochodzenie w sprawie eks- na metalowej półce bagatowej. Wciąż czek o WYPoWiedż na ten temat. tłem) wy.niosły 1000 zł. Mieszkamy sywanie wydatków domowych rozroku.
tego
w starym budownictwie, więc ko- P<lCzęłam w lutym
plozji w pociągu relacji Paryż - nie wiadomo, czy chodzi o zamach, oto ich opinie:
- praczka- morne u nas nie zdrożało.
BOZENA NOW AK
Przeznaczam na to każdego wieMąż
Tuluza, w wyniku której w ponie- który sprawca przygotował jeszcze
działek wieczorem zginęło pięć osób,
Pracy oddaje mi cały zarobek. a chłop czoru po kilka minut a, jeśli nie
w Spółdzielni
w Paryżu po czym wysiadł, czy maglarka
27 zaś odniosło obrażenia, w tym też o przypadkową eks!Slozję prze- „Czystość: Założyłam zeszyt z cy oo 2 1 tys. zł na życie (resztę z<l- mam czasu. wyl'ęcza mnie
mąż.
wiele z nlch - poważne. Do wybu- wożonego potajemnie ładunku wy- wydatkami domowymi 10 lutego, stawiają sobie na własne wydat- Na żywność w ciągu miesiąca dla
chu doszło gdy pociąg pędził z buchowego. Nic: jak doty,hczas, nie kiedy otrzymałam kolejną pensję.
ki). Z naszego mie$ięcznego przy- 3-o.robowei rodziny (mamy 7-letnie
szybkością 140 kilometrów na godzizdaje slę potwierdzać wysuniętej
drugiego w składzie przez wiele dzienników wtorkowych Mói mąż. biuralisita, przyno.si pen- chodu mol'(łam przeznaczyć około dziecko) wydajemy 9.500 zł. Nasze
Wnętrze
nę.
wystarezaią na jedzenie.
wagonu zostało rozsadzone, a ekipy hipotezy . wedle której zamachu do- sję 15-go. W lutym nasze wspólne 3 tys. zł na drobne zakupy. ewen- pensje
ratunkowe które ~tosunkowo szyb- konał wenezuelski terrorysta, Illch zarobki starczyły na życie dla 4 tualnie odłożenie kilkuset złotych. świadczenia domC'.Jle
i skromne
ko przybyły na miejsce tragedii, za- Ramlrez Sanchez, znany pod pseu- osób (mamy dwoje dzieci). Wyd<>li- Widzę iednak że w marcu - mie- zakupy artykułów przemysłow.vch.
trudny do opisania widok. donimem ,Carlos" W liście skiero- śmy 16 tys. zł.. Ponadto zapłaci siącu dłuższym od lutel'(o - wy- np. obuwie dla dziecka. W razie
stały
Wielu rannych tkwiło uwięzionych wanym 28 lutego br. lio ambasady łam orzed.szko1e
dla młodszego d.a m więcej. W dalszym ciąl(u bę konieczności
dokona111ia większej
w poskręcanym telastwle. Dwóch francuskiej w Hadze zagrozll, iż
zabitych znaleziono wyrzuconych po- „przejdzie do czynów". jeśll władze dzircka (1.250 zł) oraz uregulowa- de pisać Wydatki, chociaż nigdy inwestycji domowej, trzeba sięg
(razem z iia~m). wcześniej takich rachu'llków nie nąć do oszczędności.
za pociąg.
francuskie n!e uwolnią dwóch jego łam komorne
kompanów, Brunona Breguet I Mag- Niestety. nie udało sie. już - nic In· Pl"O'Wa&:iłam.
Pcstallowiliśmy w dalszym cluu
Bomba wybuchła w 1ednym i: prze- daleny Kopp, których zatrzymano nego kupić. Odłożyliśmy. natomiast
FRANCISZKA KIERSKA - emedziałów, zlotona najprawdopdclobnlej
1e lute&o br. w Parytu,
„trzynastl\ peosi1ł'' męża. Postano- rytka:
Prowadq gospodarstwo
(Dalsey ciąg na itr. 2)

No rada sekretarzy
bratnich partii
w stolicy CSRS
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Od dnia 1••kwietnia zwołanie

OLITYCZNEGO KC
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nastąpi

anglikańskiego

•

i

I
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Irak wycofuje IV ar1n1e
z rejonu Zatoki Perskiej

Czy pani żyje
„z ołowk.iem w ręku'''I.

Od Bkwietnia
e

Jeden wagon rozsadzony,

zabitych

rerrorysła „Carlos" podejrzany

.

-

10 w gmachu
o godz.
KL PZPR przy al. Kościuszki
107/109, sala konferencyjna (IV
piętto) odbędzie się kolejne plenarne posiedzenie n t: „Zadania
partii w pracy z młodzieżą".

DZIER

łłIBSIE

W dniu dzisiejszym słońce
o godz. 6.14, za id7ie
z?ś o godz. 19.08.
wzeszło

z rzymskokatolickim

Dwuetapowa zmiana
at z u ugi po zł we

w

na str. 2)

Dziś

,c

Prawdopodobnie

ciąg

u

Paryż

-

Tuluza

w doio dzisiejszym dla

Ło1lzl

przewldu,jp nast1!1111 i"rą pogodę: zarhmurzenic umiarkowa
Temp.
duże.
ne .okresami
maks. w dzień około 10 st.
C. Wiatry słaht' i umiarkopółnoc
wane z kieruukuw
nych.
Ciśnienie o godz. 19 w~· no
slło 983,5 hPa (737,7 mm).

1886 - Ur. T. Kotarbiński,
prakseolog
1892 - Ur. S. Maczek. ge·
Dywizji
I
nerał. dowódca
Pancernej na Zachodzie
1732 - Ur. J. Haydn, kompozytor austriacki
1917 - Zm. E. Behrłng, nielaureat
miecki bakteriolog,
w
pierwsze.i nagrody Nobla
dziedzinie medycyny.
tłiozof.

Wymagamy często dlatr.go
tylko cnoty od Innych, by 11awygoJ•1iej
sze błędy mogły
się panoszyć.

TJ

o

WSPÓLNY KOMlJNlKAT

Odznaczenia
pracowników

WIZYCIE

a ofi·
dele1aAniela Kozel Teresa Kurpios, Ze- cja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pod pnewod·
non Maciejewski, Władysław Pa- nictwem I sekretarza Komitetu Centrjllne10 PolskleJ
welec, Aleksy Piekarski,
Anna Zjednoczonej Partii Robotniczej, prezesa Rady MiSzewczyk; ZŁOTE KRZYŻE ZA- nistrów PRL, przewodniczącego
Wojskow~j
Rady
SŁUGI Helena Barczyńska, Ha- Ocalenia Narodowego, 1enerała armii Wl:>Jcieocba Ja·
rnzel1kle&o.
11na Brokowska, Maria Dziediziń
Po zakoliczenlu rozmów opublikowano wspólny ko&ka. Wacław Dz·ięgielewski. Dvonizy Felicki, Stanisław
Gronostaj, munikat, które10 11ówne tezy brzmi" następująco;
Irena Kopytowska. Halina Kulak,
• W czasie rozmów obu deleiacji partyjno-paA·
Lucja'll.
Malasiewicz. Kazimiera stwowych wyrażono wspólnl\ wolę umocnienia i ro:iNowak, Tadeusz Nowak, Edward woju niezłomnej, tradycyjnej pnyjatni mi<:dzy PRL
Olczak. Tadeusz Olczyk, Genowe- I NRD oraz ich braterskiej, opartej na .1asadach u>fa Patora Wacław Perek, Włady cJaUstycznego internacjonalizmu, korzystnej Ola obu
•tron współpracy w• wuy1tklch dziedzinach.
sław Psztllllak. Kazimierz Rżanek,
Wi·ncenty
Skowroński,
Czesław
e Trwale więzi lącaące PRL I NRD 1tanowią wat·
Smulski. Feliks Swierczyński, Ire- ny czynnik pok'o ju l stabllno•cl w Europie I są
na Tre1JC2:yńska, Stefan Trybulski, skuteczną barier11 przeciwko silom odwetu i reakcji.
Wiesława Trzepałkowska
Edward
• PRL i NRD jako mocne 01niwa wspolnoty
Tyburski, Stanisław Urbański.
SREBRNY KRZYŻ
ZASŁUGI państw socjalistycznych będą również w przyszłości
umacniać I rozwijat niezłomny 10Juaz u
otrzymało 18 osób,
a BRĄZOWY Radzieckim i innymi bratnimi krajami, Związkiem
12 osób. Wręezono także trzy
odznak,! „ZA ZASŁUGI W OCHRO• Erich Konecku podkr„llł, h zdecydowane, scoNIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO" dne z konstytucyjnymi zuadaml, środki przectslę
oraa: 22 odznaki
„ZASŁUŻONY wzięte w Polsce przez Woj1kową Radę Ocalenia NaPRACOWNIK ŁĄCZNOOCI''.
(m) rodowego pod kierownictwem Wojciecha .Jaruzel1kie10, spotkały •l• od aameco początku a poparciem
NRD. Obywatele NRD wyrazlll pełną
solld&rnośl:
z bratnim narodem pol1klm w postaci 1uroko ••krojonej akcji niesienia pomoc„,
Strona polska wyraziła podziękowanie •a po·
moc udzieloną przes NRD w trudnym dla Polski okresie •

Jak

Juścikowski.

cjalną

Dwuetapowa
.
zm10no opłat:.
(Dokończenie

Młodzież

Umacnianie przyjaźni
i korzystnej dla obu stron współpracy

Wczoraj, w Okręgowym Urzędzie
Poczty i Tel&komUJilikacii w Łodzi,
odbyła się uroczystość
dekoracji
odmlaczeniam1 państwowymi pracowników resortu łączno.śoi okręau
ł6dzki~o. Aktu dekoracji doko.nał
wiceµrezydent l..odzi - Z. Polit.
KRZYŻE KA W ALERSKIE ORDERU ODRODZENIA POLSKI otrzymali: Zofia Bak,
Kazimierz
Stanisław

NRD

DELEGACJI PARTYJNO-P AŃST\VO\VEJ PRL

łączności

Byczyński.

w

Już podawaliśmy,
wizy1ą przyjaźni~

w NRD

przebywała

partyjno-państwowa

• Erich Honecker poinformował e działalno&cl
NSPJ, o wy&ilkach ludzf pracy NRD zmierzających
do realizacji uchwał X Zjazdu NSPJ.

ze str. 1)

opłaty OO rozmów miejscowych lub
równoważnej ilości rozmów mię
dzymiastowych, opłata za telegram
do 15 wyrazów - 30 zł oraz za
każdy następny wyraz 2 zł, insta-

• Wojciech Jaruzelski przedstawił sytuację w Polsce I poinformował o dzlałanlacb podejmowanych
na rzecz jej dalszej stablllzacJI.
PZPR będzie konłynu·owała lini• IX Zjazdu, mając
na celu umocnienie więzi s klasą robotniczą, ludtml
pracy oraz pogłębienie demokracji ~ocJallatycmeJ.
lacje telefonu mieszkaniowego Potwierdziły to uchwały VII Plenum Komitetu Cen12 tys. zl.
tralnego PZPR zmierzające do umocnienia Jedności
3. Nie ulegają podwyżce opłaty: partii na zasadach marksizmu-leninizmu, fi.o odbu·
za telefoniczne usługi zleceniowe, dowanla l utrwalenia jej wiodącej roll w budownicza połączenia teleksowe w obrocie twie socjalizmu.
krajowym.
• Rząd PRL, konsolidując wszystkie twórcze sll1'
narodu polskiego wokół zadafl odrodzenia narodowego, kładąc kres błędom przeszłości, wyrata :r;decydowaną
wolę
zwalczania destruktywnych ddalaA
antysocjalistycznych. budowania sllne10 i 11asobnego
pailstwa polskleco, oparte10 na pracy I aprawiedli·
wości społecznej, budowy bezpiecznego jutra.
Po pięknej pogodzie w <>statnich
• Oble delegacje opowiedziały tlę za 4aluym 110·
dniach marca
początek
kwietnia
mote przynieść niewielkie I niezbyt głębieniem opartycb na zasadach markslzmn·lenl·
długie
ochłodzenie.
Do 3 kwietnia nizmu, nacechowanych pełnym saufanlem stosunków
Instytut Meteorologi\ I Gospodarki między PZPR I NSP.J. Uznano sa celowi\ aktywiWodnej przewiduje zachmurzenie na zację stosunków mlęd11' Innymi partiami l er1antzaogół dute z niewielkimi
opadami cjaml społecznymi obu krajów.
deszczu l temperaturami maksymal• Rozmówc„ dali wyras temu, te rozwl11aanle •aJ·
nymi od plus 5 st. do plus 10 st. C
1 minimalnym! Od plus 2 st. do plus watnleJszych problemów 101podarkl narodew~j- w
obydwu
krajach wymasa wykoraystanfa przemysło
ł st. Póznlej spodziewane
jest zachmurzenie dute z rozpogodzeniami wych potencjałów PRL I NRD dla bardziej efekt1'wt
planowej
rozbudow„ korzy1tnych dla ttbu stron
neJ
I przelotnymi opadami deszczu ze
stosunków gospodarczych, takie w •wtetl1 rutryk,Cjl
śniegiem. Temperatury maksymalne:
od plus 2 do plus 7 st„ a minimal· krajów kapltallstyc1nych,
ne od minus S do plus 2 at. c.
e Oble strony wypowiedziały alę sa dalszą lnten·
(PAP)

Ochłodzenie

kontaktów :rządowycll dla wszeeh~tronnego
rozwoju stosunków w dziedzinie kultury, na11kl,
oświaty, zdrowia, turystyki l ochrony tlrodowlska.

1yflkacją

• Oble strony stwierdziły a wlelkll tro•ką, h nadal wzmaga się warastające 1roini1 napi•cle mię·
dzynarodowe spowodowane awanturniczym kursem
aa konfrontację I int•nsrwne zbrojenia, obranym
przez najbardziej agresywne koła Imperialistyczne, w
szcze1ólno1icl w USA, Jak też w innych państwach
NATO.
• Wojciech Jaruzelski l Erlcb Honecker podkresll·
mocą, te n~@podwatalną podstawę bezpieczeństwa. stabilizolcjl i · pokoju na kontynencie europejskim stanowią porozumieJJi& I układy, które
z punktu widzenia prawa mlędzynarodowe10 potwierdziły rezultaty U wojny światowej I powojen·
nego rozwoju oraz określiły terytorlalno-polityczny
kształt w Europie. Nikomu nie wolno podwdyć tyth
tuudamentow pokojowego współżycia w Europie.

li a call\

• PRL i NRD adecydowanle odrzucaJll Ingerencję
NATO w wewnętrzne sprawy Polski, Skierowana przeciwko Polskiej Raeczypospolitej Ludowej, Związkowi Radzieckiemu i innym pań•twom socJałistycznym polityka pogróżek I dyskrymln;&cJi stanowi jawne naruszenie prawa mlęd.Zynarodowego, ugraża
mię«lzynarodow~mu
bezpieczeństwu I
szkodzi
wzajemnie korzystnej współpracy państw o odntiennych ustrojach.
USA i

• PRL I NRD uwatają za niezbędne, aby polityce
zaostrzania sytuacji międzynarodowej przeelw1tawić
zwartośl:
I skuteczne skoordynowanie działalności
państw wspólnoty
socjalistycznej na rucz konty·
nnatJi polityki odprętenla.
• Obie strony potwierd'l:!ły 1woją 1otowo~ć rozwoju stosunków z państwami o odmiennym ustroju
społecznym w oparciu o zasady pokojowego współ·
istnienia.
• Polska Rzeczpospolita Ludowa l Niemiecka Re·
publika Demokratyczna wyra:l:aJą pełne popucie dla
pokojowego pro1ramu XXVI Zjazdu KPZR.
Wojciech Jaruzelski i Erich Honecker &zczecólnle
wysoko ocenili przedłożone przez Leonida Bremie·
wa nowe ini~jatywy pokojowe Związku Ra«lzteckiego.
• Polska Rzeczpospolita Ludowa I Niemiecka Re·
pubilka Demokratyczna widzą w dalsiym ciągu w
kontynuacji procesu KBWE rozpoczętego przez konferencJę w Helsinkaeb watny element
odpręienia.
.
~ Oba państwa
opow1edz!aly się 1.a. tym, aby u czestnicy spotkania madryckleio
zrob11J wszystko co,,.
możliwe dla pozytywnego za!Coflczenla spotkania, a
zwłaszcza podjęcia decyzji o zwołaniu konferencji w
sprawte środków budowania zaufania, bezpieczeństwa
i rozbroJenla w Europie.
• PRL t NRD ołwladczył}·,
ie zdecydowane są
wnleit konstruktywny wkład w dzieło przy1otowania l przeprowadzenia 11 NadzwyezajneJ Sesji Zgro•
madzenia 01ólnego NZ, poświęconej problemom roz·
brojenia.
• PRL I NRD potwlerdzlly swe niezmienne stano·
wlsko, te w1zystkie międzynarodowe problemy spor·
ne wlnn1' byt rozwlą1ywane tylko na drodze pokojowych r~Dwal1.
• W&jeieeh laruzellkl upro11ł Ericha Hon,etken
4o złołenla w Polskiej Rzeczypo1polltd
Ludowej
oficjalnej wizyty przyjatnl. Zaproszenie zo1tało przyjęte z podziękowaniem. Termin uzgodniony zostanie
na drodze dyplomatycznej.
(PAP)

Ocenie udziału młodziety w pro·
cesie wdrdania reformy gospodar·
czej w kraju poświęcone było wczorajsze
poeiedzenle
plenarne Zt.
ZSMP, ktoremu przewodniczył prze·
wodnlczący
ZL ZSMP Jerzy Mar·
ezewskl. W obradach udział wzięli
m. in. przewodnltzllCY ZG organi·
zacjl Jerzy Jaskiernia oraz sekretarz KL PZPR Jarosław Pietrzyk.
Referat wprowadzający do dyskusji
wyłł08;ł
wlceprzewodnicz;icy
ZL
ZSMP Andrzej Wilhelm!.
M6wca zwrócił uwagę na fakt, ii
związek
jencn:e przed 1lerpnlem
1980 r. w•kazywał na konieczność
zmian w strukturze gospodarczej
kraju. Pogarnające się warunki
startu tyciowe10 młodego poltolenla
jednoznacznie obrazowały załamy
wanie się istnlejaicyeh struktur. W
reformie młodzi upatrywali I upa·
tru)ł dla siebie ezansę rozwiązania
istotnych problemów - szybszego
otrzymania mieszkania, prawidłowego
awansu zawodowego likwidacji trudności tycia codziennego szczególnie
odc~uwanych
przez młode rodziny.
Podjęte
przez związek dzl.ałanla
spotkały się z nlnteresowaniem rzą
dowej Komisji d/1 Reformy Gospodarczej w której pracach uczestniczą jego przedstawiciele. Na zakoń
czenie A. Wilhelmi stwierdził: „Spotykam się czasem z pytaniem - czy
ZSMP powinien zajmować się reformą · gospodarczą?
- (.„) Tak, poniewat jest to walka o najpełniejszy
udział
młodych
ludzi w systemie
demokracji soc~alistycznej".
W toku dyskusji zebrani podkre~
l&ll potrzebę mlnimal!zowania spo-

Poseł

na Sejm
zginął w wypadku
samochodowym

(Dokończenie

29 bm., w póf.nych godzinach wieczornych w Spytkowicach w woj.
bielskim, na trasie · Ośwlęcim - Skawina, „Fiat i3Z", kierowany przez
20-letn!ego Wiesława Glenia z RY·

dysław
Gębczyk.
Ciętklch
obrażeń
ciała dOQ:nall Paweł I ~esław Gle-

W ęgłerski film „Mef isto"
otrzymał „Oscara"
jako najlepszy film zagraniczny
W poniedziałek późnym wieczorem
w Los Angeles odbyła się doroczna
uroczystość pr,zyznania tradycyjnych
nagród
amerykańskiej
Akadem!!
Sztuki Filmowej, zwanych popular-

nie

11

0scarami".

„Oscar" w postaci
tuetki , za najlepszą

pozłacanej sta·
drugoplanową

rolę żeńską przypadł w tym roku
weterance
Hollywoodu,
Maureen
Stapleton, która wystąpiła w epopel
„Czerwoni'" o losach dziennikarza
Johna Reeda podczas Rewolucji Pd·
dziernikowej , Twórca tego filmu,
znany aktor Warren Beatty, został
uznany za najlepszego reżysera.
„Osca ra" za najlepszą drugoplano·
wą role: męską przyznano wybitnemu brytyjskiemu ' aktorowi dramatycznemu, sir Johnowi Gielgudowi.
który wystąpił w filmie „Arthur''.
Katherine Hepburn otrzymała jut
czwartego w swej karierze „Oscara".
Tym razem uhonorowano ją mianem
najlepszej odtwórczyni roll pierw·

szoplanowej w filmie „On Golden
Pond", opisującym życie starzejącej
się pary małżeńskiej. Jej partner z
tego filmu Henry Fonda, otrzyma!
„Oscara" za najlepszą pierwszoplanową
rolę
męską,
pierwszego w
swej długoletniej błyskotllwej karierze. Fonda chory na ~erce. był zbyt
osłabiony, by osobiście odebrać „06cara", zrobiła to w jego \mieniu
córka Jane Fonda.
„Oscara" dla najlepszego filmu
anglojęzycznego przyznano obrazowi
brytyjskiem1.1 Hugha Hudsona „Rydwany ognia" który w stawce pretendentów do nagrody uważany był
za .czarnego konia". Za najlepszy
film zagraniczny uznano natomiast
.,Mefisto" reprezentujący kinematografię węgierską.
·
z innych „Oscar6w" na uwagę
zasługuje
nagroda dla najlepszego
filmu dokumentalnego , przyznana
amerykańskiemu tytułowi „Ludobójstwo".

2000 kart zaopatrzenia
z••• pieca centralnego ogrzewania
Kradzież

MO prowadzi,
pod
nadzorem miejscowej prokuratul'y,
postępowanie w sprawie kilkuosobo·
wej grupy mi eszkańców tego miasta. podejrzanych o kradzież okołn
2 tys : wojewódzkich kart zaopatrzenia, obowiązujących na terenie woj.
Szczecińska

szczecińskiego.

Jak wynika z dotychczasowych
ustale1\, lO grudnia ub. r. Szczecińskie
Zakłady Graficzne na zlecenie Urzę
du Wojewódzkiego przystąpiły do
druku kart zaopatrzenia na rok 1982
cały
proces odbywał się pod
nadzorem grupy ludzi, których zaRedaktor depenowy ALEKSANDER
BATOROWICZ
Redaktor technlcznv ZOFIA GUTMANOWA

I DZIENNIK l.ODZKI nr 30 (10024),
___ _,.., \„

r

-~·-···-·

(Dokończenie

ze str. 1)

krajowy, ale uważam
minister Szałajda
te
nlowle, którzy przewiezieni z-Mtall sukcesywnie niedobory będą ma".
do szpitala.
Przyczyny
tragicznego
wypadku leć. W dwóch pierwszych tniesiĄ
bada Komenda Miejll·ka MO w Wa- cach br. ogólna produkcja przemysłu zmalała ok. 20 proc„ ale midowicach.
(.PAP)
mo tego nastąpił około 20-procen ...
towy przyrost dostaw
dla rolni·
ctwa.

II

danie polegał.o m. In. na niszczeniu,
wadliwie wydrukow•nych
arkuszy
kartek. Odpady komlsyjnle palono
w piecu centralnego
ogrzewania.
Korzystając
z nieuwagi członków
k01nisji, hydraulicy Ma.r ek o. I Roman K. oraz palacz Józef K., wycią.gnęli z pieca rzucone na spale·
nie dwa rulony z arkuszami kart
zaopatrzęnia, z których j@den nadawał się do wykorzystania. z
arkuszy wycięto następnie karty zaopa.
trzenia I w ten s~ób - uzyskano tyle kart, it rozdzielono je nawet
wśród rodziny I kolegów. Postarano
się o odpowiednią,
oczywiście sfał·
so:owaną numerację
kart. pocistemplowano je. pozostawioną „bez opieki" pieczątką jednego z zakładów.
Część kart puszczono
w obieg dalszemu rozprowad'Z8nlu przeszkodziła MO.
;N'J mocy decyzji protturatora, trzy

oso by

zostały

uesztowane.

(PAP)

ze str. 1)

Biuro Polityczne podkreśliło wawspólnego przeciwstawienia sii:
ingerencji w wewnętrzne sprawy
Polski i dyskryminacji
podjętej
przeciwko Polsce, Związkowi Radzieckiemu oraz innym krajom socjalistycznym.
Stwierdzono, iż wyrażona w trak·
cie wizyty wola pogłębiania i rozwijania sojuszu ze Związkiem Radzieckim i innymi bratnimi krajami socjalistycznymi, a także wspólpracy W ramach RWPG mają decydujące znaczenie dla umocnienia
wspólnoty państw socjalistycznych
Podkreślono wagę pokojowych inicjatyw Związku Radzieckiego, którym oba kraje udzielily zdecydo.
wa~ego P 0 J?arc1a.
B~~ro P.ohtyczn_e z UZ!18;niem. podkreshlo, it nalezne miejsce 1 pomyślne rozwiązanie w rozmowach
delegacji
partyjno-państwowych
Polski i NRD znalazły , sprawy gospodarcze, w tym bieżące oraz dłu
goterminowe zabezpieczenie wzajemnych dostaw surowców i wyrobów, a głównie rozszerzenie integracji i kooi:dynacji
przedsię
wzięć
szczególnie wdnych
w
świetle trudności i potrzeb polskiej
ekonomiki.
_Na posiedzeniu Biura podkreilono wagę pogłi:biania
nacechowanych pełnym zaufaniem internacjonalistycznych stosunków
między
Polski\ Zjednoczoną PartiĄ Robotgę

a

Niemiecką

Socjalistyczną

Partią Jedności,

OBRADY RGŻ
przemysł
stwierdził

Wskutek wieloletnich zaniedbań
inwestycyjnych nie mamy obecnie
możliwości
zwiększenia produkcji
nawozów, a stan ich
wytwórni
jest w wielu przypadkach Żly
podkreślił minister przemysłu chemicznego i lekkiego Edward Grzywa. Koniecznością
je~t podjęcie
realizacji kolejnej wersji programu
odbudowy i rozwoju mocy WYtwórczych przemysłu chemicznego pra~ującego dla rolnictwa, gdyż
w
mnym przypadku , grozić nam może
nie wzrost - co jest niezbędne nawożenia w stosunku do obecnego stanu, ałe spadek do poziomu
sprzed kilku lat.
Na posiedzeniu przedstawiono 2
propozycje zmiany dotychczasowego systemu kontraktacji,
które
zmierzają, najogólniej mówiąc/ do
rozszerzenia jej na wszystkie podstawowe produkty roślinne i zwierzęce, a także ścisłego jej powią
zania z zaopatrzeniem
w środki
produkcji według określonych normatywów.
Prace nad rozwiązaniem
tego
problemu będą kontynuowane. Rezultaty prac zostaną przedstawione rolnikom do konsultacji.
Jak osiągnąć samowystarczalno~ć
żywnościową? Interesującą koncepcję w tej sprawie przygotował 4osobowy zespół pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnej pod kierunkiem prof. Augustyna Wosia. Autorzy opracowania stwierdzają, źe
rolnictwo polskie już w tej chwili wytwarza taką ilość białka , wę
glowodanów i innych
„pierwotnych" składników
po}>;armowych,
jakie są niezbędne · dla wyżywienia
narodu na dostatecznym poziomie.
Deficyt zywncści wynika
zaś z
niedostosowania struktury ·produkcji rolniczej do potrzeb orn występowanie wielkich ~trat w róż
nych ogniwach gospodarki żywno
ściowej. Nie ma dokładnej analizy
tych strat, ale można je ogólnie
szacować na ok. 5-7 proc. globalnej produkcji roślinnej.
Inaczej
mówiąc chodzi o 3-4 mln ton tzw.
przeliczeniowych jednostek zbozowych. które mogłyby zapewnić wyprodukowanie dodatkowo ok. 400500 tys. ton m!ęs&.
Autorzy proponują pneo:naczenie

tych środków, które będą do dy!lpozycji rolnictwa przede wszystkim
na ograniczenie strat w gospodarce paszowej oraz produkcji mleczarskiej. Tutaj ich zdaniem
są
realne szanse na poprawę sytuacji stosunkowo tanim
kosztem.
Należy też - wskazują - dążyć do
zmian w modelu spożycia w kierunku diety taniej, ale pełnowar
tościowej. Największe szanse
na
powodzenie wspomnianych przedsięwzięć autorzy tej koncepcji widzą w szerokim :stosowaniu mechanizmów ekonomicznych,
a
nie
w rozwiązaniach nakazowo-administracyjnych.

ich sojuszniczych
stronnictw oraz organizacji i w tym
duchu
kształtowania
przyjacielskiego, dobrosąsiedzkiego współży
cia i wszechstronnej współpracy.
Biuro Polityczne podkreśliło znaczenie wizyty i jej rezultatów dla
obu połączonych więzami przyjaźni
państw, dla dalszej
współpracy
PZPR i NSPJ,
dl&
umocnienia
wspólnoty .socjalistycznej.
Biuro Poli.tyczne zapoznało się 1
Ln!ormacj11 o realiucj-i tegorocznych zada:! rol-nid1wa. ]Jol'Zemysłn
.rolno""'ll'Ożywceego oraa. .sytuacji w
itkupie · i zaopa,trzeniu ludno8c-i w
prod!Ukt:r ŻY'Wnościowe . Stwi~o
no, że 811)9dek l)I'odU'kcji JiWien:ęcej
w 1981 r. oru niedostateczne zaot>atr1:en·i e w i:>rJ:etnY.słO!We środki

' "
~' Desant

Wicepremier 1\. Malinow!ki podkreślił, że propozycje zawarte
'IV
opracowaniu zespołu pracowników
IER należy potraktować jako ważny kierunek działań w zakresie
osiągania

lekarza

samowystarczalności

C.zy pani
se itr. 1)

prowadzić naszlł „d~ow4 buchalterię". W kW'iet·niu chcemy zorientować się ile dokładnie wydajemy

np. n.a

żyje

ołówkiem. w ręku''?

(Dokończenie

nabiał,

warzywa, mięso,
To pra.w da, że od si:>isynie
wa.nia wydatków J>ieni~y
przybędzie, ale naszym
zdaniem
jest to na pewno rodzaj samokontroli. któn P<>Zwala na l~e iUsPodarowanie w domu.
słodycze.

Mgr JADWIGA JANIK - 'Pł'&
cow.nik
Łódekie«o
Przeds-iębioc
.stwa Ogrodniczego: , - Zawsze ży
łam z ołówkiem w ręku, choć nie
zawsze a.v•tematycq;nie zapisywałam rozchody domowe. Robiłam to
okre.5'()f1Vo. W lutym i marcu znów
skrupulat,m.ie robię notatki Ile
i na oo wydt.ję. Prowadzę J!OSflO-

n!czyć.

•

•

•

Przed rozpoczęciem obrad, podczas
zorganizowanej konferencji prasowej
na pytania dziennikarzy odpowiadał
przewodniczący
ZG ZSMP Jerzy
Jaskiernia. Mówiąc o konkretnych
przykładach włączania młodzieży w
nurt toczącego · się życia społecz
no-gospodarczego,
o
związkowym
programie łagodzenia skutków plcr·
wszej fazy wdrażania reformy powiedział
on m. in.: „Dyskutując .
powszechnie nad modelem działania
ZSMP nie zapominamy, te jesteśmy
organ\zacją
reprezentującą
ludzi
młodych.
Od
podstawowych dla
nich problemów uciec nie motemy
i nie zamierzamy. Z drugiej jednak
strony, nie możemy pozwollć, by
„konsumpcyjny" sposób podchodzenia do związku stał się wyłączną
zasadą
traktowania go przet mło
dzież".
(ksp)

do i:>rodukcji rolnej utrudniają rea•
lizację zadań roln ictwa i gospodarki żywnościowej. W obecnej sytuacji szczególnel!o znaczenia nabiera
więc unrawa każdego hektara ziemi oraz wvkorzvsta.nie wszystkich
możliwości
produkcvinych rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.
Podkreślono. że nie może być od·
łogów i ziemi źle zagospodaro'l'.' ane.i. Pod tym katem trzeba ocen.iać
rolników i ich eospodarstwa. Obo·
wiazujące pra-w o i przepisy pow inny sprzyjać dobremu wykorzystaniu ziemi.

Podkreślono. iż P<>dstawowy~ zadaniem w produkcji roślinne.i jest
zwiększenie zbiorów zbóż i pas.z.
Biuro Polityczne stwierdziło, te
aktualna sytuacja w produkcji
zwierzęcej wskazuje na zahamowanie tendencji spadkowych - z wyjątkiem drobiu i utrzymanie się
korzystnych tendencii w skupie
mleka.
Biuro Polityczne zaleciło ponowne r~ważenie bilansu zboża. mię
sa i tłuszczu celem zapewnienia
niezbędnych dostaw w ramach obowiązującego systemu taopatrzenia
rynku.
Krytyc.z·nie oceni01Do stopień wykorzystania i ul)owszechniania badań naukowych w praktyce rolniozej, a także l)Oziom doradztwa fachowel(o. Stwierdzono, iż J)Owin.ny
nutąpić zmiany w systemie nauki
w .szkołach rolniczych i wyższych
uczelniach na korzyść lepszego
przyl!otowania praktycznego do zawodu.

Biuro Politycz,ne zwróciło uwagę
na konieczność zapewnienia przez
iednostki spółdzielczości rolniczej i
orzemysłu sprawnego skupu i wła
ściwego zagoslJ()darowania wszystkich płodów rolnych. Zalecono Poo.ięcie działań w celu aktywizacji
skupu zbóż i ziemniaków.
Podkreślono konieczność zapewnienia zdecydowanie więks-zei troski o dobre WY'korzystanie sprzętu
rol.nicze110 oraz efektY'Wllle zagospodarowanie wszystkich środoków produkcji.
W kolejnym punkcie porządku
dziennego Biuro PoHtycz.ne za.poiznało się

t:vczM w

z

sytuacją społeczno"'l)Olłi
środowis~u oświaty.

(PAP)

<>

Awaria

śmigłowca

Dramatyczna walka
•
•
o zyc1e taterników

żywnościowej naszego kraju.
Obok
zmniejszenia strat w rolnictwie · I
gospodarce żywnościowej niezbędne
Podczas wspinaczki na południo
jest jednak przyspieszenie rozwo.iu wej ścianie Koziego Wierchu (doliprzemysłu produkującego na rzecz na Pięciu Stawów Polskich) odpadła
od ściany i runęła w BO-metrową
rolnictwa, rozwój melioracji itp.
przepaść dwójka taternik6w mał
!eństwo: Dobromiła l Krzysztof JaKompleksowy program
rozwoju ku)>czykowie z Warszawy, Taterniczrolnictwa i gospodarki żywnościo ka doznała licznych obrateń; jej
wej do 1985 r. będący w końcowej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
fazie opracowywania przedłożony Jej mąż, który doznał silnych obrażeń czaszki Jest w stanie ciężkim.
zostanie pod ocenę
centralnych Oboje
znajdUjll, się w zakopiańskim
instancji politycznych oraz Sejmu. szpitalu.
(PAP)
Akcji ratunkowej po małteństwo

,,z

lee.mych - mocno przez mlodziei
odczuwanych - skutków wdratanla
reformy. M6w!ono o 1rotbie przejłcloweao bezrobocia, o zw:lązanym z
procesami Inflacyjnymi spadku poziomu tycia, wydłutanlu się okresu
oczekiwania na mieszkanie. Dla
wszystkich członków ZSMP oczywiste jest. jednak - co zawarte zo•
stało w przyjętej na plenum uchwale - te proces reformowania gospoda rkl konsekwentnie zmierza do
jej porządknwania, W procesie tym
- jak głosi uchwała - ZSMP, po•
przez działania organizacyjne, poprzez czynny udział w życiu zakła
dów pracy będzie aktywnie uczest•

Posiedzenie Biura
Politycznego KC PZPR

niczą

czowa, najechał na Jadący z. prteciwnej strony samochód „Fiat \Mp'',
prowadzony przez Władysława Gęb
czyka.
W wyniku zderzenia łmiert na
miejscu ponieśli: Tadeusz Kołodziej
I poflel zie.ml bielskiej z Okręgu Wyborczego nr 9 (Andrychów) - Wła

wobec reformy

d·~stwo ra_zem 1 córką urzęd
niczką. Dziś orientu j ę się .iu:i: co
do wysokości wydatków na .iedrzenie i comiesięczne świadca:enia (ko·
morne, gaz. śiwiatło itd.) oraz na

bieżące usług i - drobne reperacje.
Wysnułam wn.ioseik, że teraz trzeba żyć skromniej, Do tej DOł"Y nie
udało mi 1ię nic odfo!yć np. na
urlop. Wy'l)Owłed!Ei moieh koleża

s' J:>Odobi!le.

Jakubczyków towar:1;yszyły dramatyczne okoliczności.
D_o rannych - wprost ze ś1nlg ! ow
ca - „?desantował" lekarz Miejskiego Pogotowia Ratunkowego dr Zdzl·
slaw Trela. Lekarz natychmiast
przystąpi!
do czynności ratunkowych.
Tymczasem w śmigłowcu
zepsuł się jeden z motorów j musiał on przymusowo lądować w Dolinie Pięciu Stawów. PrzedłUtyło to
transport rannych do szpitala, ale
na szczęście był przy nich cały czas
lekarz.
W końcu ranni <przewiezieni zosta· 11 przez ratowników GOPR „trady·
cyjną" metodą na topoganach ze
stoków Koziego Wierchu do Wodogrzmot6w Mickiewicza, gdzie Jut
czekała karetka pogotowia .
(PAP)

ll!lll!
A Godz. O.OS. Na ul. Aleksandrowskiej kierujący „Dacią" n ietrzeźw y
Stanisław S. wjechał do rowu, uderzając
następnie
w drzewo. Pasażerka
doznała
stłuczenia
kolana
1 urazu klatki piersi<>wej. Po udzieleniu pomocy, zwolniona została do
domu. Straty około 100 tys. zł.

A Godz. 13.25. W Zgierzu, na ul.
17
Stycznia
kierowca
„Junaka"
Andrzej
podczas wyprzedzania
Nti ten temtit „oimawiac! bę ciągnika, M.
zderzył się z przyczepą. ze
dziemy z Czytelnikami m-uz NTU złamaniem łopatki przebywa w S'Zpl303-04 w piqtek
2 kwietnia w talu.
go'!-i: 10-12. Czekamy na Wasze
A Godz. 14.45. Na ul. Drewnowopinie ł uwagi. Rad - jak pia·
kierowca
no!-"ac! 'budżet ł rac;on.Glnie prowa.- sklej przed posesją 153
„Syreny"
Mirosław
P.
uderzył
dz1c! go1podarstw~ - tidzielac! bfw
„&tara",
doznając złamania kośet
dtt instruktorki z Oirodka Gospo- nosa.
darstwa
Domowego Ugi Kobiet
n11k na ten temat

Polsk~'/t..

(k)

nformację Banku Handlowego o spłacie odsetek
za 1981 r. od długów zaci~niętych 'w zachodnich
banka.Ch komercyi;nych - łącznie niebagatelne]
sumy 290 mln dola.rów 'Dl'Zyjęto na świecie ze
~M!wleniem ale i z westchnieniem uli'i. Biorąc bowiem
pod uwage fakt, że uregulowanie wierzytelnośc i nastąpi
ł<> w sytuacji ciężkiej jeśli nie bardzo .:ieżk!ei dla najest na
~zej gosoodarki, gdy każdy dolar przez.naczan.v
unporl zaooiitrzeniowy dla przemysłu. świadczyć to może o drgnięciu w l(órę wskazówki aosoodarczego barometru. Je.st to drugi już, po mar~'OWYm sprawozdaniu
GUS o wynikach gospodarczych kraju w dwóch pierwszych miesiącach roku, budzący ostrożny optymizm. syg<11ał.
Są one zresztą zauważane natychmiast orzez finansowe koła Zachodu, komentowane. a także dają asumpt
do formułowania ewentualnych zachowań banków i rzą
dów wobec choćby np. naszej orośby o odroczenie płat
ności rat zadłużeń za ubiegły rok. Wcześnie.i już zgodwno się wstępnie na przesunięcie owych spłat na okres
PO 1985 r. jednakże pOd warunkiem zapłaty odsetek. Gdy
stało się to faktem. prasowe agencje zachodnie sądza, że
jeszcze w pierwszej oołowie kwietnia podpisane wstaną
odpowiednie porozumienia, na mocy których 2,4 mld dolarów. które powinmśmy oddać w 1981 r .• będziemy mogli zaczać spłacać dopiero za 4-5 lat. Oczywiście jesteś
my także zai<llteresowani przesunięciem płatności, które
nrzvt>adają na rok b-ieżący.
Niejaką nadzieję na to może dawać wzrost wydobycia
kopalin - a:łl>wnych surowców będących obecnie podstaa także .
węgla, siarki, cynku,
wą niiszego eksoortu że do 1S
nrodukcji mieda:i I srebra. Dość oowiedzieć,
marca wydobyto pOillad 39 mln ton wel!la, to jest o blisko 6 mln ton więcej niż w analo,t:icznym okresie ub. ro4 mln ton orzemaczyliśmy na
km. Z ilości tej około
EikSPOJ."I;, z c:zego 2,5 mln ton do krajów kapitalistycznych.
Cena tony węgla na świafuwycb rynkach waha się zaś,
zależnie od k01I1iunktury, od 60 dQ 100 dolarów. Łatwo
więc obliczyć ile zarabiamy. Daie to . kruchą ieszcze, ale
już podstawę do uprawiania oewnei filozofii optymirz.mu.
Pilnie obserwowane są także próbv, uzdrawiania nas:i:ei gosoodarki poprzez realizacje zasad reformy gospodarczej. W hmdlu zagranicznym objawia sie to m. in.
odoisów dew>izowych.
mechanizmów
wProwadzeniem
Przypomnę, że chodzi o prawo dysoonowania producentów częścią (15 proc.) wołYWÓW dewizowych pocliodzą
cych z wYWOZU ich artykułów. Mogą oni ie wykorzystać
na import niezbędnych surowców, komponentów i części
zamiennych służących iednakże - jest to kryterium podOczywiście dewizy
stawowe - produkcji eksportowe.I
trafiają na lronta producentów dopiero po S'l)rzedaży ich
towa·rów za 1?1'anicą.
Od 1 styCZ'llla wProwadzono t.eż bardziej aitraikcyjne
ceny za dostawy na eksoort. Ku·r s złotego w stosunku
do waJut zagranicznych został oodiwvższony o blisko 100
proc. Obok tego nastąpiło pewnego rodzaju odsztYWnienie struktur I podziału kompetencji nrzed.siebiorstw handlu zagranicznego, Z wyjątkiem surowców o oodstawo-.
wym znaczeniu w gosoodarce, których handlem nadal
zajmować się będą te same organi12:acie. producenci tzw.
towarów przetworzonych będą m~li sami wybierać sobie partnerów spośród central h.z. Zaczynają więc działać od dawna oczekiwane mechanizmy konkurencyjności.
W nowej ustawie o ha.ndlu zagranicznym mówi się też
o prawie dużych i ważących przedsiebiorstw produkcyjnych do samodzielnego prowadzenia handlu zagranicznel?O. Znacznie zmndeiszono role olanu centralnego, który
stał się wielkością informacyjną na bazie której przedsiębiorstwa h.z. opracowują swoje własne olany.
Spojrzenia na Polski dług i na sprawę spłacenia kre- .
dy·tów, nie można jednakże ograniczać tylko do wyżej
zaprezentowanego peglądu. Efektem tego mógłby być fał
szywy obraz: zatroskanych i litujących się bankowców
zachodnich, którzy z uwal!ą i współrzuciem obserwują
nasze zmagania sie z kryzysem Nie ulega bowiem wąt
pliwości, że wierzyciele mają 100-nrocentową pewność,
że długi spłacimy, natomiast interesy jakie robią na nas
sa ogromne. Nasze zadłużenie sięga co prawda 25,5 mld
dolarów. jednakże około jedna trzecia tei sumy to odsetki. Dość oowiedz,ieć · że łą:czne ratv od kredytów l?Warantowanych i · niegwara'Iltowa<11ych ?>rzez rządy zachodnie, ,
które oowinniśmy spłacić w br (gdyby nie było refi'Ilansowania i odroczeń terminów) sięgają horrendalnej sumy
6,5 mld dolarów plus 3 mld dolarów odsetek.
Kwota odsetek jest niezwykle wvsoka o0111ieważ stooa.
procent0<wa na mięclzynaro<lowym rynku walutowym osiąl!neła lichwiarski poziom. Np w USA w roku ubiei<łym przekroczyła 20 proc. Nieco mniej musimy płacić
na refinansowanie pożyczek.
od kredytów rządowych
Łatwo więc obliczyć, że w ciągu minionvch 10 lat zapłaciliśmy Zachodowi co naimniei kwotę równa obecnemu zadhiżeniu czyli około 25 mld dolarów. Już to wskazuje na trzeźwą kalkulację finall?sistów. a nie filantropię czy sentyment, o co zresztą nasze społeczeństwo jest
skł<Jlllne oosądzać Zachód.
Ostatn ie restrykcje, zamrożenie wszelkich rozmbw na
temat nowych kredytów utrudnienia w sprawie przesujuż ~godnionych
nięcia terminów spłat rat, cofnięcie
gwarancji rządowych przyczyniają się. co nie ulega wąt
oliwości, do dalszych perturbacji naszej gospodarki. Nie
mamy bowiem pieniędzy na import. szczególnie na zaopatrzenie orzemyslu. który z kolei determinuje eksport.
który iest jedynym źródłem dewiz. Zamyka się błędne
koło. Jednakże Zachód. a szczególnie USA. usiłują forsować na sile restrykcje. Jedynym natomiast rozwiąza•
niem palacego problemu o<>lskie.(!o długu jest oó;ywienie
gospoda.i-ki i wzrost eksportu. czemu z kolei nie służą
„gospoda~ze kary",
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Od chwili opublikowania propozycji Komitetu Rady Ministrów d/s Związków Zawodowy~h w sprawie
ruchu związkowego minęło kilka tygodni. Z jednej strony bardzo to niewiele i chyba nikt nie
w czasie tak krótkim cokolwiek mogło się w tych kwestiach rozstrzygnąć, z drugiej - było to
jednak kilka tygodni dyskusji o przyszłości związków zawodowych; przynajmniej w radiu, telewizji i prasie. Daje się nawet słyszeć opinię, że całkiem niepotrzebnie było ich tak dużo, że wygląda to bardziej na
akcję propagandową niż poważną dyskusję, a nie ma się co gorączkować, bo sprawa jest zbyt zasadnicza,
aby ją „brać z marszu", aby w rezultacie nadmierne go pośpiechu ryzykować sądy pochopne i spłycone.
Daje się też słyszeć opinię, iż dyskusja na łamach prasy, w radiu czy tv, to żadna dyskusja. Skoro jednak dyskusja (w cudzysłowie czy bez, w takiej czy innej formie) trwa, warto - sądzę - spróbować najpierw zsumować to, co do tej pory zostało powiedziane, poterr zaś zastanowić się, co z tego wynika i czy
w ogóle coś wynika. Może zresztą nie tyle zsumować, co wskazać na najbardziej charakterystyczne momenty.
przyszłości
liczył, iżby

....

.
Jak roz:m.aw1ac dalej?
,,,,,,.,,

,~.~~···

~

YPada chyba zacząć od
samych propozycji Komitetu Rady Ministrów,
od faktu, iż iniciatywa
dyskusji !)Odjęta została przez
rząd właśnie. U niektórvch rozmówców rodlzi to podejrzenie,
że n:ąd chce w ten soosób naformę, jak i
rzucić zarówno
merytoryczne treści rozmowy
o związkach. że ma to być rodzai sondy nastrojów ezy wręcz
próba kanalizowania tych nastrojów, wtłoczenia dyskusji w
dobrze obwarowany, bezipieczny nurt.

W

to w jedPrzedstawiłem
nym dłuższym zdaniu, więc jasne - w sporym rl>wnocześ
nie uoroszczM·iu. Ale przecież
tak naorawde wiele więcej w
dyskusji, tej
dotychczasowei
Prezentowalllej w środkach masow~o komunikowanl.ia się. nie
zostało oowiedziane. Może· jesz~eneralne
tylko takie
cze
stwierdzenie. że n·ie ma o<>wrotu do czasów CRZZ, ale nie ma
też powrotu do sytiuacji M>ned
Niby więc
stamu wo.lennego.
soootrzeżenia cenne. ale.„

'

bo
Wyjaśn.ię teł'alZ to „ale".
w sumie w tym tylko celu napisałem wszystko. co wcześniej.
WatPliwości mam kilka. a zacz-ne od - moim zdaniem .:...
zasadniczej. Otóż wedłul! mnie
dokument Komitetu Rady Ministrów dis Związków Zawodow:vcb wcale n~e zawiera gotowych recept. jak skłonni są
(„PO co
niektórzy
twierdzić

<Mobiście byłbym

mocno zd2:iwiony, gdyby władze Po doś
wiadczeniach okresu od sierp·
nia do 13 grudnia i w czasie
trwania stalllu wojennego zaproponowały po orostu: dyskutujmy iak Polska dłul(a i szeroka. zobaczymy co z teito wyniknie. Tvm bardziej że narzu~one w oropozycjach ramv dyskusji nie są aż tak wąskie, a
z l?Óry narzucone o~raniczenia
co do nrzysz;łeg-0 kształtu zw iąz
ków zawodowych aż tak zaska.kujące.

Przecież
łącznie o

się, jak wiadomo, nrzede wszystkim za pośrednictwem środ
kl>w masowego przekazu. Czy
słusznie? Ano warto się zastaWarto sie zastanowić.
nowić.
chociaż doskonale rozumiem. że
stan jest wo.ienny I czas nie
Dyskusja bodo wiecowania.
wiem tak pcmyślana jest już
zbyt Ol!ran<iczona. gdy c!).odzi o
jej zasię~.

Jest ~ jeszca:e iedna kwes- ·
tia bardziej ~czegółoiwa i - jak
delikatią niektórzy określa ią zawieszonej
Członkowie
na.
„Solidarności" i ich l?łos w tej
rozmowie. Owszem. ooiawiaią
się. ale raczei rzadko i iakby
niechętnie. A przecież do tego
zwiazku należv większość Dracującvcb Polaków.
Niedawno na
nym sootka.nlu
się, że nie ma

oficjaldosyć
dowiedziałem
najmniejszego

JAN BRZÓZKA

mówi się tam wyo.(!ranfozeniach natu-

ry politycznej, które nie sa ni-

czvm innvm. jak tvlko oowt6rzeniem odoowiednich zapisów
z porozumień sieroniowvC'h. Pokwestia
za t:-rm jest ieszcze
struktur re.(!ionalnych Postawiona może nie tak kategorycznie.
iak owe OCtZYW'iste ograniczenia
ool!tvcz,ne. ale każdy myślący
człowiek nie będzie miał najmniejszych wątpliwości. że tenie
go władze po ra.z drugi.

dyskutować, skoro wszystko sami · wymyślili. a nam dali do
zaakreptowa.nia").
pobożnego
zbyt „otwarty", a
jest wręcz

przez to mato konkret'Ily,
Istota sprawy oolega - ' może
- na tym,
zdmiem
należałoby zastanowc:ześniej

im

zaakceptują.

wić się.

Poza tymi dlWiema sprawami,
wszvstko ill4le fost w zasadzie
do dyskusji wła.śnie. iest k ·w estia otwartą. I co słyszymy, gdv
chodzi o to .,wszystko inne"?
Sł.vsz:vmy wiec. że rwią,zki zawodowe l)O'W1i,nn:v być nllprawde zwią21kami zawodowymi. że
nracownika,
br<Jlllić
oowi.nny
dbać o waru'l'lki pracy i w:voo..samo~zvnku. że muszą być
ro;ądne i nienleŻ<lle" (to zreszsię trochę lak
tą w:vnowiada
co
„ oacierz" i nie wiadomo,
wyoowiada ją.cy tę formułkę nod
nią nodkłada i czy w ogóle coś
pod nią oodikłada). że - generalnie - powinny mieć strukturę bnun:Wwą. że lepiiej. ieśli
w zakładzie bęmie jeden zwią
zek. że - wremcie - zwiazki
d o~awodowe nowinlll':V być
b r e. oo mówi wszystko, albo
nic.
zgoła

CHABOW~KI

wypracować

koncepcję

„wmontowania" . <wmontowania
w najzupełniej pozytywnym tel(<> słowa znaczeniu) związków
zawodowych w zmodyfikowany
system funkcjonowania naszego
naństwa.

spróbować

określić

uwodowe związki
związki zawodowe samorząd, zaproponować pewien

r.elac.le:
partia i

m o d el · takiego systemu. jako
temat do dyslrusjd.
mamy do
Jeśli już jednak
czynienia z takim, a nie iin.nym
dokumentem stanowiącvm nod1tawę ogólnosoołecznei rozmowY. to nie pozostaje nic inneten fakt do
go, jak przyjąć
wiadomości i.„ rozmawiać. I tu
ozy tak
wątnlltwość następna:
rozmawiać?

powodu pytać o zdanie na temat przyszłości związków zawodowych J'1!'czyka i Rulew- .
skiego, bo oni kilka razy wYoowiedzieli się dosyć precyzyjnie. Zgoda. Ale „Solidarność",
to riie tylko Rulewski i Jurczy kiJka
czYlk. nie kilkuset
tysięcy dZJiałaczy dównie niezwiązkowych, a kilka miliOlllów
ludzL którzy orzystą-pili do nowej organiucii na fali protestu
nrzeciwko wypaczeniom, przeciwko złu. prff<:iwko arogancji
władzy, którzy w „Solidarności"
szansy autentycznego
szukali
~enia kraju.
N:ie<ktĆINy pewmie już wiedżą.
dlaczego „Solidarność" nie s·peł~
niła ich nadziei, niektórzy gotowi są trwać w przekonaniu,
że nie ma problemu przyszłoś
ci ?'uchu związkowego, jest tyl„odwiesze!llia"
1>roblem
ko
zwiąmków, innii wreszcie mają

wszystkiego serdecznie dosyć i
prawdopodobn.ie niepredko nado iakiegokolwiek
leżeć będą
iiwiązku. Tylko, że my WS'ZYSCY
małą mamy na ten temat wiedze. nie orientuiemy się. iak te
dos:v rozkłada ią się, nie wiemy, Jakie będzie to mieć znaczenie wóWczas, ~dy o funkcjoruchu zwią71koiwego
nowaniu
można tuż będzie myśleć realnie, ocendamy sytuację jalkby
PO omacku.
Generalnie więc uważam. t.e
t e n eta-p i t a k i e j dyskusji należałoby iak najszybciej
chcemy,
Jeśli nie
zakończyć
aby w nieskończoność o<>wtarzały się te same 01>inie w:vrafane takimi samymi słowami.
Myślę, że można iuź dyslrutować w większym l?l'Olllie ludzi,
gronie w pełni renrezentatvwnym, bez obawy, że dyskusja
ta przerodzi się w niekontrolowane wiecowanie. A ia. iako
dziennikarz, lei:>iej bym chyba
wYpełniał swoje SPOłeczne funkcje relacjonując te dyskusje,
niż

je orl!Mi;izuJąc.

Pytanie. iak to sobie wYObraNo cóż. I tel?<> nie wymyśliłem siedząc nad maszyna
Rozma w-lałem z
pisania.
do
ich głosów
ludźmi. słuchałem
na rozmaitych sootkaniach. zasięgałem opinii. Jedni mówili.
że nie ma przeszkód, aby dysszeroko na tematy
kutować
związkowe na forum otwartego zebrania nartyinego w zakładzie: innL że to forum nde
nrze:z: wszystk.ich może być zaakcentowane. lak-O forum wymia,ny POl?ladów, więc mote na
nrzykład na zebraniach orodukcyinych załói? całych wvdziałów
że
czy fabryk: leszC%e inni.
zna•komitą oła~iz'VUlą dla takiej dvskusii moizą . być kominarodowego.
tety odrodzenia
Wiem, że tu I ówdzie oodeimuje się oróby takich dyskusii. a
orzV1I1ajmniei myśli sie o tym.
I może tak właśnde trzeba?
źam?

WOKÓŁ

H
OŚWIATA DROŻEJEE:~:~~
no
.

Decyzja o wprowadzeniu na nowo egzaminów wstępnych do szkól średnich wywołała
wiele kontrowersji. Jedni mówią. że spra-

wiedliwości stało się zadość, gdyż

wartość

szkolnych będzie mierzona jednakowo zgodnie z obowiązującymi kryteriami
wiedzy. Drudzy powiadają, że właśnie o sprawiedliwości nie ma mowy, gdyż temu kryterium nie wszyscy będą w stanie sprostać,
a to nie z ' własnej winy, a za przyczyną
warunków materialnych i środowiskowych.
zależy bowiem
Pomyślność szkolna ucznia
n:e tylko od jego wysiłku, zdolności. pracowitości, ale l od poziomu intelektua•l nego
rodziców, od dostępności do dobrej szkoły,
od kwalifikacji nauczyc'.eli.
Choć to zakrawa na paradoks, rację maj4
jedni i drudzy. Nie można było dłużej godz'.ć się z filantropią naszego systemti edukacji, który był nazbyt łaskawy dla obywaprac
teli tolerując doktoraty na poziomie
magisterskich, prace magisterskie na pozioa matury na poziomie.
mie maturalnych,
który dawniej uprawniałby wyłącznie do
repetowania szóstej gimnazjalnej. Ta „dobroć" oświaty wzmacniała niesprawność gospodarki: byle jaki uczei1 to byle jaki pracownik. Przez lata uważaliśmy za wielki~
może się
osiągn'.ęcie, że każdy kto chce,
uczyć. tymczasem n:e zauważyliśmy, że ma
ono, w zestawieni'u z tandetnym naucza.niem, swoje ujemne skutki. Jeżeli bow :em
nauka ·n'e wymagała trudu. :i. mł~<' ~-·!Y' równocześnie wmav.r= . . "10. że s.:oi c - a -rvvżPi w
ww ~<iowi\:
hierarchi' wartości ni~ prac~
„pap:emasz :epszy
{dłużej sie uczysz rek" - jesteś więcej ':'!art\ to starali 1lę

świadectw

swoje mtałcenie, czując się znacznie bardziej nobilitowanymi ze świadectwem
absolwenta technikum, niż zasadniczej ukoły zawodowej.
Ten pęd do kształcenia na wyższym szcztiblu edukacji, nie zawsze umotywowany osiągnięciami na szczeblu niższym, wynikał
:z błędnej strategii oświatowej, która sterowała młodymi według podziałów: najzdo1ii.iejsi na etudia, zdolni - do liceów i techników, mniej zdolni do szkół zawodowych,
niezdolni do pracy po przyuczeniu na kursie lub beż. A więc mieliśmy jakby szkoły
lepsze i gorsze. Te gorsze legitymowały, się
niższym poziomem nauczania, czego dowodem choćby rugowanie przedmiotów hamanistycznycb ze szkół zawodowych. No więc
wydłużać

każdy chciał ukończyć lepszą szkołę cho~
był nie najlepszym uczniem. W rezultacie
szlify dobrego robotnika były w niższej cenie niż mierne świadectwo absolwenta tech-

nikum.
A przecież nie powinno być w naszym systemie oświatowym szkół „lepszych" i „gorodpowiadające
szych", lecz szkoły różne
różnym uzdolnieniom i predyspozycjom uczim zasób wiedzy
niów o.raz zapewnlające
1 umiejętności uprawniających do pod.jęc!a
I egzaminy
ról życiowych.
określonych
wstępne spełnią swą ważną, s.połeczną rolę
jeśli będą sprawdzianem zarówno s·prawności intelektualnej ucznia, jak i przydatności

do wybranego przezeń typu szkoły. Powinny więc stać się dla każdego szansą wybOru najwłaściwszej dlań drogi życiowej. Kiena
dyś prof. Jan Szczepański powiedział
apotkanl'll s dziennikarzami, :H najważniej-

„

SZKÓŁ ŚREDNICH

.

szym zadaniem szkoły jesot nauczenie wychowanka . jak ror.poznawać samego siebie, a za
cele życiowe.
tym, jak kształtować swe
Chod'Li o to, by fałszywe ambicje nie przP.kraczały możliwości. Wówczas bowiem życie
staje się udręką i dla jednostki i dla otoczenia.
To prawda, że istnieje niebezpieczeństwo,
iż egzaminy wstępne staną się barierą dla
młodllieży :z rodzin o niskim poziomie intelektualnym - a więc nie odczuwających potrzeby
d&lszego ksrlałcenia swych zdolnych dzieci: o
a więc nie mazłei sytuacji materialnej jących środków na opłacanie stancji czy n-.
drogie korepetycje, ze środowisk. w których
dostęp do dobrej szkoły jest utrudniony.
nie zlikwidują same
Egza.miny wstępne
przez się tych barier obciążajęcych przedP.
wszystkim młodzież wiejską. mających swe
źródło w zaniedbaniu oświaty wiejskiej i za·
p6tnieniu cywilizacyjnym wsi 'wobec mia
sta. Ale też nie jest to ich rola. lecz zadapoEtyce spon:e przynależne państwowej
łecznej.

cywilizacyjnv
obniżając

ma swoje twa.rde

):'.'zysłow:owa

łódzkich

pra-

PKZ trwa

konją prace przy
serwacji iedneJ!,o z

,ajclPka wszycb polik łeb zabytków sa- p6tnokralnyc1'
oł
renesansowego
tarza z kościoła · w
mle.1sc waści Rzecz.

cał
Powierzchnia
kowita tego obiekwy'nosl 84.5 m
tu

kw. orzv rzvm zło
at
cenia 7.Śjmu)ą
35.5 m kw Kon•erwatorzy lmprf'!!nUją
zabytoowlerzchnlę
ku
i;:o

u~wają

z nle-

orzPmalowanla I

urnnełnla.fą

ubytk.l

zaprawy.
CAF

Pas.tęp

prawa:

W

~own iach

Andrzej
Zbranieckl

pc>przcczkę.

do najsłabszych działamy przeciw
tym prawom. Słuszne jest załem by oświa
ta zdrO'Żała, by zwyzkowała cena ksztaken:a w sensie włożonego w to kształC'eoie in
dywidualnego wysiłku. Nie tył.ko uczniów
ale i nauczycieli. których wzrost wyma1?ai•
obarcza szczególną odpowiedz.lal.nością n jakość kształcenia i wychowania.
równając
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zakładu

O wojskowYlll szkolnictwie zawodowyin

Płn• do nas Czytelniczki zaniepokojone swoją niepewn11 sytuacją
rodzinni!. i zawodową. Przebywaj11
one obecnie na zasiłku wychowawozym. Jednym kończy się on w
lipcu, innym we wrześniu albo i
w listopadzie.
'
Tymczasem ich zakłady pracy, a
lll nimi przeważnie zjednoczenia,
ulegaj11 likwidacji. Na ich miejsca
powstaj11 niekiedy zrzeszenia. Lecz
w tak minimalnej obsadzie,
że
miejsc starczy tam zaledwie
na
kilkunastu
wybranych pracowników. Pytają więc, czy będą mogły
odwołać się od tych decyzji personalnych. Jeśli tak, to do kogo?
Ka:i:dy pracownik,
otrzymujący
wypowiedzenie, może w 'terminie
7 dni odwołać się do komisji odwoławczej. Mogą więc i
młode
matki żądać przywrócenia do pracy. Ale jeśli zachodzą przyczyny
uzasadniające rozwiązania stO$Unku pracy, to żadne racje osobiste
pracownika, niewiele tu pomogą.
To prawda, że przepisy rozporządzenia RM z lipca 1981 r. w
sprawie urlopów wychowawczych,
zabraniają zakładom wypowiadania
matkom umów o pracę. Jednakże

likwidacja zakładu, to powód, któ- w tym roku che• zdawa~ egzamin do WytszeJ
ry uzasadnia rozwiązanie umowy. Szkoły Ofic1?rsklej Wojsk Rakietowych 1 Artylerii
W takiej sytuacji pracownice, pri:e- w To,runlu. Czy kandydaci de tej uczelni wojskowej
bywające
na urlopie wychowaw- powinni spełnla6 Jakieś szczególne warunki, a Jeśli
czym, mogą rzeczywiście, wypo- tak, to Jakle?
wiedzenia otrzymać.
- Jak panu chyba wiadomo Wy1sza Szkoła OfiPrzepisy taką okoliczność prze- cerska Wojsk Rakietowych I Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu kształei dowódców-lntyn!erów
widziały. Zapewniają one matkom, wojskowych oraz oficerów pol1tycznych dla jednokontynuowanie przez nich urlopów stek artyleryjskich 1 rakietowych oraz naziemnego
wychowawczych. Toteż czas
na rozpoznania artyleryjskiego. Do uczelni przyjmowani
jaki ich udzielono, a przypadający są absolwenci W6Eystk1ch typów szkół średnich z
już po rozwiązaniu stosunku pra- dobrą zinajomością matematyki 1 fizyki. Pyta pan
cy z powodu likwidacji
zakładu, o szczególne warunki przyjęć. Otóż z dotychczasowych doświadczeń działalności tej uczeLni wynika,
traktuje się tak, jak okres urlopu 11
najbardziej predestynowani do studiów są a bsolwychowawczego w zakresie upraw- wenci liceów l techników, w których przedmiotami
nień. Wówczas wypłacenie swiadwiodącymi
są:
m.atematyka, fizyka, elektronika i
czeń przejmuje na siebie oddział
elektrotechnika.
ZUS. Matki nie muszą więc PL'ZC- A jak wyglądają egzaminy wstępne?
rywać
urlopów, lecz nadal spo- Doboru kandydatów na pierwszy rok nauki w
kojnie zająć się wychowywaniem
swych maleństw. Dopiero po za- wyższych uczelniach wojskowych dokonuje si~ na
podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,
kończeniu urlopu mogą starać się które obejmuje sprawdzian wiadomości. umiejętno
o podjęcie nowego
zatrudnienia. ści I uzdolnień kandvdatów, wynlkl osiągnięte w
Powinny jednakżę wiedzieć o tym, nauce w S>Jkole średniej, sprawdzdan sprawnośd flże zakład,
który· właśnie
takiej zycznej i psychicznej oraz dodatkowe kryteria kwalikwidacji ulega, jest
zobowiąza lifikujące do służby wojskowej. Egzaminy wstępne
ny stwierdzić ten fakt w świa na studia do akademii wojskowych I wytszych szkól
oficerskich mają charakter konkursowy 1 obejmują
dectwie pracy oraz podać w nim wiadomości
z zakresu , programu szkoły średniej.
także dokładne terminy udzielone- Przedmiotami kterunkowyml na egzaminach wstęp
go urlopu wychowawczego.
(g)
nych ka.ndydatów ubiegających się o przyjęcie do
WSO •11: na polityczny profil studiów - historia
Polski i języik polski (w Wytszej Szkole Marynarki
Wojennej ponadto matematyka), na wszy91kle pozoEA DWA LATA
stałe kierunki studiów wytszych szkół oficerskich
- matematyka I fizyka (w Wytszej Szkole Oficera. W.ł E(edy• plaallhl„ •• 1'&Ua llobleła, kt6H Jffł blwatttlk11
skiej Slu:tb Kwatermistrzowskich
matematyka I
geografia).
tu• &06.csyla 19 lU, mote usy•kat rent• :rodzłnnłl 1)41 zmarłym
- czy to JUt w&syetKoT
m.n. Inf-ormowU!łete •et, :Ile re.ta taka aalriy •I• l mlodHym
- Ni•. NiMaieżnitt b<>wilem od egzaminów wstęPlloblełom, pozoetaj11cym w obwili śmie.roi m•ła Ila jego utnymanyCh kandydatów obowiązują badania psycholog!czBła. A iłwiladeaenle te 11raysnaje Ilię wdowom dlate10, aby mosły
oraz sprawdzian sprawności fizycznej obejmują
cy: przepłynięcie dy9ta,nsu 50 metrów w dowolnym
pn• OkrM roku, esy dwu, zdobyt kiwalifika,cje zawodowe 1 JIOd·
cza.si•,
bieg na 100 i 1000 metrów w u.blorze sportoJ-' prae •• Nle wiem Jednak, jak prndtlławla Ilię sytuacja kobleły
wym na czai, podciąganie na drą1ku (n1"klm) miniłl·lebloJ pneuj11-C•j, ale moOJl.CI ,tut am•c„onaj wyełlowywan1em
mum a razy.
dwlaol 1 p:rowa4aenlem dGm11.
- A jakle 111 w&runkl przyję~ do wy:tszycb uczelni
woJ•kowych?
JWn),: Kobieta prac-u~ca, lri61'• w ohwUl tmtttcl męt• nl• ma
- Do akademU wojskowych t wytszycb 1zkó! of!jencse Ull<.oflc:zonych 50 lat, nabywa upraiwniefl do ranty lnwalidscenwklch przyJmowanl 8<1 mężczyźni w wieku do 24
kł•j dopiere po osdągin!ęciu t&go w1leku, o ~ następuje to w cl11lat, z wyjątkiem Wojskowej Akademii Medycznej,
która przyjmuje kandydatów w wieku do 22 lat.
l'l & lat. G> rentę rodzinni! b.,c:lzle wl<:e mogla ubiegał lię pant
Od ll:andydatów wymaga się spełnienia następują
dotpder. aa dwa lata,
(b)
cych warunków: obywatelstwo polskie, odpowiednie
wartości moralne I polityczne, stan wolny, zdolność
do służby wojskowej w charakterze kandydata na
PO UPŁYWIE I LAT
-J:Ołnlerza zawodowego, stwierdzona orzeczeniem wła
ściwej wojskowej komisji lekarskiej oraz wykształ
Jl. B.: Mam pewn11 Ilość b0016w loklicyjnyeh, nabyiych w r6ź
cenie średnie uprawniające do studiów w szkołach
nyab okresach. Dla dwu z nich upłyn11ł w pierwszym kwartawyższych. Dodatkowym
warunkiem przyjęcia do
le br. 5-letni okns. Czy z uwagi na upowiadaną rewaloryzację
Wyższej
Oficerskiej Szkoły Lotniczej
i Wyższej
w.kł&d6w plen!ęźnych naleźy je dalej tnymali1 I drugie pytanie•
Szkoły Marynarki Wojennej
jest posiadanie przez
czy rewal1>ryzacja o-bejmuje tylko 1ame bony, czy też 1 należne
kandydatów odpowiednich zdolności fizycznych i
od nich odsetk12
psycohicznych do służby w lotnictwie lub na morzu,
stwierdzonych przez specjalistyczne wojskowe komisje lekarskie (lotniczą lub morską).

- Gdzie motna się ubiega~ o przy j-::cle do szkoły
ollcenkiejT
- Zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Lodzi przy ul. 22 Lipca 104 codziennie w gOdz.
8-15, zaś w soboty (również wolne) od godz . 8 do
13. Otrzyma pan u nas specjalne formularze podań
anklet, do których trzeba dołączyć wyciąg z aktu
urodzenia i poświadczenie oby'ło(atelsiwa polskiego
w przypadku, gdy kandydat nje posiada jeszcze dowodu osobistego lub tymczasowego zaświadczenia
tożsa.moścl; c;lplnię organizacji społecznej lub pol!tycznej, szkołv lub zakładu pracy kandydata; świade
ctwo szkolne w oryginale stwierdzające posiadanie
wymaganego wykształcenia. Uczniowie ostatnich klas
szkół średnich przedstawiają odpowiednie zaświad
Przez bite dwie godziny dzwonili
czenie stwierdzające uczęszczanie kandydata do danej klasy, a po złożeniu matury bezzwłocznie winni do Ng.szego Telefonu Usługowego
przedstaw1c świadectwo maturalne. Ponadto trzeba 303-04 czytelnicv zainteresowani wojprzynieść dwie fotografie o wymiarach 3X4 cm. Terskowym szkolnictwem zawodowym.
min składania podań wraz z dokumentami o przyję
cie do Wojskowej Akademll Technicznej, Wojskowej Trwa bowiem obecnie rekrutacja do
Akademii Medycznej. Wyższej Szkoty Marynarki szkól wojskowych - akademii, wyż
Wojennej i Wyższej Oficerskiej Szko1y Lotniczej szych szkół oficerskich oraz do
upływa
clnia 10 maja . a do pozostałych wyż
szych
szkól
oficerskich
dnia
20
maja.
Czasu szkól chorążych i zawodowych szkó-ł
podoficerskich. Na wszystkie pytawięc pozostało już niewiele.
- Panie pułkowniku, mój syn jest teraz uczniem nia zwiazane z tą rekrutacją, a więc
m.ln. terminami egzaminów, przeI klasy jednego z łódzkich techników i chce zdawać do Liceum Lotniczego w Dęblinie. Czy ma jabiegiem nauki i studiów, a ta·kże
kiei szanse?
warunkami przyjęć kandyqatów do
- Radzimy nie rezygnować z technikum, a jedno- wytszych uczelni wojskowych, ucze~nle skontaktować się bezpośrednio :r; dyrekcją
Liceum Lotni-czego, gdyt nie wiadomo czy w Dębll dzielali odpowiedzi przy NTU 30S-04
nrle, c11:y tet w jego filii w Zielonej Górze, 511 jeszcze przedstawiciele Wojskowego Komenwolne miejsca. Do I klasy zdaje się tam egzamin danta .UllUpełnień - ł,ódt - pplk
z zakresu azkoły podstawowej, zaś w czasie ł-let
nl•l nautld w Llce<um Lotnwzym j~ absolwenci przy- Wiesław Godlewski I _m jr mir J!IOgotowywani są do Wyższej Oficerskiej Szkoły . Lot- gumll Zacharski.
niczej w Dęblinie.

SPOTKANIE'

PRZY

NTU 303-04

Czy
ka.ndyda.cl d<> Wojskowej Akademii MedyezneJ muszą dysponować odpowiednimi warunkami
fizycznymi? Mój syn jest bardzo szczupły, po prostu
takle „pięć minut na małym zegarku".

n•

MD.: ltewa~wyizacj11 objęte ~ b<Jny lookacyJn•, ja'.k l należne
idl posl.adacsom odsetki do I!! stycmia br. Totn te bony, . k<tóre.
zoetały nabyte przed ~ laty l tym samym prcestały jut procentować, korzystniej jest wymienić n•now•; na k~rych zoetanle .za•
znaczone, że ata111owl11 kontynuację wlkładów sprzed 31 stycznia
191111 r., a tym samym w pnewddzl:anym terminie rostanle do n.tch
doliczone 20 procent.
(h)
ODPRAWA EMERYTALNA
Czy a chw!l11 odejśeia na rentę Inwalidzki! • zakładu,
w którym pra:epracowałam 19 lat 1 ' miesięcy, przysługuje ml
tzw. „odprawa."? W moim zakład7'ie s11 rozbiriności w tej sprawie.
I. L.:

RED.: „Odpra.w y" emerytalne SI\ wypłacane w zakładach wyłącznie na podstaiwie układu zbiorowego pracy. Ponieważ każda
branża przemysłowa ma swój włHny uklad, więc l odprawy są
różnie w różnych zakładach wypłacane. Jednak powszechnie o-bowi112ującego przepisu w tej sprawie nie ma.
Pow'1!11na pani zasięgnąć dokładnych info.rmac;ti u przewodnlcucego zakładowej komtsjj rozjemczej. On bowiem zn·a warunki, jakle muszą być spełnione, ażeby odchodzący na rentę inwalidzką
lub emeryturę, pracownik mógł otrzymać „odprawę".
(i)
PRZEDŁUŻENIE

URLOPU

B. s.: Odbywałem kurację sanatoryjną w ramach urlopu wypoczynkowego. Część urlopu młałem jeszcze za ubiegły rO<l<, resztę
wziąłem z bieżąceg-0. W
połowie lruracji zachorowałem 1 otrzymałem 10 dni zwolnienia leka.rskiego, które niezwłocznie przesła
łem do zakładu pracy. W dwa dni po rozpoczęciu pracy zostałem nagle 2ukocrony decyzją kJer-0wnlk,a, iż mam natychmiast
rGZpocz11ć nowy to-dniowy urlop, Czy rzecz}·w·iście muszę go tenz
wykorzystać? Przecie-; kodeka pracy stwierdza, że ozęść urlopu rue
wykorzy•tanego z powodu ch1>r-0by, za.kład jHł zobo·wiązany udzlellćl w terminie późniejszym.
RED.: Kodeks pracy w ut. 166 stwlea-du tylko ogólnie, le nie
wykoczystanego w tej części uTlopu, zakład jest zobowiązany udziepracownikowi w termdnle późndejszym. Zgodnde z paragrafem 3 rozporządzenia wyk-0nawczego, urlQ1l nie wykorzystany
z pow-0du choroby lub odosobnienia, łrwająceg-0 nie dłużej niż
7 dni, ulega przesunię<:lu na okres następujący bez-pośrednio po
termilnie zakończenia urlopu wypoczynkowego. Jeżeli okres choroby obejmował więcej nlż 7 dni urlopu, p01Zostałej nie wykorzystanej cozęścl url<>pu zakład p<iwlnien udzielić „zgodnie z o'k~eślo
nymi w kodeksie pracy zasadami ustalania terminu urlopów"
Prawdopodobrnie kierownik Uczył się z tym, że trzeba będzie przedłużyć panu urlop, więc zaplanował odpo......Uednio pracę w wydziale. I stąd ta jego decyzja, aby nagle przerwany urlop wykorzystał pan w termi.nle prze.: niego podanym.
(g)
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Lżejsze., mniej
odporwiedzial;a
JlN.Ca n.le wym~ająca
szczee61n~h kiwarli;flikacji t'4) praca z regruły niżej wYrnagradzarna. Toteż 1>raCOWill-icy ocsia.dający wyi.sze kiwali.fikacje n,ie ubiegają sil! o nią.
Ale nieikdedy zachodiii konieczno~ć
przendesienia do niej,
ze względ6w zdrroWOrtnych p.racowinika zatrudnlionego dotychczas na .st&nowi.!ku batrdziej odpowiedziaJnym i
wyżej wYn&gradza111ym..
I wtedy
zaczynar.l11c się nieporozrumien.ia: praOOWl!licy chcie1iby bowiem otrzy„
mywać nadal
WY\llagrodzeniie w
nie Zi1Ylieni01I1ej wyso'kości, zaikłady
zaś wią.żą wysokość wynagrroda:enia z wykonY'Wll!llll -pracą. Są Jednak sytuacje. w k.tórych pracorwnik czasowo wykonujący
lżejszą
pracę zachowuje uprawnienia do
nie zmniej.szonego wynagroda:enia.
w pierwszym rzę&:iie dotyczy to
ciężarnych kobiet
pr.zettiiesfonych
ze w~ględu na uciąźi1i:wo~ dotychczas wykornywainych zajęć do innych lżejszych.
NaSrtępnie tych
pracowniJków. , u k!tó:rych stiwiercl.zono ob.lawy chocoby zarwodorwej.
0 !Je jednak uprrawnieinli a cięrżat"nych kobiet SI\ na ogół hOll():rowane o tyle niepojęta dezorientacja
))anu.ie gdy chodlz.i o pracownJlk6w
on:eniesdonyoh wrslrutek zaleceń lekarskich. Oto drwa cheralk!terystn:a:ne listy przesłarne nam pwea; nde
wied.zących czego stlę t>r.zymaó -pracowrni!ków.
„Zootdem pn:em lekana zalldadowego odsunńęty od pracy. na dotychC'Zasowym
.siwnowisku. Dano
mi irrme, ale tam zarabiam dużo
minie.i nii na popmednim. Do.wiedrztla.wszy siit. że w
podobnych
przypadkach J>rzeiwtird!zialily jes-t dodart ek wyrównawczy s>kierorwa!łem
swe ~rok~ do rachuby.
Polecono
mi przynieść odpowie<d,n i prrzepis.
bllWJs Nie umiałem ~o znalefć i POSzed-

Wojskowa Komisja Lekarska zadecyduje czy
pan! ayn spełnia odpowiednie warunki do studiów
w tej uczelni. Nie przypuszczam jednak, aby waga
ciała była tu jakimś decydującym elementem, gdyż
młodzi ludzie najczęściej są bardzo szczupli. Najwa:tmlejsze Jednak •ą próby sprawności fizycznej,
jak~ w czasie egzaminu do W AM kandydaci pnechodzą.

-

Kiedy

upływa termin składania podaA do szkół
Kogo one kształcą?
Ostatecznym terminem
jest dzień 1 czerwca.
Szkoły chorążych są odpowiednikiem średnich szkół
zawodowych. Kształcą one chorążych. dowódców i
specjalistów średniego szczebla dowodzenia zapewniając Im u2yskan1e kwalifikacji w zakresie szkoły
średniej.
·•
- A jaki charakter maJ4 podoficerskie szkoły nwodowe?
- Przygotowują one podoficerów zawodowych peł
niących odpowiedzialne funkcje słutbowe m .ln. dowó-t ~ "w drużyn, pomocników dowódców plutonów,
s· ·
oododdzialów.
ehorątych?

-

Opracował:

CZYTELNIK()"'

Le'kanze sądzili, że oo =nej re-n.cie chorobowej pracownrik wróci do zdrowia i bę
dzie mógł nadarl pracować. UwieNył on w
ich zapewnienia i po roku znów zgłosil się
do zakładu. Lecz na dawne stBllloiwisko. na
którym zarabiał 11.536 zł, już go nie przyjęto.
Zmu~ony był pOdjąć pracę za niecałe 4 tysiące
złotych.
PrrZf>VPraoował
racpterrt -pół
roku, gdy oo s illnynn krwotaku, wnownie
z,nalarzł sie w szpirta~u. Kiedy wyrca:erpał kolejny zasJłek chorrobowy, skierowano go na
rentę irnrwal1idziką. Zaliczono go do trzeciej
grupy. Tym rM:em nie oi'mymał 4.152 zł
renty. a tyliko 2.925 zł.
Za.szokowa.my tym praOOW1I1ik zwrrócił się
do redakcji, prosząc o zajęcie się iego sprawą. Nie wszyscy zdają sobie spraiWę z tego,
że miedzy rentą chorobową a
inrwalid!Zką
istnieje zasadnfoza różnica. I że każde z tych
świadc2eń prz~nawane jest na podstawie
odrrębnych .pr.z epis6w. PracOW111icy nrle bardzo
sil! w tY'm orientu.ją i często my\lą a:e sobą
te dwa rodzaje świadczeń.
Zae2ą6 wrięc musłtny ord przyrpomnienla,
oo to jest renta chorobowa i czym sią ona
r62lni od renty inwalida:lkiej. Otóż w peiwnych -przypaidlkach -prac01W111ik. mimo wyczer•
painia zasil!ku chorobowego, nie ordrZy.srkruje
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.ieszcze peJmei roolności do pracy, chociaż
we.dług opiniii lekarrJ:y, dalsze lec!Zenie przynieść może popra;wę stanu zdrowiia. Wówozu ZUS pNyZnaje reintę c-horobową, nie
na dłuzej .iedrnalk nLż na 12 miesięcy. To
świadczeńie jest bardziej korzystne dla -pracownilka. Po plerrwsze dlatago, że zakład nde
ma obowiąt1Jku rozrw,iązywać z lllim sitosUlllkru
pracy. Po drugiie jego wysokość wyrnosi 75

łem ze ~woim kłopotem do kieroW111ika. On jednak nie ze.'tikinąl się
z czYJp.ś podobnyim, w,ięrc dod!lit'ku
nie otn;ymuję".
„Po chocabie pmenlesfono mnie
do lżejszej i oczywiście ni:i:ej płatnei pracy. Udałem
się więc do
za!kładowego radcy,
pytając . C!l.Y
nie należy ml się jakieś wyirównal!lie. Od-powiedział że da odpowiedź oo otrzyman,i u do wglądu
zaświadrczenia lekarza.
któ:ry zadecydował o zmianie
stanowiska
pracy. PTzyrniosłem - radca o·b ejrzał je i nie tłumacząc
w czym
rzeerz załartwtił mnie odmownie".
Dziiwli. I zarazem
niepokoi beztroska z jaką podeszli do obu ze.sygl!lailizowanych nam spuw ludzie, którzy z racji
pełJtionych
furnkcji byli nie .tyl!ko zobowjąza
ni za.pOOl!laĆ się z rosrzczeniami praOOW'!lilkórw, ale p0 roe.patrzenhi ich
pretensji wyjaśni~ problem zainteresorwaeym.
Sytuacja pra.cowiruikórw J)I'Zeniesio.nyoh w ra:zJie
s;pwoierdzenia u
nich orb.iawów choroby zawodowej
jest bowiem od dalWllla, uregulowana a.rt. &17 ~P. który przyjmuje
za zasadę, -wyprłaca!llie pracorwnikom w taikich ra/ZiBCh doda<bku wyl'ÓWnarwrcizego przez okre$ 3 miesię
cy bez W2rgJędu na rodzad choroby
zawodowe.!.
Roop0Nądzenie
MP!PiSS z 14 ]listopada 1974 r. ustala zraś, że dodatek wyr6winawc:r.y może być wypłacany nawet
do 6 miesięcy, jeżelli J>ł'zebieg leazen,ia rokuje odzyskande przez
pracownika zdoiLności do J>Qdjęcia
-poprzedillio
wyfkonywanej pracy
lub inqej dającej mu moźlirwość
osiągnięcia wynagrodzenia tallciego
jark praed c-horobą.
Dodate<k wypłaca się w wysokoś
ci stanorwiącei różnicę międ2:v Jl<lprzednim, a obec.nym zaro·b kiem

aadnione. Albowiem jego zakład nie zadał
sobie trudu a nie oodał do ZUS okres6w,
kiedy praoownlirk uzyskiwał° najlel)S'Ze zarobkJ. lect: an.lltornatycznie prJ:edstawil wY(kaz
ostatnich 12 miesięcy, 1 k tórych to crZęść
przyjęta została luż z nowego zatru<lnie<hia,
~dy przez pół roku otrzymywał on dużo niż
sze wynaJ(rodzeruie.
0

Na .aczęście · M prrzepisy, chrondące rencistów. Może więc i nasz Ozytełnilk wystą
pić do ZUS (w oią,gu 3 lat od wydania deCY'Zji przY'2mające.l świadozenie) o zmia111ę
Ok-reeu. a które.ro zarobkl! ZlOStały prayjęte

Można podiac

proc. J>Qdstawy w.v1mia·r u. W przypadikiu zaś
do pracy sporwodowanei skutkami wypa:dlku przy nracy czy chorroby zawodowej, renta chorobowa stainowi 100 proc.
J>Qdstarwy wymiarru.
Natomiast renta iin.wali.dznca k11:eciej IP'UPY
wyinooi ty'lko 50 -proc. podstawy wymiaru.
plus dodatek za •ż J)l:'acy w ML. Jeat
więc dużo niżsu od renty eh.orobowej.
:J:Tzy-znać t'fzeba jednak. że J:)l'etensje naszego CzY'tellnika 81\ w pewnym aeMie \!l\'Ja•
niezdolności

Godlewr.ld

WYRÓWNAWCZY
W•isku. Podstawę do wypłjlcania go
stanowi zaś zaświadctenie lekarslci.e stwh~rdzające, te konieCrZ<ność
przeniesienia wynika ze stwierdzenia obia:w6w choroby za;\l\'odowej.
Trudno odpowiedzieć nam wiążąco
czy auitorom
cytowanych List6w
należy się dodatek wyir6wnawczy
czy też nie. bo w grę wĆhodzi jedynie choroba samoistna. W żad
nym iedrnak wypadku nie wyda.Je
nam się slusene wysyłarnie pracownika„. oo przepisy rn.y oddalenie
iego roszczeń
b~ oodarnia
pr.zekon:Y'wającego wyjaśnie,n·ia. (h)

Podatek
u drugiego
pracodawcy
- „W zakładzie macierzystym zarabiam około 6 tys. zł. A w drugim. w ~tórY'm jarlem zatrudndO!lly
na pół etatu 2,5 tys. zł. W -pierw.azym nie płacę podatku od wynagro<N.eń, za to drrugi prracodawca
sumuje oba wynagrodzenie. i od
całości -potrąca mi pod&telk. Srtarno-

wi to

wkaźną kwotę oół tysiąca
złotych. obciążającą znaCZrnie mój
budżet. Sądzę. ze pismo które C!l.Ytam Już kibkanaście lat zechce mi
wytłumaczyć C'LY oostępowa,nie układu
jest słuszne. Dla pełlne.e;o
naświet·lenia sprarwy zaznaczam, że
n1e jestem radcą prawnym an,i

sprawe

do obliczenia podsta1wy wymiaru świadcze
nia, na kQlejrne 24 miesiące zatrudnienia w
ostatiruich 12 lafach pracy. Będzie mógł wYbrać naj:ko.J1zY'St.nieiS>Ze dla siebde miesiące,
kiedy to będąc jeftQZe w peł/ni zdrowia,
u.zysk-ilwał wpełnie dobre zarobki. Żałować
tylko trze-ba, ie zakład w porą nie pOrlllógł
praoowinfilwwii, nie doradził i nie wyjaśnił
~go ws.zylS'tikiego w odpowiednim czasie. Nie
tneba byłoty &iił zaczY1I1aa eałed 11>ra1Wy
Id ~'IL
(g)

mJr mgr

Bocumił

Zacharski

MLECZNE PARADOKSY
Mieszkam na Retklni I rozs11dek oraz wygoda nakazywałyby
ml tu robić podstawowe zakupy.
Ale często nie jest to do ueallzowania, bo w poblllklch •klepach przy ul. Marusarz6wny,
Retkiński~j,
Przełajowej
rzadko
kiedy jest mleko i pieczywo dłu
tej nit do godz, A rano. W dodatku brak tam nie tylko zwykłego mleka, ale i tego specjalnego, dla zareJestrowaJJ.yCh dzieci.
Początkowo
rejestrowałam
kartkę dla swego dziecka w sklepie przy Retkińsklej 106, ale
gdy kilka razy zabrakło dla mnie
mleka przeniosłam się na ul.
Ma.rusarzówny. Tu historia powtórzyła się. Bardzo mnie to dziwi, bo jak wiem w łnnyeh rejonach miasta, chotby na osiedlu
Zgierska - Stefana mleko dla
dzieci jest w sklepach przez cały dzień.
Dlaczego więc jedne
sklepy mogą go zamawiać sto·sownie do potrzeb, a drugie U•
chylają
się
od zaopatrywania
najmłodszych
w ten niezbędny
dla nich produkt tywności?
I.C.

pracownikiem wo'bec któ:rego obospeeja1ne zasady opodat-

wiązują

uzyslkiwainym
na nowym s-tano- kowania w drug.im i
~NU, 9 ffłH M,, 9fłiMiłHI# 9 Pt"" t#Hłł fłl# fi Hal>I Pł"ll#<łll~lllMIU 9 Hl 9llllfrH fi f .9 11111 ,,,l#llHlll'll•#I P#H f tl#l#lł#l•#•IH##Hli mieiscach pracy."

NAD LISTAMI

ppłk Wiesław

Jerzy K<askowskl
Foto: A: Wach

następnych

Zasady <>J>oda.tikorwyrwal!lia w:ynaosób za,tfl'rudnrionych na
oodstawje umowy o pracę w ki!N<.u
jednostikach .!(<>spodarki uspołecz
nione.i ustarJ.ają: zarządzernie miniska filnans6w z 6 marca 1979 r.
zam. w MP 7179 oraz usta;wa z
11 lutego 1981 r. zaim. w Dz. U.
4/&1. Ustalają one, te jeżeli wynal?l'odzeniie ueySkiwane w kiMcru zakładach nie -prJ:ekracza 7 tys, zł.
mdesię=ie jest wolne od podatku.
Gdy .ledmlllk przElkiracza tę kiwotę
opoda~lkowaniu podlega nadwy'1Jka
kwoty wynagrodrzenia pomad 7 tys.
zł, wig skali cikreś1one.1 dla drugiego P<J<iaitnika.
gl'IOdzeń

Wynilka z tego, że POdarteik Jaki
Panu drugi pracodawca
jest oblicza,ny nieprawidłowo, bo
w wysokości o wiele wyższej niż
przewiduj!\ to przepisy. Toteż na-

potrąca

leżałoby

n' ~ zwłocznie

zrwróc-ić

się

do pracodawcy i to na piśmie o
?JWrot rui esłus:zmie oobra,nego podatku lub zaHczenie nadiołaconei
kwoty na ooczet bieżącego podatku od pobiera,n e.go wynagrodzetnia.
Jednocześnie
przyJ)()miJnamy,
że
roszczenia Pańsrkie, liczą.c od dinia
złożenia pisma mogą zosta~ nlieatety uweg~ędniont tyl:ko za jeden rok

Wlsrtecas.

(Jl)

N!EDOSTĘPNA

SMIETANKA

M!Hzkam przy uL Inflanckiej.
Teoretycznie mogę czynić zakupy w trzech pawilonach handlowych. Najczęściej jest jednak
tak, że pawilon handlowy przy
ul. Łagiewnickiej jest zamknięty
z powodu któregoś tam z kolei
włamania, a drugi przy MarysiAkiej, ale nietrudno pnewidz.tet,
czy choroby prrsonelu. Pozostaje
więc
pawilnn przy ul. Inflanc·
klej, ale nie trudno przewidzieć
to się w nim dzie,ie, zwłaszcza
w wolne soboty. Tłumy klientów
stoją wtedy bez względu na pogodę na dwone
oczekując
na
koszy~zki lub dostawę. Zwłasz
cza ~mietany. Będzie we wtorek
- pociesza personel. Zaś ktoś :r;
boku dodaje - szkoda, te pani
nie pojechała
do Sródmteścla
tam śmietanki pod dostatkiem.
Nie wątpię, ale myślę że I peryferiom tri ~ę ll04 od handlu
nalety.
(h)

·wbilgorajskiej

wytwórni posiłków
zmarnowano ponad 5 ton
artykułów ży\\11ościowych

Funkc jonariusze Komendy M!ejsklej MO w Bełchatowi e , przed kilkoma dnia mi odkr yli wyrzucon e na
wysy p isko 1.325 kg podrobów wieprzo w y ch, k t óre, jak ust a lono zostały w y w ie zione z w y twó r ni posiłków
rege ne racyjn ych w B ił goraju przez

INFORMUJE MY
W yd ział

Kulturv F iz y cznej S,:>v rt u
I Turystyk! Urzęd u Mia st a Łoo zl
inform uje, t e
od dnia
30 marca
trac ą w a tność
karty wolnego wstę.
p u (kolor zielony) na mzystkie Imprezy spor towe w y da n e przez ten
wydział n a 1981 rok

Komunikat

Totka

z d nia

24.IIl .1982 r.

W zakła dach

1twierdzono:

EXP RESS L OTEK - 36 r ozw . z 5
trat. - wygr. 146. 473 zł. 4.847 roz w.
z 4 t ra f. w yg r. ! .831 zł , 165 .~68
r ozw . z 3 traf. - wyg r. 79 zł .
MALY LOTEK

k ie r ownika ma gaz~·nu Włodzimierza
G. I magazyniera And rzeja P,

Wob ec kierownika magazy nu I magazy nier a zastollOWano a r eszt tymczasowy, Kierownika w ytwórni Henryka P . zawieszono w czy nnościach
sl u ibowy ch.
(PAP)

14 śmiertelnych ofiar
wybuchu wulkanu
w Meksyku

Chichonal w sta-

nie Tabasco, w południowej części

„KUKUŁECZKA"

•

C 11 31 PŁACI„.
I LOSOWANIE: za 5 traf, 1.191 zł,
- 67 zł, 3 - 10 z!.

Dziś

Meksyku. 20 tysięcy osób :tmuszonych zostało do opuszczenia swoich
domów.

ŁKS

ligowa konfrontaeja tód.z - Gdynia

Po d wumeczu
ze
s tolicą,. na sze
W toku kontroli magazy nu t e j że
wytwór ni ujawniono 3.862 kg In n ych, drużyn y piłkarskie s taj ą dz iś d o d run ie nad ający ch się d o • poż y c i a ar- giego podo bnego pojedy nku o punkty
ligo we. Tym r azem będ zi e to dwu tykułów ży wnoś ci owych , któr ych nie
mecz Łódź - Gdyni a.
uż yt o do produkcj i na skutek n ieNa widzew skim stadion ie o godzigospodarności I marnot rawstwa , m .
in. : 224 kg ryb, 312 kg ozorów w iep- nie 18.30 m istrz Polsk i, Widzew, rozrzowych , 101;; kg pierogów z kapu- pocznie spotkan ie z Bałty kiem. Równ ież o godz . 16.30 przy s tąpią do walstą , a także 1.856 jaj.
k i na gd y ń ski m boisku jedenastki
Arł<I i ŁKS .
Łączn i e doprowadzono do zepsucia
S.1 87 k g ż y wności wartośc i 411 tys. zł.
Dzisiejszy
r ywal
W ldzewa
po-

L O SO W A N IE I : 13 rozw. z 5 traf.
- 127.447 zł , 1.853 rozw . z ł t r at . 1.341 z! 61.458 rozw . z 3 t r af. - 67 zł.
LOSOW A NIE II : 4 r ozw . z 5 t r af .
Co najmniej 14 osób
poniosło
- 438.510 zł , 672 rozw. z 4 t raf.
śmi e rć, a około 100 zostalo
ran3.915 zł , 29.0H r ozw. z 3 t r a f . nych w wyniku
poniedziałkowej
150 zł.
erupcji wulkanu

„KUKULEC ZKA"

BALTYK T ARKA

WIDZEW

jedynku z Bałty k iem. Trenerski due t
(M, Geszke I Zb. Kociołek),
znany jes t i
podejmowan ia śmia ·
łyc h decy zji.
Dowiedli tego w mec zu z Ruchem, w prowadza j ąc do gry
zgutczyńsk lego.
spragniony llgowej
piłki

Zgutczyńskl

zaprezentował

s ię

z jak naJ1epgzej strony, strzelając
R.ucbawi d w ie bramltl. Ty le, że Widzew to jednak n ie Ruch.
Sympaty cy Widzewa będ' m ie U
więc okaz i ę obejrteć nie tylko Zgutnyń11dego,
ale zapewne 1 b yłego
my śln i e
rozpoc z ął
I-llgową
wiosnę .
Dzię ki
$ku tecznej grze, n ie t ylko zawodnika widzewskiego zespołu
bramkarza
St.
Burzyńskiego.
A w
prze stał
być
na j go·r s zą
druJyną
w ekstra k lasie, a le naw et rozpoc z11ł drużyn i e Widzew a? Smolarek, Bowędró wkę w bez piec zn ieji<zy
rejon
tahell, P o p ięc iu kolejkac h w iosennych Bałtyk zajmu je 13 pozycję,
mając nad zieję, że „ trzy nastk a " n ie
b ędz ie feralna.
Po n iewykorzystan iu szansy w n iedzi eln ym meczu z L~ glą , obrońc y
Polsk a recprez.en ta c ja hokejowa , jak
m istrzowskiego t y tułu będ.ą chcleli wiadomo, zakończ yła tegoroczny wyzdob y ć oby d w a punkty dziś w po- stęp na mistrzostwach świata Rfupy
„B "
dopiero na trzecim miejecu
Bri1zowy medal zdobyty na tafli Klagenfurtu n ie usatysfakc j onował ani
za wod ników (o czym mogliśmy s ię
pnutkonać
w trakcie ro~mo w y
w
Łódzc y sza c h iści junior zy rozegrali studiu telewizyjnym w czasie wt<M'kowcgo
w
ydania
łódzkich „Wladomot r ad ycy jny mecz z b ydgoskim! koleścl" z u czestnik iem MS.
gami na S szachownicach
hoke istą
męski c h
I 3 żeński ch. Spotk anie zako ń czyło LKS - J. Potzem), ani k ibiców
l
dZ>iałacz
y
tej
dyecypliny
&portu.
się
zwyc i ęstwem Łodzi 8:3. Punkty
dla nszego grodu zdobyli: po jedPodkr eślil
to w wywiadzie
zanym Mariusz Leszner. Grzegorz m leszczon ym we wtorkowym wydaRxeżn ickl, Zbignie w Frankowski. Paniu „ życ i a Warszawy" pre1.es PZHL
weł Woźniak I Urszul.a
Kołodziej
- !:. Adamski. Powiedz i ał on m . In .
czak, a po pół Paweł Fils I Llł\ana t e reprezentacja Polski ni~ m i ała oLeu.ner.
(sg)
ptymalnych warunków do staranne-

I -

-445 zł, 4 20 zł.

195 zł. 3+ -

Ul LOSOWANIE: & 825 zl

!O.OOO
ł

Ko1\cówkl banderoli
I cy fr. 100 zł.

tódz - Bydgoszcz 6:3

„KUKUŁECZKA"

46 zł,

zł, ł -

SRODA, 31 MARCA

cyfr. 500 zl,

PROGRAM I

g s 30

PŁACI:

8.00
Wi adomości
I
komunikaty.
782 zł. : 8.15 Obserwacje. 8.30 Przegląd prasy 8.45 żołnierski kwadrans.
9.00
Przedpołudniowe
spotkania.
10.30
II LOSOWANIE: u B traf. 3.187 zł, „ Nad Niemnem" - fragment pow.
82'1 zł, ł - 227 :d, 3 - 30 zł
E . Orzeszkowej.
11.00 Wlad . 11.05
Ili LOSOWANIE: 5 t r af, - 10.000'zł, Koncert przed hejnałem. 12.05 Z krał 6:1.5 zł.
ju l ze świata . 12.45 Rolniczy kwaKońcóW'kl banderol\ ł cyfr. 500 zł,
dran•. 13.00 Wiadomości I komuni3 cy fr. 100 zł.
katy. 13.10 Tu radio kierowców. 13.20
4. IV. odbędzie Ilię losowanie na- Muzyczne wycinanki. 13.30 'Pioseni(l
gr ód konkursu pn,
„ZIMA - 82" kompozytorów polskich L . Kao raz losow anie końcówek banderoli szycki
13.~5
Studio Relaks. 14.00
w „ NOWEJ KUKUt.ECZCE".
Wiad . 14.0S Przeboje. przeboje, przeł

I LOSOWANIE: za 5 traf. 70 zł, 3+- 23 zł.

•+ -

Uniwersalny klutan
Kiedy beton n ie chce w.!ązać lllę
w n iSkiej temperaturze - pomaga
d cm!eszka kiutanu. Klutan pochłania
ta kże
n iebezpieczne zwi11zld organ iczne, płynące w ściekach z zakła ·
d ó w spożyw~ych.
Słuty
równlet
w pl'ocesl.e Odlewania materiałów
ognłotrwałych
oraz przy produkcji
środków owadobójczych;
ma wlela
dalszych zastosowań, jest po prostu
pot rzebny. Do n le<1awna jeszcze był
odpadem produkcyjnym ługiem
posiar czynowym
powstającym
w
pr ocesie
w ytwarzania celulozy
z drewna. Sproszkow any ług, to

PODZIĘKOWANIE

właśn ie szeroko stosowany dziś klutan. Dzięki niemu można było budować potężne mury P.xtu Północ
nego - a dzlslaj wznosi się zapor' w Czchowie, produkować •rodld

owadobójcze w jaworznickim „.\30cle" I zakładach w Otarowle, esy
likwidować 6clek1 w zakładach m!ę1nych. mleczaraklcb 1 liuncsowych.
Do nltdawna
jeszcze spływaj11cy
do tarnowskich rzek ług był powodem
lch
biolo~cmej
degradacji.
Obecnie co roku. 1>raktyczn1e ze
ścieków, Nledomlckle Zakłady Celulozy produkują 800 ton tak potrzebnego iospodarce narodowej specyfiku.
(PAP)

Wszystkim, którzy W1:lę1t tak
liczny udział w uroozy1to«e1 pogrzebowa.I nau:ego
ukochanego
Męta, Ojca, Tełcla I Dziadslu1la

Dit

ELŻBIECf.E

SOLNICY

STAN;ISŁA WA

1erdee1n~o

z powodu

GAR·NCARKA
składamy

podziękowa

serdeczne

składa.la

nie.

MATKI

K.OLEZAMIU

•

lł.ODZINA

z

głęb<lkim · tatem
zmarła
długoletnia

nego Polite chnlkl

w1p6łcsuela

llmlereł

l

ODDZIAŁU

KOLEDZY
PORADNI

zawiadamiamy, te dnia 27 marca 1982 rok•
pracoWllica Dziekanatu Wydziału Mecbanltll-

lega

p,

ZjednocsenJa
Technicznych i
GalanteryJnycb,
odznacaony
Knytem Virtuti Mllltarl, Krzyżem
Partyaancklm eru Innymi
odznaczeniami
pail.stwowymt I
bran!owyml,
WyrHy wsp6łczueta
Rodslnle

,

zmarłego

I KOLEDZY
ZJEDNOCZENIA
PRZEARTYKUł.OW TECHNICZNYCH ł GALANTERYJNYCH

se

MYSŁU

Pogr zeb odbędzie Sill dnia 1 kWietnla br. o godz. lł.30 11.a cmentarzu rzym.-kat. łw. Franciszka w Łodsi, prsy 111. 1ta•ow1klej.
Pogrążone w b6lu:
MATKA, :tONA t COll.KI
zmarł,

S.

w wieku lat 70

t

składają

KOLEŻANKI

JERZY GRĄDZKI

Dnia 28 marca 1982 r .

ł.

Z głębokim łatem sawla4amlamy, te w dniu U marca 19U r.
zmarł na.le,
pnetywuy lat łl,
nasz najukocha6szy Mąt, Tatuł,
Syn I Brat

1

domu

CORK!,
ZIJłCIOWIE,
WNUKOWIE oraz POZOSTAŁA ltODZINA

Z •ł11boklm talem uwiadamia·
my, te w dniu IT 111.arca 1113 r.
•marła, po kr6tkleh t elętklch
clerplenlaeb, nasza kochana Matka I Babcia
ł.

swłok nastąpi

o g odz. tS.30 z kaplicy cmentarza
sk iej, o czym powladamiaJa
ŻONA,

św.

pogrąże~I

dnia 1 kwietnia br.

Franciszka przy ul. Rzgoww

1tębokim

talu:

SYN, SYNOWA, WNUCZEK i RODZINA

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1
kwietnia br. o godz. 13.30 na
Cmentarzu Komunalnym na zarzewie w Łodzi. Pogrąt.enl w b6lu~

ZONA, CORECZKA, MATKA,
BRAT I RODZINA
Prosimy o nieskładanie kondo·
lencjl.

ł

Japonia
i Jugosławia
,
znow w grupie „B"

0 W drugim dniu roogrywanego
w Zurichu tenisowego turnieju WCT,
wystąpił rozstawiony z nr 7 W. Fibak. Polak wygrał z Amery~anlnem
E. Iskerskym 3:8, 8:2, 8:1.
0 W zaległym meczu angielskiej
ekstraklasy Tottenham zremisował z
Arsenałem 2:2.
0 Nadal bez pora:lkl są piłkarze
Kuwejtu uczestnl~ący w turnieju
krajów arabskich w Abu Dzab!. W
czwartym meczu finaliści mistrzostw
świata, wygrali z Omanem 1:0 (O:O).
TENIS STOŁOWY. Wznowione zo1tały rozgryW'kl
ek1trakląsy
kobiet
I mężczyzn . Wśród pań łódzki Włók
n iarz był gospodarzem turnieju dru2yn, walczących o mistrzostwo Polak!.
Zwyclętyła Siarka Tarnobrzeg,
która zdobyła I pkt. w 3 meczach .
Pokonała
Wlóknlan: Łódt 9:4, remis ze Spójnią w-wa 5:& 1 wygrana
z Mo1Jorem Lublln T:S. Włókniarz zdobył 4 pkt„ zwyc1ętaj11c
Spójni• T:3
I Mot.or l:ł. Prowadzi Spójnia 31 pkt.
przed Motorem - 27, Slark, - 24
i Włókniarzem - S3 pkt. w grupie
9Padkowej mętezy:r:n Włókniarz Łódź
w turnieju w Łabędach pokonał
ŁTS

Łabędy

lł:4,

Burzę

Wrocław

11 :T l przegrał 11 Górnikiem Czerwionka 1:13. Piąte miejsce zajmuje Górnl.!t - 20 pkt„ przed Włóknl a
rzem - lS. Burz11 - T l ŁTS -

o pkt.

LEKKA ATLETTltA. Dwa rekord y
ustanowdł w chodzie
lekkoNRD, R. Kowa).gky. w chodWtJłodzinnym
przeszedł
dystans U km, 3118 rn. :r:elł na 30 km

atleta
dzie
-

2 :0fl,M.

SZERMIERKA. Drugie mH!jsce wywalczyli polscy szs bliścl na mię-

11 domu KOKOSZKA
Uroczyttolci łałobile o4b11d11 1111
dnia u marca br. o st.>llz. u.30
w kaplicy ementun św. Franel·
szka przy ut. azgow1klej, o caym
uwiadamiają pogrąłone w 1mutkU
DZlł:CI I WNUCZKI

dzynuodowym turnieju w Warendor!le z.a ZSRR.
PŁYWANIE. Na mlstrzoetwach aka.
demicklch USA padły 2 nleof.lcjalne
rekordy *wiata - Baerdslay przepły
nął
200 yard6w st. motylkowym
w czaiól.e 1.44,10 l sztafeta uniwersytetu " Kalifornu ł x l-00 yardów 1t.
dowolnym - 2.53,115.
WIOSLARSTWO. Po ras 129 rozegrano na Taml21e tradycyjne regaty wioślarskie uniwersytetów Oxford
t Cambridge.
Zwyciężyła
po
ras
&lódmy osada Oxfordu.
KOSZYKOWltA. w -Kolonu rozegrano finałowe mecze o koszykarski
Puchar Europy .
Wśród kobiet pu char zdob yła d r uży na Daugawa TTT
Ryga,
pok onując
Mi nora
Pernik
'18:56, zaś wśród mężczym
włoska
drutyna Squlbb Cantu nleoczeklwa.
nie pokonała Macabi Tel Awv 86:80,
NARCIARSTWO.
Ostatni
slalom
specjalny ,
zaliczany
do
Pucharu
Swlata w narciarstwie alpejSkJ.m kob iet, we francuski ej miejscowości
Montegenewe, wygrała Cooper (USA)
przed Epple (RFN) I Polltą - Dorot11 Tlałką (duży rukces J). Małgorzata
Tlałka uplasowała się na 8 miejscu.
Puchar Swlata zdobyła E. Hess
(Szwajcaria). W konlrurencjl
męż
czyzn triumfował P. Mahre (USA).
• Puchar Swtata w biegach narciarskich zdobył B .
Koch (USA),
w skokach narciarskich A. Kogler
(Austria).
BOKS, w Ust! nad Ł•b11 Ukończył
się międzynarodowy turniej pięściar
ski.
Trzech Polaków wywalczyło
pierwsze miejsca: K. Adach w wadze
lekkiej pokonał Bułgara Błagojewa
(III r . rsc,), P, Skrzecz w półciężkiej
pokonał w
III r . przez rsc Llgosa
(CSRS) I G . Skrzecz w wadze cięż
k iej wyg rał na punkty z Bułgarem
Rusinowem. Ponadto Polacy wywalczyli dw a drugie miejsca - E. Kopka przegrał w finale wagi papierow ej z Pek In Namem (KRLD) i M .
Klass przegr ał w supercl•żldej przez
rse w 1 r. z Kadenem (NRD).

Poer11tenl w słębok!m talu ndniu 29 mar ea
r.
na111 dyrektor
I Przyjadel

MGR

władamiamy, łe w
1982
zmarł

GRĄDZKI
Wyruy naJsscunzero wsp6ł
ezuc1a Rodzinie zmarłego skła
daJ11
Plł.ACOWNICY

lłTWA

TOWAlł.ZY-

wyrazv
powodu

głębokiego

wsp61czucla

11

śmierci

ZONY
składaj•

UBEZPIECZER I REASEKURACJI „WARTA" SA
ODDZIAŁU w ŁODZI

DrotieJ ltoletanee dyrektor

INŻ.

LUCJANOWI
ZAGALSKIEMU

JERZY

PRACOWNICY ZESPOI.U
BUDOWLANYCH Nra

lłZKOŁ

'

Drogiej Koletance

B02:ENll:
UPI IQ SKI EJ

P.

JÓZEFA
STRZELCZVK

1

Wy prowa dzenie drogich nam

MAŁOOltZACIAK

MĄ2:,

SZCZEGl ELNIAK

KAZIMIERZ KOZIOŁ

najlepszy

W

140 kg w podrzucie.„

P.

Pogueb odbędsle tllę dnia t
kwietnia br. e- pela. U.łl na
cmental'Sll łw. Anny na Zar3ewle, • '9J'ID po'!Vladamlaj,:

ZBIGNłEW

P.

ł

JANtNA
DUN1AK

były
naczelnik
Przemysłu
Art.

ciężkich

s. t

Dnia l i marea 1981 r. lftlnła,
przetywszy lat •· nusa •kochana :tona, Mamusia t Babcia

ALEKSANDER Pl·OTR
JEDLllQSKI

talem zawiadamiamy, te dnia 19 marea 1981 r., po
cierpieniach, pnetywszy lat 17 l!Dlarł nan:
najuko rh• i. •zy I najtroskliwszy Syn, Mllł i Tatuś
I

dniu 25 marca 1981 :ro'll:11
nagte nleodtałowany KoMGJl

głębokim

Z

czyll co kto lubl. 9.40 , Wiolonczellsta" - opow. 10.00 Jules Massenet
- „Manon ". 10.30 Ulubione piosenki
Igi C embrzyit~kiej . Il.OO Ks l ażkl które czytamy. 11.30 Muzyka · różnych
narodów. 12.00 Dz iennik T~ . 05 „Od
Bach~ do Bartoka", 13.00 ,Mmotnur"
- miniatu r a J . Supervlelle'a . 13.15
Trzy kwadranse swingu. lł . 00 z muzy cznych nagrań
bratnich
radiofonii. 14.30 Es trada kameralistów Melos Ensemble. 15.00 Dziennik. 15.05
Panorama llteracka. 15.30 Popołud
nie melomana . 17.00 Dziennik. n.os
Muzyczny temat dnia
(ł..).
11 .10
Aktualnośel dnia (ł..). 17.~o
, Takty
I fakty' - mag. publlcystyczńy pod
red. Grażyny Papier (Ł.). 18.00 Klasycy muzyki rozrywkowej Kris
Krlstofterson. 18.30 „Nad Niemnem"
- fragm. pow. E. Orzeszkowej. lt.00
Dziennik. 19.05 Klasycy muzyki rozrywkowej Kenny Rogers. 19.30
Wieczór w fUharmonll Koncert
PROGRAM lI
Orkiestry
PR!Tv
w
Krakowie.
21.00 Klub Stereo. 22.30 Fakty dnia.
9.30 Wlad. 9.35 „Małe kslętnlczkl I 22 . ł-O Nocne divertimento. 23.30 Gło
tajemnicze ogrody". 10.00 „życie bez sy, instrumenty, nastroje.
gleby"
(kl. 6 - bloł.). 10.25 Soliści
I kameraliści. 11 .00 Horyzonty w ieTELEWIZJA
dzy (kl. 3 lic.). 11.30 Wiad. 11.3& Komentarz zagraniczny, 11 . łO · Melodie
PROGRAM I
siedmiu stolic. 12.05 Od A do Z polskiej piosenki - A. Zlel!ń~kl. 12.30
T.00 RTSŚ - j. polski. T.20 RTSS
Postawy I wartości. 13.00 Muzyczne historia. a.oo Chemia, kl. s obrazki" . 13.25 Informacje "o progra- Woda. 10.00 Dziennik telewizyjny.
mie. 13.30 W iad. 13.35 ze wsi i o 11.00 Muzyka, kl. l - Forma muzyw1!. 13.50 Z malowanej skr7.ynl. 14.00 czna. 11 .S5 Chemia, kl. a - Reakcja
Fragm. z oper. V . Be111niego. lł . 30 zobo jętnienia. 15.25 NURT. 15.55 Pro„ Colas
Breugnon" - fragm . POW. gram dnia.
16.00 Teatr dla dzieci:
R. Rollanda .
lł .50 Indyw idualności „Baśnie mojego dzieciństwa" .
17.00
muzyki jazzowej Erroll Garner. Dziennik telewizyjny. 17.30 Losowa15.30 Wlad. 15.40 Ludzie I pogl11dy. nie Małego Lotka t Express T"otka.
te.oo Muzyczne intermezzo. t~ . 20 Fan- 17.45 Kino Interstudia. 18.1& Roltazja , nauka, praktyk11 . 17.00 Radlo- nicze
rozmowy.
18.U
Zwlazkl
kurler. 17.33 Studio piłkarskie . 18.50 zawodowe jakich chcemy. 18.SO
Chwila muzyki. 18.55 Komentaq: 7.agr. Dobranoc. 19.0S Emerytura, czyll o
19.00 Kompozytor tygodn ia - Zoltan ~rtuce balet owej rep. filmowy.
Kodaly. 19.35 Swiat baśni „Gie- 19.30 Dziennik telewizyjny. 20.15 Kiwontowi rycerze" - słuch . Jl:. No- no Interesuj~cych Filmów - „Dzikie
wackiej . IO.OO Najpiękn i ejsza jest dziecko" mm psych .-oby czajowy
muzyka polska - Słynne wodewile . prod. franc. 21.40 Z Polski rodem 20.45 Nauka ję:r:. hiszpańskiego. 2\ .00 program oubl. 22.10 Dziennik teleRecital wieczoru - Urszula Dudziak. wizyjny. 21.40 Melodia na dobranoc.
21.30 Echa dnia. 21.40-23.59 Wieczór
literacko-muzyczny: 21.40 Poeta I jePROGRAM U
go świat K. Przerwa-Tetmajer.
19.00 z cyklu „Cyrki •wiata" pt.
22.10 A. Dvorak: IX Symfonia e-moll
,Z Nowego ~wiata". 22.50 „Wolsanl „Fotograf :r cyrku" film dok.
w Giewont" - fragm. pow. 23.00 z prod. franc. li.IO Wiadomołct (Ł,).
historii rock and rolla. 23.40 Poezja 19.30 Dziennik telewizyjny, 20.15 I liga koszykówki mętC%yzn: Zagłębie
na dobranoc. 23 .SO Wlad.
- 8ląsk. 20.55 Doradcy - program
pub!. 21.25 Tajemnice i 1ensacje maPROGRAM IV
łej kinematografii „Sport na ekraI .OO Dzlenntlr. I .OS „Quod lłbet nie", H .OI ZakońC%enłe pTol(ramu.

zmarł

BlrN·E K

W Zmarłej trarlmy warto•clowego pracownika, prawese Ct:łe
wieka I serdeczną Koletank•·
DZIEKAN, RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO I PRA. COWNICE DZIEKANATU WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
POLITECHNIKI ł.ODZK.IEJ

długich

boje„ . 14.50 Wiersze F. Kurpińskie
go. 15.00 Wlad. 15.10 Popołudnie Studia Młod ych . 16.00 Wiad . 16.05 Muzyka l aktualności. 16.40 Polskie pieśni i melodie - Utwory T Szelli:owsk!ego, 17.00 Dziennik i komunikaty.
17.10 Dzień w Polsce. 17.15 Koncert
dnia - Gwiazdy jazzu polskiego M. Bliziński. 18.00 Wlad . 18.03 Czas
refleksji. 18.30 Inspiracje ludowe w
muzyce Węgry.
19.00
'):z.lennik
wieczorny. 19.30 z naszej fonotek! .
20.00 Wlad. 20 .05 Kalejdoskoi> dnia
20.30 Koncert życzeń . 28.58 Komunikat Totalizatora Sportowego. 21 .00
Komunikaty. 21.05 Kronika sportowa. 21.15 Wielkie dzieła, wielcy WY·
konawcy - J. Haydn. 22 .00 Wlad.
22.lO ,,Przedwieczna praca Jana Lacha" - słuch. M. Pilota . 22.50 Gwiazda tygodnia - z. Sośnicka .
23.00
Dziennik reporterów i wiadomości
sportowe. 23.40 Jazz na dobranoc.

W

UDłA

Lemański

Walew!cach odbyły się między.
okręgo we halowe
zawody hippiczne
w skokach, s tano wi ące Inaugurację
tegorocznego
sezonu jetdz·ieckiego.
W Imprezie uc zestniczyło 40 najlep.
szych jeźd iców Walewic,
·Bogusla"'i c', Sk r zydlow a or az ŁKJ I A.KJ z
Lod zi. W głównym konkursie „N"
triumfow ał reprezent ant ŁKJ' I.
Lemańsk>I,
wy prz edzając
swego klu·
baw ego kolegę
s. Muchwicklego.
S. Lemański, doslad·ający w W!llew icach „Samsona ' ', wyg r ał takte skogo przygotowan ia Idę do mistrzostw. ki w klasie „ P ".
W Opin!! prezesa .Adamsk iego nie
b ył tet najtrafnie jszy dobór zawodn ik ów do reprezentacji. Szkoleniowc y s ięgnęli bowiem
po hokeis tów ,
Którzy nie powinn.l. 1lę w niej znaletć . Jako przykład padło nazwi5k u
„ .uz yskał na pomoście
sall ŁKS
Czesław a Drozda, Nie w111.yscy reprezentanci - jak czytamy dalej
w przy ul. Zak11tnej reprezent ant łódz
kiego
Startu,
18-letnl
Stan
i
sław Ser„ ŻW" potrafili zachować godność
wach.
reprezentanta kraju, były takte
u- ustano C iężarow iec bałuck iego klub1,1
wił
tym
samym
rekord
okrę
chybienia dyscypllnune pod koniec
poprawiając o I
li:g
turnieju, którymi żajm11 się wkrót- gu juniorów,
poprzedni
r ekordow y rezultat, nalece władze PZHL. Prezes E. Adamżą
cy
do
Wł.
MaJchrzaka
z
ŁKS.
8.
sk i poinformow ał
równlet o pozowyrównał
także
rekord
sflanlu w Austrii
trzech hokeistów serwach
okręgu w rwaniu (110 kg).
pa Is kich: Justyna Denisiuka I BoObok Serwacha, w poszczególnych
gusława Maja
(obaj Podhale Nowy
Targ) oraz Andrzeja Małysiaka (GKS kategoriach wagowych turnieju spartakiadowego
woj. łódzkiego triumfoTychy). A oto co na ten temat po- wali:
kogucia - A. Kroll
(Orzeł)
wiedzi ał
nam kapitan reprezentacji
- 170 kg, piórkowa - J. SobolewPolski - Jerzy Potz.
ski
(Włóknian
Konstantynów)
- Nerwowa atmosfera u\Wdocmlła 140
kg. lekka D. ZaJ<la (Orzeł)
się dopiero, czego. jak ml G!ę wy- 255 kg, średnia - G. Bagatella
da je, nie motria było uniknąć - po (Start)
190
kg,
półciężka
P.
przegranym
meczu z gospodarzami Gorący (<,.,KS) - 231,S
kg, superm istrzostw, Austrią . Jechaliśmy
do cię żka - P. Orzechowski (Orzeł) Klll.genfurtu jako faworyci do awan- 165 kg
su do grupy „A". Po pnegranej z
kal1yflk&ejl ci.rutynowej swycl•Austrlll! wiadomo jut było . te szan- iył'
WKS Orzeł-WAM, zdobywająe
sa a wan su przestała być realna. Stąd l7 pkt„ przed
Startem (25 pkt.)
też owo niezadowolenie w
zespole I RKS Mazovla
z
!lawy Maz.
I wyn!kaj4ce z tego liczne, ale drob- (!S pkt.),
ne nieporozumienia mi ędzy poszczególnymi · zawodnikami.
- Kiedy dowiedział 1111 p11.n, pelnląe
na mlstrz;ostwach świata funkcjfl kapitana
reprnentacJl, o decyzji po·
zostania w Austrii łr6jld hokelstówT
- Dwójki, bo Denisiuk, który nie
zakwalifikował się do zespołu uczestniczącego w MS wcześniej odmówił
Tylko rok trwała kwarantanna hopoWTotu do kra~u. Natomiast dwój- keistów Japonii I Jugosławii w gruka naszych kolegów
(Maj I Mał y pie „C''. Zespoły te zajęły dwa czosiak) oświadcz yła nam o swojej de- łowe mlejsca w
MS tej grupy
cyzji pozostania
w
Klagenfurcie w J'aca I powrócili do grupy „B".
bezpośrednio po uroczystości zako1'l· na
miejsce
hokeistów
HolandU
czenla mistrzostw świata.
1 ChRL.

łwi.ata

Ł6dzklej

S.

• z Klagenfortu
Po powrocie

n LOSOWANIE: za & traf. 2.198 zł,

ł+

nlek I defensywa ze Zmud11 i MłY·
narczyklem - w co raczej nie po·
winno się wą tpi ć - m usi za gr ać
o wiele sku teczn iej. anlże ll w n iedzieln ym meczu na Stadion ie Wojska
Polskiego w Warszawle.
W drugiej dzisiejszej parze łódzko
gdyńskiej
staną
naprzeciw
siebie
Arka I LKS. Arka zajmuje przedostatnie m ie jsce w tabeli - LKS
jest o S pozycji wy żej , Jednak w
wy padku lrnle}nego niepow odzenia.
d rużyna z al. Unii mote nie ustrzec
się pozy cji zagrożonej spadkiem. Ło
dzianie n l.e mogą więc zastana wiać
się nad
sytuac j ą
Arki : utonie, cz y

Bałt yku

nie
u tor> ie .
t cz e ba
martwi~
114
o własną egz y stencję
~ oto prog ram
ś rodo w ej
kolejki
piłka r s ki ej ekstrakla sy (w na wiasach
wyn iki z rundy jesiennej) : WIDZEW
BAŁTYK
(1 :1).
ARKA ŁKS
(0:3). Górnik - Legia (0 :1), Stal Wisła (I :1 ), SJąsk - Szombierki ((0:4),
Gwardia - Lech (l :O), Ruch - za.
głębie (1 :3), Motor
Pogo6 (I :2).

W'l'T•llY

• powodu

stębokłego

wsp6łczuc!a

łmlereł

serdecznego
powodu łmlerel

wy:ruy
11
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STUDIO tów" Jap

„Dzieci wśród plra
b.o„ &odz 15; ,Nie
kobieta" USA od lal

zamętn&

Co

Rumunia, NRD, !<nha, Algieria, Uganda...

(INFORMACJA WLASNA)
Biuro Studiów i Projektów Przemysłu
Papierniczego w Lodzi krajowy monopolista w opracowywaniu projektów technologicznych
dla naszego przemysłu papierniczego nie odczuwa jeszcze w
tym roku skutków ograniczeń inwestycyjnych. Zawarte do tej pory umowy gwarantują pełne zatrudnienie i wykonanie planu sprzedaty projektów. Zły stan techniczny
przemysłu papierniczego,
a
więc
konieczność jego modernizacji, pozwala mieć nadzieję na pracę i w
przyszłości
dokumentacja bę
dzie niezbędna.

Obecnie trwa budowa wytwórni
papieru
toaletowego
w
AjudVrancea w Rumunii; nasi fachowcy nadzorować będą tam montaż
polskich urządzeń. W Lodzi powstał kompleksowy projekt !fabryki
Kartonu Santa Cruz na Kubie.
Prowadzone są prace nad modernizacją
maszyny papierniczej w
Schwedt (NRD), a także moliernizacja zakładów w Dej (Rumunia).
W stadium
końcowym
znajduje
się opracowana przez łódzkich papierników koncepcja rozwoju zaplecza technicznego dla przemysłu
papierniczego w Algierii. Studium
takie może być początkiem interesujących zleceń dla Polski.

Niemniej i „papiernicy" (jak się
potocznie to biuro w Lodzi nazywa) nie przebierają w zleceniach
To samo dotyczy eksportu
do
jak dawniej. Każde zlecenie jest Ugandy. Jeden z pracowników Biudobre "i każde wykonywane.
ra Studiów i Projektów Przemysłu
Papierniczego w Lodzi jest eksi:erWśród nich bardzo
cenione 1ą tem ONZ-owskiego UNIDO. Wyjellecenia na eksport. W tym r1>ku chał tam wraz z zespołem
celem
1tanowią one okolb 80 proc. całe opracowania koncepcji budowy cego planu. Są one kontynuacją za- lulozowni. Jest to inwestycja niewartych wcześniej kontraktów. W duża, ale rokująca
nadzieję na
tej dziedzinie biuro współpracuje dalsze zlecenia.
z takimi firmami, jak Wytwórnia
Maszyn i Urządzeń FAMPA w CieBiuro nawiązuje ściślejszą współ
plicach, Fabryka Urządzeń Klima- pracę z Zakładami Mechanicznvmi
tyzacyjnych KLIMATOR w Swie- Przemysłu Papierniczego w Poznabodzicach, Fabryka Urządzeń Wen.! niu I Krapkowicach, także pracutylacyjnych
i
Odpylających jącymi na eksport.
(ap)
KOWENT w Końllkich.

wykazał przegląd

nane są ju:!: pierwsze wyniki przeglądu
mieszkań
na Widzewie i w Zgierzu.
~ W pozostałych
dzielnicach
Lodzi i w miastach woj. miejskiego łódzkiego za kilka dni dokona
się podsumowania tej akcji.
Co wykazała kontrola budynków
na Widzewie? Otóż - jak nas poinformował dyrektor Wydziału Gospodarki Komunaln.ej i Spraw Lokalowych Urzędu m. Lodzi
J. MAJCHERCZAK, na 17.045 skontrolowanych mieszkań decyzje na
lokale
posiadały
14.944
osoby.
Stwierdzono, że 48 rodzin posiada
po dwa i wtr:cej mieszkań. W 317
przypadkach kontrola ujawnila, że
glówny najemca i jego roi:lzina nie
przebywają w swoim mieszkaniu.

Sprawy

komunikacji
miejskiej,
a ściślej biorąc, regularnego kurao·
wanta tra.mwajów I &utobusów, zna
lazły 1ię wczoraj w centrum zainteresowania na cotygodniowej nara·
dzie lód>:klej
kadry kierowniczej
w Urzędzie Miasta Łodzi. z lnfor·
macjl, przedstawionej przez dyrek·
tor& łódzkiego MPK, mgr Inż.
A.
KOMANA wynika, te na 357 tram.
wajów, wyjechały wczoraj z za.
Jezdni 294. Uporano 1ię Już z naprawa.mi silników, ale nadal poważ·

•twierdzić

niepokojącą

• •ą

statystykę.

Wystarczy przewertować kilkanaście weneJI •• dob•· Wielokrotnie alarstron obejmujących ostatnie dwa my dotyczą pozornie błahych spraw:
tygodnie: 15 marca - 11 wyjazd6w plonie niewielki st6g siana, czy wydo pożarów, spaliły się m.ln. bu- schnięta tra wa, za wsze Jednak stadynki gospodarcze w gm. Aleksan- nowi to poważne
zagrotenle dla
drów, trzy razy płonęła sucha tra- znajdujących się w pobll:l:u obiekwa; 16 marca - 13 wyjazdów, w tów.
ogniu stóg siana, mieszkanie, trzyW clącu trzech pierwszych mle·
krotnie tereny pokryte wyschniętą slęcy tego roku w naszym wojetr&w11: 1T marca - 1! wyjazd6w; wództwie wybuchło 139
pożarów.
11 marca - znowu 12; Zł marca
Straty (oczywiście szacunkowe) wy11 Interwencji; 26 marca 13, a niosły 8,5 mln złotych. A:I: 7 016b
ostatnio 27 marca - rekord! - Zł poniosło śmlere, w tym dwoje dzieInterwencje ekip 1tratacklch.
ci. z czeco to wynika?
- Tak jest od wielu dni - 1twler- Zawsze sucha wiosna 1przyJa
dall komendant wojewódzki SP w Ło zagro:l:enlu
po:l:arowemu powiedzi, płk Int. STANISŁAW WOŻNIAK. dział pik 8. Woźniak. Ale ta
- Pobrów jest znacznie więcej nit meteorologiczna 1pecyflka nie u1praw I kwartale ubiegłego roliu. Sred- wledllwla niechlujstwa I lekkomyśl·
n!o przypada 12 strażackich Inter- nołcl ludzi. W .sncrodach cospo-

Wtorek na ul. Dolnej
TugowiSko przy ullcy Dolnej sta- szkadza to 11prnd•l' dottal!cznej.
nowi ostatnio poważną konkurencję . Pęczek rzodkiewek k'bsztuje 20 lub
dla popularnego „Górniaka".
We 25 zł, główka sałaty 15-25 zł. $wieże
wtorki I piątki przyjeżdża tam wie- ogórki są droższe nit na Górniaku:
lu gospodarzy z. okolic Łęczycy ! kilogram sprzedawano
wczoraj po
Piątku, którzy dostarczają pełne wo300, a nawet po 350 zł.
zy dorodnych
warzyw.
Przy ul.
Dolnej nie ma kłopotów z nabyciem
Duży jest wybór domowego ptatzw. warzyw korzeniowych. braku- ctwa przeznaczonego głównie na
je natomiast ziemniaków. Znawcy chów. Kury ! koguty sprzedaje się
twierdzą, że Ich deficyt na rynku
tam po 400-600 zł, kaczki 500-800
związany
jest ze zbliżającym się zł, gęsi BOG-1200 zł , a Indyki powy·
okresem sadzenia. W kopcach po- żej 1200 zł za sztukę. Jaja kosztują
dobno jest sporo ziemniaków I w drogo - 180 zł za mendel, ale trzeba
najbliższym czasie powinny pojawić
przyznać, Iż są
przeważnie plerw•lę one na
targu gdyż w cieple szeg? gatunku.
zaczną kiełkować i stracą na wartości.
Zonakom!tej jakości 111 nasiona I
sadzonki roślin sprzedawane przy
Wczoraj puy ul. Dolnej wielu ul. Dolnej. Działkowicze 1 właści
było sprzedawców nowalijek. Często
ciele ogródków mają w czym wYzielenina sprzedawana jest w tzw. b!erać. Reklamacje podobno 11lę nie
półhurcie . Można więc kupić "zczyzdarzaj11.
p!or po 400 zł, a zieloną pietruszkę
po . 250 zł za kilogram. Nie przeTargowl1ko przy ul. Dolnej przejęło obecnie funkcje (I związane z
tym ciężary) bazaru z ul!cy Zjazdowej. Stamtąd przenieśli swoje kramy handlarze staroci ! różnego rodzaju drobiazgów. Można więc kupić cały telewizor, lub zbudować odbic-rnik z rótnych części. Są do wY·
boru
elementy łazienkowej armatury,
części
rowerowe,
kanarki,
rybki akwar!owot 1 cały kolorowy
zestaw „ciuchów".

Giełda

katalogów
•
I plakatów

Już

tylko z tych dwóch zakończo
przeglądów wynika, że akcja
była bardzo potrzebna.
Wreszcie
będziemy wiedzieli, czym dysponujemy w gospodarce mieszkaniowej.
(j. kr.)
nych

dantw

wiejskich panuje balacan.
są podstawowe przepisy o ochronie przeciwpotarowej.
Dzieci pozbawione opieki bawią się
podpalaniem suchej trawy I poszycia leśnego. Groźnym sprzymierzeń
cem pożarów jest tet alkohol. Czę
sto "iastanawlam się czy zasadne Jest
wypłacanie odszkodowań temu, gdzie
stwierdzono niechlujstwo I brak
troski o ml en!e.
Ostatnio specjalne zespoły zlołone
z zawodowych stratak6w I działaczy OSP przy1tąp!ly
do kontroli
gospodarstw wiejskich. Sprawdzany
będzie porządek w zagrodach, spos6b magazynowania wnełklcb palnycl zasobów, 1prawuośt !n&tala
cjl elektrycznych I piecowych, zabezpieczenie maszyn I unądzeli rolniczych. Str.tacy zwrócą uwagę na
postępowanie osób dorosłych, zwła·
szeu jeśli Idzie o opiekę nad dzletm!. W mieście podobną kontrolą
zajmą się jednostki administracyjne. Wiele domów m!eązkalnych ·znaJ·
duje się w stanie, kt6ry wręcz prowokuje do powstania pożaru. (ak)
lekceważone

ftłl

11łł

t11pra\Ozab y tków naszsgo mla1ta, nie-

d%1e wplsan1.1 na listę
mniej dzięki swojej oryginalnej architekturi1, &wYaca na siebie uwagę .
Od kilku lat jeat on 1\edzlbq PYacownl Zbiorów
Jt•gionalnych, zwlqzanej lcUte z sqstadujqcq z nlq
llflejakq Blbl!otekq PubUc:nq Im. Waryńskiego Znajdujq się tu unikalne księgi, rękopisy, fotogramy
ł Inne dolcumenty z tycia spolecznego, zwlqzane t•matycznie z htatorlq I wspótczesnościq ziem! tódzklej.
Kuatosz, mgr ELŻBIETA CIEPŁUCHA, wlelOletnl
zaslutony dyrektor blbtlotek lródmlejsklch
(odznaczonych w roku 1974 dyplomem ministra kultury
ł aztukl), petniqca obecnie funkcję dyYektora Biblioteki Im Waryńskiego. stwierdza:
Przechowvwane tu zbioYy stutq uczonym wielu
epecjatno§cl, towarzystwom naukowym ł reglon(llnym, atudentom oraz pracownikom rótnych galęzl
goapodarkl narodowej . Stanowlq one bezcenne iblory
dlll opracowywanej bibliografii regionalnej.
Dztatalność , powolanej przed kilku laty do ł11ela
Pracowni Regionalnej, zwlqzana jest i
tYadycjaml
Miejskiej Blbttotekl Pub!tcznej, jako centra!nąj blbttotekl miasta I wynika z tradycji badań nad regloMm, podejmowan11ch
od chwltl powstania tel
Jcsiqłnlcy , to znaczy od 1917 roku.

I DZIENNIK LODZKI nr 30 (10024)

WA!:NB TELEFONY
lnformacJa PKO
131·H
39~ 10
lnlormacja o u11u11cb
ł'l2·łl
Informacja turystyczna
tnformacjr PKS•
oworzet CentralnJ'
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Wojewódzka MO
H7·2Z.

U-St-10. 706-27

Strat Pożarna
ta. i61·11
TEl.EFON ZAUFANIA
1~7 37
czynny w godz. 15-7 rano. W
dni wolne od pracy całą dobę .
Ola kobiet z clątą problemową
I sprawy rodzinne
7ł0·33
czynny w godz IZ-ZI tylko w
dni powszednie
TEATRY
WIELKI - godz. 17.30 - „Królewna Snleżka"
NOWY - godz. 19 „ Wesołego powszedniego dnia"
MAŁA SALA nieczynny
JARACZA - godz 18.30
„Jak
warn •lf' pndoba"
T.15 godz. 19.11 „Mieszkanie li
widokiem na rzekę"
POWSZECHNY
godz. IT „Betlejem polskie"
MUZYCZNY - gOdz. 18.30 „Wiktoria I jej huzar"
ARLEKIN - godz. 17.30 „Czerwo·
ny Kapturek". „Kopclunek"
TUWIMA - godz I~ „Goście Hotelu du Parc"
MUZEA
JlUCHU
R~OLU·
BISTORU
(Gdańska
13)
CYJNEGO
gOdz 11-17
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE (pl
Wolności
14)
godz 11-18
BIOL()Gll EWOLUCYJNEJ
Ul.
(parl< Sienkiewicza)
godz

I
I

•

"1.1

I

Jak nu poinformował Wojewódzki
POCZTA NA RADOGOSZCZU
Poczty , w każ<111 wolną sobobieżącego roku w zakresie służDziś o godz. 14 rozpocznie
pracę
by nadawczej czynne będą w godz na Osiedlu Radogoszcz przy u~ Mo9-18 urzędy pocztowe: Ł6dt 1 (ul. tyłowej fi
nowy urząd pocztowy
Tuwima 38), Łódź 1 (ul. Piotrkowska Ł6dż 81
311) t Łódź 11 (ul. Zgierska 2). Te
PlacóWka ta
(o charakterze natrzy urzędy bi:dą również pełniły dawczym)
czynna będzie w dni
w dn.t wolne od pracy, niedziele I powszednie I soboty robocze
w
święta całodoboWe dyżury w zakre- godz. 8-20.
(I)
Urząd

tę

sle

telekomunikacji.

Inne

urzędy

pocztowe będą w te dni nieczynne. Wymienione placówki dyżurne
w poniedziałki po wolnych sobotach
pracować
będą
w godz 13-20.
Z urzędów działających w województwie łódzkim w dnl wolne od
pracy, niedziele I święta w godz
9 -11 czynne będą placówki: Pabianice 1, Aleksandrów, Konstantynów,
Głowno. Ozorków 1, Zgierz 1.
Wyjątkowo w sobotę. 3 kwietnia.
urzędy pocztowe dwuzmianowe pracować będą w godz. 9-16, a jednozmianowe - w normalnych godz.1-

iaz.zz

..53·11
Po&otowle ciepłownicze
2>3 -11
Pogotowie drocowe:
(09-3!
„Polmozbyt•·
Pogotowie enercetyczne:
.
ReJon t.odt Północ 33'-31. &OS 32
Rejon Łódt Południe
l3ł· %8
Rejon Pabianice
37·10
Rejon Zgierz
lS·3ł-łZ
Re$on oświetlenia ulic
8~1-15
Pogotowi• gazowe
395-35
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
IS
Pomoc drogowa PZMot.

nym problemem 1ą niespr&wne ba.
mulce szynowe. Wiadomo, :l:e nikt
nie wypuści na miasto tramwaju,
w którym zawodzą hamulce. Dlate·
go tet MPK próbuje we własnym
zakresie wykonywać naprawy,
ale
dopiero z chwilą otrzymania z Za·
kładów Mechanlc?.nych
im. Strzel·
czyka specjalnej szlifierki,
będzie
motna choć częściowo uporać 1lę
z niesprawnymi hamulcami szyno·
wyml. Na szczęście w sukurs tram.
wajom przychodzą autobusy, które
kursują
coraz regularniej. Wczoraj
np. na HO autobusów wyjechało
z zajezdni '38.
„łka.rusy" zabteraJ11 dwa razy ły!e
pasażerów, eo „Jelcze'', mają
więc
decydujący wpływ na popraw• ko·
munlkacjl miejskiej.
W czasie wczorajszej na.rady, pre.
zydent Łodzi, JOZEF NIEWIADOM·
SKI, zapoznał jej uczestników u
sprawami,
jakle
były
omawiane
podczas ostatniego, piątkowego po·
siedzenia Wojewódzkiego Komitetu
Ohrot)y, Włele uwagi - jak stwler·
dzlł prezydent Łodzi pośwlęconn
zasadom przydziału mienkafl 1p6ł. ~
dzielczvch.
Zastanawiano się, czv
10-18
słuszne jest, te jak to •ię dzieje
WŁOKIENNICTW A
(Piotrkowdotychczas - podstawowym kryte.
ska 282) - godz. 9-11
rlum przydziału mieszkania,
jest
MIASTA
ŁODZI
(Ogrodowa
15) okTes w:vezeklwania przez członka
godz 11-15
snółdzlelnl mieszkaniowej.
Tvmcza.
SZTUKI (Więckowskiego 33)
sem w Łodzi " pełnym wkładem
l(odz. 11-19
mieszkaniowym jest ):>Onad 100 tys
POTASKIEJ WOJSKOWEJ ~ŁUŻBY
osób, z tego członków 111óldzlelnl
7.DROWlA (Żelie;owwklego T) około SO tvs. Jest także około 7.700 l'
l(')dZ lG-13
rod7!111, które nie maja w og"óle !
MlA!l;TA ZGIERZA (Zgierz, Dą
mlesT.l<anla I r6wnleź ublegaJą etę
browskiego 21) - godz ll-18
o nie w spółdzielniach mlf'szkanlo·
•
•
wvch. Sprewv zwl'l7ane 7 zasadami
zoo - codziennie od godz. I
nrzvd'f.lału
mlesr.kafl s11ółdzlelczvch
do
19
(kasa
do
godz.
18)
będa więc konsultowane z zespołem
~
coddennle
doradców robotniczych. a konkreU.f' . PALMIARNIA
(opr6C% poniedziałków) od i?odz
pnstulaty poprzez zesnół roselskl
11
do
18
m. Łodzi pr~eilatawl się Se.fmowl.
'IUNA
Za.padłv takt. dHyzJe,
teby luBAI.TYK
,Przeminęło s wisdzie, którzy budują domki Jedno.
trem" USA od lat 12, taśma 'IO
rodzinne,
otrzymywall działki od
mm.
godz
10.
14 18
paflstwa oraz zezwolenie na budowę
IWANOWO - „Vabank" poi od
dopiero wtedy, gdv zobowlatą s-lę
łat
15,
&odz. 10, 12.15, 14 30
do oddania (z chwllą ukoitcxenia
16.45, 11
budowy domku) mleszkanlll, 1ajmo·
POLONIA - „Vabank" poi od
wanego dotycbczu.
(J, kr.)
lat IS,
&odz. 10_ 12.15, 14.30

w.;

qa: R&h'R.WWW4WS&
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PRZEDW10SNI1!{ - „Król Cyga·
nów" USA od lat 18, &od7 10.
12.!5, 14.30, 18.45 19
WŁÓKNIARZ Muzyczni Idole
młodzlety „Dzięki Bogu jut
piątek" USA od lat 15, godz.
10, 12, 14.30. 15.30. 18,30

wot.NOSC - sensacja I przycoda na ekranie - „Ucieczka na
Atenę"
ang. od lat 15, godz.
10. 12.30, 15. 17.30

WISŁA

-

„Sobowtór" jap. od
lat 15, gądz. 10, 13, 18, 19
ZACHĘTA „Dubler" fr. od lat
12, godz. 9, 11, 13, 15, 17, 19
~aM'rrrrr ą

Łódzki

Oddział
PTTK
posiada
wolne miejsca na wczasy
świąteczne do Karpacza (9-18 kwietnia) oraz do Ciechocinka
(8-14
kwietnia). W Karpaczu zakwaterowanie w domu wycieczkowym PTTK
I kategori! w pokojac}\ 2-, 3-; 4-osobowych (wytywienle na miejscu), zaś

jeszcze

.,,,,•••••,,•••••,.1•••••,,.„

na~h.

Od

pach
ruch.

poniedziałku
mięsnych

w

łódzkich lkleprzedświąteczny

W dniu tym bowiem rozpo.
częto sprzedat wi:.<Jzonek na 300-gra·
mowe kupony kwietniowych kart
zaop11trzenia.
W
związku
z tym
powStał od razu
problem. którym
nasi Czytelnicy dzielili się wczoraj
prze.i: telefon.
Otóż nieliczni łodzianie n le zdoła
li jeszcze zrealizować kartek marcowych, a tu w aklepach po1awill się
już ama~rzy wędzonek. W tej sytuacji np. mJ.ęso l wędliny na Dą·
browie ! Zarzewie na marcowe
kartki sprzedawano wczoraj przez
2 godziny, po czym na ladach sklepowych pozostały
wyłącznie
wę
dzonki. Posiadacze kartek mareo-

ubiegły poniedz.iałek Po Południu do Kommdy DzielNlcatety, Od mlutqca potyteczna ł4 placówka kulnicowej MO
turalna została wytqczona' z utytkowania: po prostu
Ł6dź-Polesie
zo:po:dt się sufit I podłoga . Tak więc staio Bię teraz
zl(łosił się młody człO'Wiek
pl!nq konleczno§clq znalezienie nowego tokatu, gdzie z informacją.
i:i: w
mieszkaniu
motna by umldclć zebrane tu zbiory, tak. ażeby jednego
z domów pn:y · ul. A.
pracownia - i lcorzy~clq dla dotychczaaowych gości Strul(a
malazł zwłok;! swojej ciot- wznowić mogla swojq dzlatatność.
Naturalnie, ze względu na powtqzanl• zbiorów pra- ki, 73-letniej Władysławy K. Ciasię na
cowni ze zbiorami Blbltotekl Im. Waryńskiego, no- ło staruszki zna:idowało
tapczanie i było w stanie l'O'llkła
wy lokat powinien znaleźć się uf jej pob!itu.
SkOYO napomknęliśmy o Bibliotece Im Waryńskie dl\1.
go, waYto 1)1'zypomnleć,
te clqgte jeszcze nie zaW wy,niku badaft dokonanych w
łatwiona jest s1)1'awa magazynów d!o: stale powlększa Zakładzie
Medycyny
Sądowej
jqoych się zbloYów bibliotecznych, tej reprezentacyj- stwierdzono, iż zgon Władysławy
nej kstqtnlcy lódzklej, a posiada ono: w tej chwili
445 tys. wolumlnów - książek, kompletów pism pe- K. nastąpił orzynajmniei miesiąc
Na ciele denatki
nie
riodycznych ltd„ z których korzystają (z wielkim wcześniej.
dla siebie potytklem). naukowcy nic tylko tódzcy. znaleziono żadnych śladów okaleatudencl I llczn11 rzeue czytelników, doksztalcajq- czenia. Trudno było· iednak ustacych się na różnego typu kuraach.
lić przyczynę śmierci. PodejrzewaMagazyny w blbt!otece przy ut. Gda1hklej 100 pę no za b6<jst.wo.
lcajq dostownle w szwach. Tak więc, powtarzam,
Poleska ml·l icja przeprowadziła
1prawa rozbudowv Ich jeat niezwykle palqca, albointensywne pol9tępowaaiie.
Wielu
wiem równłeł katqtkt potrzebujq mleszkant«.
cennych Informacji udzielili sąsie
Jl. JAGOSZEWSIP
dzi starUMJki. Jedna z 1ąsiade!k o-

W

DKM
,Orkiestra Klubu "a·
motnycb Serc •lert Peppera ·
USA, od lat Ul godz IT, 19
OKA ,Ctemne •łońce" czeski
od !at 15 'odz. 8.30, U, 13.30
16. 18.30
UDYNIA
Kino non-stop c1
godz 10-21
„Kobra" jap
od lał ·11
HALKA - seans zamknięty
godz 14; „Bitwa o Midway"
USA od lat 12 godz. 15, 18.JS
Ml.ODA GWARDIA ,Bez ml
łoścl" poi
od lat 18, godz 10
12. tł 16 18
MUZA - „Potop cz. l" pot b.o
godz tS.30. 18 15
I MAJA ,Coma•; USA od lal
15, godz. 15, 17 19
POKOJ
„ostatnia ucieczka
radz od lat 12 godz.
14.SO,
„Dzieje grzechu" pol. od lat 18
godz .&.30. 19
ROMA .Zabólstwo chińskiego
maklera" USA od lat 18. godz
IO,

12.30, 15. 17.30

w Ciechocinku - w kwaterach prywatnych Il kategorii w pokojach
1-, 2-, S- 1 ł-osohowych (Wyżywie
nie w atołówce prywatnej).
Zgł.oszenia przyjmuje Biuro Obsłu
g! Ruchu Turystycznego PTTK przy
ul
Piotrkowskiej
10,
codziennie
w godz. 10-18 (tel 26o-34).

-

wych biegali więc od sklepu do
&klepu w pos:i:uk1waniu Innych wę
dlin i mięsa. Od razu postulowano:
przedłutyć obowiązywanie kart mar·
cowvch.
' Jak aię dowledzlel!llmy w Wydziale Handlu lJJ.';lŁ, zgodnie z kllka·
krotnie podawanymi już informacja·
mi, marcowe karty zaopatrzenia na
mięso l jego przetwory. muszą być
zrealizowane do dziś, czyli 31 marca
Co prawda. jest to dzlen sprzedaży
dla osób specjalnej trosk!, ale
od
godz. Ił (a mote I wczt>śnlej). rów.
nleż Inne osoby będ11 mogły dokonywać ukup6w.
Zgodnie z Informacjami, u:i:yskany·
ml w OPPM, produkcja świątecz.
nych wędzonek przebiega bez prze-

'

STOKI
,Pan Wołodyjowski'
poi b.o . godz !S.30 „Panie prn·
szą•• bułg
od lat 15 godz 18.30
SWIT - „Wielka maJ6wka" poi
od lat 15 l(odz IS, 11. 19
TATRY - .. Zwierciadło Wielkie
go Magusa" NRD b.o godz. 15 .
.„Ostatni raz" USA od lat li
godz 16.30. 18.15
ENERGETYK - nieczynne
PłU,11VJł

"'P("/Vnnfl'

REKORD - „Mama" rum.-fran«
b.o god:z 15
„Czas przeszł_v „
franc od lat 15 ~odz 18 30, 18.30
SOJUSZ - nieczynne
POLESIE - „Na tropie Sokoła"
NRD b.o. godz 16;
„o jetlen
most :i:a daleko" ang od I.at 15
godz 18
APTEKI
Mickiewicza 20 Piotrkowska 87
Ollmplj•ka 7 a,
Nlclarnlana
15
Oąbrow•klego 89 Lutomierska \4F

•

•

•

•

•

Pabianice
Artn!I
czerwo·
nej 7, Konstantynów
Sado
wa IO Ozorków
pl. Armil .
Czerwonej
17,
Głowno Ło
wicka 38
A.lek!llłhdrów Koś·
ciuszki 10
OV7.URT SZPITALf
Chirurgia
ol(ólna
Bałutv
Szpital
Im MHcblewsklel(o
codzll"nnle dla Przvch()dnł Retr
nowvch n• 4, ł 8. t 10. Zl(le1 >
ul nuoob. 17 Sznltal Klłnic1n·
lm
B~ rll~ldei!o
eoclzlpr,
nt„ dla Pr7v„h<><lonl
Retnnnwr
rtr 7, Szottal Im
Sklodnw•klP
Curie
cnd,t„nnte dla P•1v
ehodnl R„t<>nowv<'h nr I. z S. ~
Z1tl"r2 ul Pa 1"1'ect„W1ika 15. S1p1
ta! Im. MarchlPw•kle1tn
c: ·
dziennie - Zl(ter.t ul Dubois ;7
miasto I 1tmlne Z1t1en„ n1orków
Alek<an<I l>w Part„M:PW
(;{)·„
- Szpital Im J'onschera (Młl!o
nowa 14); Polesie - Szpital Im
Pirogowa IWólczańska 195); Sród
mieście Szpital Im. Sonenber
l(a (Pieniny 30); Widzew - Szpi
tal Im. Sonenberga (PiPnlny 30)
Chlrur1tl• urnowa

Skłodowskiej-Curie
rzęczewska 35)
l\lp11r<whh 111 ł?,ł3
Skłodow<;klej-Curle

•

S7.pltal Im
(Zgierz,
Pa·
S7:p1tal 1n 1

(Zgierz. Parze

czewska 35)
Lerynitologla
Szpital
Im
Barllelde1to (Kopcińskiego 22)
Okull~tvka
Szpital
Im
Skłoclowsklej-Curle
(Zgierz. Pa·
rzeczewska 35).
Chirurgia I laryngolog!&
dzle
clęca
Szpital Im. Korczaka
<ArmU Cze.-wonet 15).
rhtrure1&

t;7("7ekowo~twar10•1J1'

- Szpital Im SkłoclowskleJ-Curie
(Zgierz. Parzęczewska :15).
Tok•vkolosila . ln<tvtut Medv
cvnv Pr~c... tT„resy 8)
Wenerol()e:la
Przychodnia
o„rmatr·'"l!l<'?nlł

1z1,kałna

44)

WOJF.W()OZKA STACJA
POOOTOWIA lłATUNKOWF:GO

t.6d! ul

SlenklPwlcza 137
tel l i

OGOi NUl.ODZB.l
PUNKT INFORMACV.JNT
:iotycz•cy
pracy
pla<'tlwek
•lutbv zdrowia
czynny cała
dob'! we w~zystkle dni tygodnia
lpl ~·~ 19

•rrrrrrra••• •rpr •r:rr1rr

Na święta do Karpacza, Ciechooia~a i Grotnl

Mleszkańcv

okollcz.nycb domów
skarżą się trochę na rynkowY zgiełk
i częste wypadki opijania transakcji.
Zwłaszcza w wolne soboty królują
przy ul. Dolnej sprzedawcy bazarowi. Podobno jut wkrótce rozpoczJut tylko do 4 kwle<tnla trwa~ nie się demontat bali południowej
będ2ie w Galerii Bałuckiej (Stary · na „Górniaku" ! łatwo przewidzieć,
Rynek 2) „Giełda Katalogów
i że większość sprzedawców przeniesie się ze swoim! kramami na tarPla!mt&w".
gowisko przy ul. Dolnej. Trzeba jak
najszybciej
odciążyć ten rynek.
Wystawa czynna jest codziennie
w godz. 12-18, a w sobotę i nie(ROLA)
dziel~ w l(odz. 12-16.

Budyn1lc przy ut. Gda1\lklej 91,

W11kT11to 15 młefzkań nte ~aatedlo
nych (tzw. pu1to1tan.6w). Cofnięto
uprawntenia do zajmowania mie1zkania 38 rodzinom. 41 rodztnom
przydzielono mie1zkanta itutępcze.
W Zgierzu na skontrolowanych
6267 mieszkań, bez tytułu prawnego do ich posiadania
było
185
osób. W 16 wypadkach &twierdzono wynajmowanie mieszkania bez
zezwolenia organu tere11owe110. Po
dwa mieszkania i wir:cej posladalo
13 oaób.

W kręgu spraw miasta

•

s z

19,15

na Widzewie i w Zgierzu
Z

I
Takie stwierdzenie jest jedna<:zdDle
01łneżenlem,
jak
I
obrazem stanu faktycznego.
PrzeglądaJ11c
książkę
dziennych
raport6w w Komendz,l e
Wojewódzkiej
Straży Potarnej
w Łodzi, można

18, godZ 18 30 19
STYi OWY Fenomen kobieta
~Trzy kobiety" USA od lat 18
godz. 14 45, 17; Spotkanie
aktorem
Jerzy Stuhr
„Cma" poi. od l&t 18, 1todt

rr•c~Arzva

Również

WOSIR w

a P:Nl•ar r a "'8
Łodzi

proponuje wczasy świąteczne w Grotnikach,
w ohlekcte wypoczynkowym „zame<;zek" Turnusy w dniach 9 ·16 kwietnia (7 dnl) lub 9-13
kwietnia
(4 dni). Zakwaterowanie w pokojach
i- lub 3-osobowych (z sanitariatem,
ale bez łazienki). wyt.ywien!e w restauracji .. zameczek".
Zglcszenla:
WOSIR. at Schillera 4, dział usług
(tel. 872-45 ! 27Z-89).
(j. kT.)

e
szkód.

najblltszych dniach ma
w niewielkich ilościach
wędzona polędwica oraz po niedzieli· - biała kiełbasa. W sprzedaży znajdzie się też szynka
konserw·owa, zarówno z dużych puszek,
jak ! małe (1,S kg) jej opakowania.
Zakłady mięsne sygnalizują, te zaczyna się !:n odkładać w mai:azynacb boczek, traktowany jako wę
dzonka I sprzedawany
w
ramach
owych 300-gramów, Wydaje nam się
to oczywistym nonsensem. AJ"'lujemy o wyłączenie 5przedaży
boczku
z tych ograniczeń Nikt prze<'leż nie
będzie ł(o na święta kupował. mając
w perspektywie nabycie szynk!. czy
baleronu, a dysponując tylko tym
jednym kuponem.
(s)
się

W

pojawić

Zagazował staruszkę
pisała na.wet młodego mężcznnę.
który kilkakrotnie przychdził do
deaiatki Jeszcze tel(o samego dnia.
wkrótce DO znalezieniu zwłok. zatrz:vmano J)OdeirzaneRo o do.konanie zab6Jstwa 33-Ietniego Włodzi
mien.:a K Utrzymywał on kontakty ze staruszką i kilkakrotnie odwiedzał 'ją w iej mieszkaniu.
Włodzimierz K. przvznał się w
toku śledztwa. ii na początku lutel(o (dokładnej daty nie mÓJ?ł oodać) orzyszedł do mieszkania Wła
dysławy K. Ponieważ
staruszka
źle się czuła. podał jej lekarstwo.
a T1astępnie oom6iił T>Ołożyć się na
tapc"l:an. Już wtedy POStal!lowił obrabowa4 l'łal'sz' panill.
Kiedy

Władysłaiwa
K. zasnęła,
człowiek odkręcił kurek
ki ~a.zowej i wvszedł

młody

kuchenz mieszkania Po kilku (4 lub 5) dniach Po-

wrócił.

eaz.

Wvłączył
orzewietrzył
~dy stwierdził
źe
Władvsława K. nie żyje,
spernił
sw6i pierwotny zamiar. Skradł z
lei mieszkania
telewizor,
zdjął
obrączke i srebrnv łańcuszek. zra-

mieszkanie. a

bował
zegarek.
Wszystkie
te
orzedmioty
sprzedał
T>Otem na
rynku.
Włodzimierz K. iostał
aresztowa,ny, Śledztwo w sprawde zabójstwa pr01Wadzi Prokuratura Rejonorwa dla dzielnicy Łódź-Polesie.
(sk)

