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PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE
Rady Narodowej m. Łodzi
Poz.
56 - w sprawie upowszechnienia kultury na terenie m. Łodzi.
W) ciąg' z uchwały Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
57 - w sprawie wprowadzenia regulaminów dla targowisk
otwartych.
Uchwała

PRZEPISY 'OBOWIĄZUJĄCE
m. tODZI

56.
UCHWAŁA

I

.nr 25/54,'
Rady Narodowej m. Łodzi
z dn. 18. 1.0. 1954 r.
.NI sprawie upowszechnienia kultury 'naterenie m. Łodzi.
Rad~ Narodowa m. Łodzi - po wysłuchaniu ref~ratu Prezydium Rady Narodowej, koreferatu Komisji Kultury RN oraz
w wyniku dyskusji - stwierdza, że dzięki stałej i wszechstronnej opiece Partii i Rządu nastąpił szyb;ki rozwój naszej
k!!tJ~;:;Ji,ViIJijQ~j, która stała si~ własnością i udziałem
wszystkich lUdzI'pracy.
.
Osiągnięcia te sąs,zczegó.lma..,wi:deezfte w"mj..eśd.ę_j.Q~i,
które z zaniedbanego "os'rbdka pr~eIP-ysłowego P9l§.lti . ' przed..
wrześniowej stało się poważnym ogniskiem kulturalnym, oddziaływującym nie tylko na społeczeństwo miasta Łodzi, lecz
także szeroko promieniującym na teren całego województwa.
Czterokrotne zwiększenie w porównaniu z okresem przedwojennym liczby teatrów, utworzenie licznych szkół artystyczn:ych, <Filharmonii, a ostatnio Opery Łódzkiej, olbrzymi wzrost
frekwencji w kinach i teatrach, podniesienie jakośG;i. ich programów, szybki 'l;'ozw6jbiblioteki czytelnictwa - to niezaprzecztilne fakty J;>ogłębiania rew.olucji kulturalnej w naszym
I

mieście.
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Jest to wynikiem nie tylko słusznego i właściwego kiero·wania zagadnieniem rozwoju i upowszechnienia kultury przez
Radę Narodową i jej Prezydium, lecz przede w.stystki'm owocnej i ofiarnej pracy szerokiego aktywu kulturalnego społe
czeństwa, działaczy związków' zawodowych, związków twórczych, aktywistów kulturalno-oświatowych Komitetó",: Blo~o
wych, Komisji Kultury rad narodowych oraz plastykow, 'htera~o.w, ml.~zyków i wszystkich pracowników kultury i sztuki,
ktorzy - oddając cały swój talent i umiejętności twórcze codziennym ~wym wysiłkiem wykuwają nowe skarby kultury
narodowej i w tworzonych przez SIebie dziełach sławią ofiarny wysiłek klasy robotniczej i. mas pracujących, budujących
pod przewodem swej Partii i Rządu LUdowego Polskę' szczęścia, PO~Oj~ i dobrobytu.
.... .
.
Powazne l niezaprz~c:zalne oSlągmęCIa me mogą nam Jednak
przysłaniać. wrEmr-fiiedociągnięć, .bra~ó~ i tru~n~ści, jakie
występują Jeszcze·W:",.ll;iI.~ej ···-działalnoscl, \ltrud-ruaJą szybs:z;e
i ba~~w5zechstro.nne' upowszechnienie .kultury, .pogłębIe
nie jej oddZiaływania na wychowanie nowego człowieka.
~i~J1~ce P1'Zy· wielu zakładach pracy są' niewła.ściwie, a niejednokrotńie .w ogóle nie:w:v.ko.rzyst,~-e. Mimo poważnych
osiągn.ięć w. z~kre~ie c~yt,ęlnictw~lo.kalJ~,ę,.c.1~.J.J:QZWój. ~!~
punktow biblIotecznych jest. mezadawalająca. OrgamzacJa
widowni w teatracn.:'··a' szczególnie Fi1ha.tirrCJ'ffii· mimo wyso'dej frekwencji nie jest jeszcze w pełni wystarczająca.
Rada Narodowa nie wykazywała właściwej troski, a Prezydium RN przez długi okres. czasu nie poczyniło odpo.wiednio
aktywnych poczynań celem zapewnienia dalszego nieodzow,nego . kontynuOwania budowy Teatru Narodowego, który za·
'pewmłby nowoutworzon'ej Operze Łódzkiej .dpowiednie walunki pracy.
Zaniedbane' zostało zagadnienie p()ą,!l),~§le.;o.ia.-es.teiy.ki oraz
wystroju plastyczJ1ego naszego miastGt, . . które nie ma ani jednego . pomnika upaD,liętlUającego wielkie postacie bohaterów
walk rewolUCYjnych klasy robotniczej m. Łodzi.
Niedociągnięcia te wskazują na 'konieczność wydatnego podłliesienia aktywności i rozszerzenie troski Prezydium RN o za-.

Poz. 56--58

C:
Zarządzenie

Prezydium Rady Narodowej m.

Łodzi

Poz.
58 - ' o wprowadzeniu obowiązku świadczenia usług transpor·

towych na rzecz

odśnieżania

dróg oraz torów P." K. P.

pewnienie jak najlepszych warunków dla upowszechnienia
kultury i uczynienia z niej jednego z zasadniczych czynników
wychowania nowego socjalistycznego społeczeństwa.
W związku z powyższym - dążąc do zlikwidowania ~s~a.
zanych braków trudności i niedocią~nięć oraz stworzem~ J~k
najbardziej sprzyjających ~arunkow d~a .upowsz.echmen~a
i rozwoju kultury w m. ŁodzI oraz wzmozema oddzIaływ"Ama
łódzkiego ośrodka kulturalnegp na teren województwa łódz
kiego - Rada Narodowa m. Łodzi p o s t a n a w i a:
1. zohowiązać Prezydium Rady Narodowej do:
a) dalszego. rozszerzania .troskiL o.pieki n,ad rozwojem kul·
tury w mieście Łodzi, silniejszego powiązania jej z zasadD;i- ~
czymi zadaniami walki nas:e~o narodu. c ~zybsz~. polepszenIe"
wa.ru;g~.ów. ;bytowy.ch.ludnos~, ~ umocmen~e przyja~:t1i "Polsko·
Radzieckiej, utrwaleme pokOJU lzbudowame SOCjalIzmu w na·
szym Kraju;
b) wzmożenia nadzoru nad działalnością Wydziału Kultury,
podniesienia jego operatywności i kierowniczej roli oraz do
zapeyvnienia dalszego zacieśniania wzajemnej więzi i wspÓł
pracy Wydziału Kultury z Komisją Kultury RN m. Łodzi i sze·
rokim aktywem kulturalnym naszego, miasta;
c) poczynienia_niezbędnych starań li władz na.czelnych c~
lem zapewnienia dal.,s:?ej kontynuacji budowy Teatru Narodo·
wego w;.ł.odzi /_ :orą~ wystąpienia do Wojewódzkiej Rady Na·
rodowej w Łodzi o współudział w realizacji budowy Teatru
Namdo.wego w Łodzi;
d) rozpracowania potrzeby podniesienia poziomu estetycznego i wystroju. plastycznego oraz upamiętnienia czołowych
boh~terówręw..QWJ;ylJ:ly~h w:ąlk klasy robotniczej naszego mia~
sta prze1óbu4~~~_...EC;>IEJ1i~Ó,~ ..tą.bljc{,P.~IUiątkowy ch itp.;
e) ufundowania corocznych nagród dla najwybitniejszych
i najbardziej .zasłużonych dla rozwoju kultury oraz upamięt
nienia historii walk klasy robotniczej naszego miasta - pisarzy, plastyków., kompozytorów i artystów;
f) powołania przy Wydżiale Kultury społecznych rad, które
przy ścisłej współpracy z Prezydium Rady Narodowej i Koffiisją Kultury koordynowałyby w~ właściwym zakresie działalność kulturalną odpowiednich placówek, zakładów i insty·
tucji;
g} spowodowania wydatnego zacieśnienia współpracy Wy~
działu Kultury z Wydziałem Kultury li Oświaty WRZZ, Wy.
działem Kultury Prezydium WRN w Łodzi oraz· wydatnego
wzmocnienia o.ddziaływania Łodzi·· jako ośrodka kulturalnego
naj.teren województwa i umocnienia 'sojuszu robotniczp-chłopi'

Skl~g:O;

",

~~h) rozpracowania przy współudziale WRZZ o.raz Zarządu

Głównego Związku Zawodowego Włókniarzy możliwości udostępnienia ludności sąsiednich bloków mieszkalnych otwartych świetlic przyzakładowych: .
i) poczynienia stąrań·o-uz.:ysk 9 nie kredyt6wna wyk,onanie
elewacji frontonu Filharmonii Łódzkiej oraz na budowę Dzielnicowych Domó~ Kulfury i zlikwidowania "białych plam"

dziedzinie rozm'ieszcz·enia placówek kulturalnych na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic peryfe.-...
ryjnych;
.
"j)przedsięwzięcia odpowiednich poczynań celem utworzeniaprzy Filharmonii małego zespołu symfonicznego i wyko·
rzystania go dla szerszego upowszechnienia dObrej. muzyki
na terenie zakładów produkcyjnych, świetlic, domów kultury; .
.
.
k) przeanalizowania do dn. 31. 1. 1955 r. sprawy zatrudniania łódzkich pracowników twórczych oraz do wystąpienia
z odpowiednim . wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Sztuki;
W

"

"

Nr ll l poz. 57-58

DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ m. łODZI

l) zasilenia Wydziału Kultury odpowiednią kadrą pracowników oraz utworzenia Oddziałów Kultury przy Prezydiach
DRN;
ł) poczynienia~,tarań o utworzenie szkoły, baletowej, .wł~,:,.
czenie pisma literackiego do planu, jako pisma stałego, zwięk
szenieilości tytułó:",tilmowych dla m. Łodzi;
m) SPOWodowania opracowania przez Wydział Kultury projektu programu Roku Mickiewiczowskiego oraz projektu organizacji wymiany Łódzkich Zespołów Teatralnych 7. innymi
miastami.
2. Zobowiązać Prezydia DRN do:
a) otoczenia szczególną opieką działalności kulturalnej Komitetów·Blokowych oraz spowodowania utworzeniaipodIliesieni a ,aktywności. sekcji ,kultu,ralno-oświatowycl1 przy' wszystkićh, Jcomitetach blokowych;
. ' .
b) organizowania prtywspółudziale Komisji Oświaty i, Kultury DRN oraz Wydziału i Oddziałów Kultury okresowych
narad instrukcyjno-szkoleniowych sekcji kulturalno-oświato
wych Komitetów Blokowych;
c) rozs~erze.nia J~omocy j podniesienia, aktywności l)zieln~co
wych :g.a.d .Czytelnictwa i Książki oraz do przeanalizowania na
jednym, z" posiedz~ń Prezydium dotychczasowej. działalności
tych Racr celem ustalenia konkretnych wytycznych i wnio-

'

Str. 44

II.' Zobowiązać Dyrekcję Targowisk Miejskkh: .
1. do P?dania regulaminów do publicznej wiadomości przez
wyw.le~zenie .na każdym targowisku na tablicy za szkłem
w mIeJSCU WIdocznym i dostępnym;
2. ~o. wywieszenia na każdym targowisku ogłoszenia, na
Jakich targowiskach i jakimi .artykułami sprzedaży ~
dopuszczalny jest obrót towarowy;
3. do stałej k(:mtr~li .odnośnie przestrzegania regulaminów
przez orgaruzacJe l osoby, uczestniczące w obrocie targowiskowym.
.
III. Uchylić z dniem 15. 9. 1954 r. moc obowiązującą wspóI~
nego dla wszystkich targowisk regulaminu targ owe 9 0 , wprowadzonego obWieszczeniem Zarządu Miejskiego w Łodzi z dnia
28. 9. 1938 r. nr 1 Og/4/1O/3B".
Za Prezyc,Uum Rady Narodowej
Sekretarz Prezydium
Przewodniczący Prezydium
Z. Kaźmierczak
B. Geraga

ZARZĄDZENIE PREZYDIUM RADY NARODOWEJ m. ŁODZI.

58.
ZARZĄDZENIE

Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi
, z dn. 22. 10. 1954 r.
d) rozszęrzenia pomocy i instruktażu dla Komisji" Oświaty
o wprowadzeniU obowiązku świadczenia usług transportowych
i K\lltwy 'W PRN oraz spowodoyv(\~ia .$Zersze90 zaińteresowa
na rzecz odśniezaniadróg oraz torów P. K. P.
nia się przez te Komisje 'zagadnieniem upowszechnienia kulNa
podstawie
art. 16, ust. 1 ustawy z dn. 20. 3. 1950 r. o te'!'
tury na terenie dzielnicy, w szczególności poprzez ożywienie
renowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.
dzi6łalności świetlic zakładowych i sekcji kulturalno-oświa·
nr. l~, ~oz. 130), § 1 ust. 1 punkt 5 i § 4 rozporządzenia Rady
towych Komitetów Blokowych~ z którymi Komisje te powinMimstrow z dn. 5. 9. 1951 r. w sprawie świadczenia usług tranny utrzymywać stały bezpośredni kontakt;
sportowych (Dz. U,. nr ~9,. poz. 359 i z 1953 r. nr 43 poz. 214)
3. Zóoowiązać Komisję Kultury Rady Narodowej m. Łodzi
oraz § 5 zarządzenIa Mmlstra Transportu Drogowego i Lotnido:
czego' z d~. 9. 10. 1951.:t:. w sprawie sposobu zgłaszania zapoa) pogłębi~nia kontroli i zacieśnieI1i~ współpracy oz Wydziatrz~bowan~a na ~SłUgl transportowe i powoływania do ich
łem Kultury, daJszeg'(riozszefźenia więzi' :t-a!ctywmll"'ktt'ttu:'
śWladczema f~~o~l1tor Pols.ki nr A-98, poz. 1395) - Prezydium
falnym oraz do włączenia tego aktywu i szerokich mas ludRady Narod~weJ m. ŁodZI zarządza co następuje:
ności pracującej m. Łodzi do współudziału w dalszym upo§ 1: Z dmem ogłoszenia niniejszego zarządzenia wprowawszechnianiu kultury narodowej oraz wychowaniu nowego
dza SIę na całym obszarze miasta obowiązek świadczenia usług
socjalistycznego społeczeństwa;
transportowych na rzecz odśnieżania dróg puhlicznych oraz
b) pogłębienia współpracy z, Komisjami Oświaty i K\'ut:ury
torów P. K. P.
DRN;' w~ajemnej koordynacji d~iałaln.Q~d i wspólnego rozwią
§ 2. Obo~iązek wymieniony w §. 1 niniejszego zarządzenia
zywania czołowych ogólnomiejskich zagadnień.
wprowadza Sl(~ na czas dOt -dn. 15. 4. 1955 r.
, "hdQ0,~..,m..."Łod~t ,~peluje,do z.wiq:zk6w"tw~9rczx.ch
§ 3. Swiadczenia mają być wykonywane przy pomocy:
o włączenie wszystkich pracowników :twltuxy. ',d<>~sp6łqązt~\'
a) samochodów ciężarowych przystosowanych do zawiesze ..
łu w realizacji, zadań uątal,onych,'YJ"~jSZej 'uchwale.
nia doczepnych pługów odśnieżnych,
Za Prezydium'ltidy Narodowej
b) samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu
Sekretarz Prezydium
Przewodnf.czący Prezydium
drużyn do odśnieżania dróg publicznych oraz torów
z. Kaimierczak
B. Geraga
P. K. P.; ,
c) samo~ho~ów ciężarowych do przewo.zu materiałów i naWYCIĄG Z UCHWAŁY PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
rzędzi, ruezbędnych do zwalczania skutków zaśnieżania
m. ŁODZI
dróg, jak materiały pędne, żwir, piasek itp.
57.
Samochody wymienione w punktach a, b i c winny posiaUCHWAŁA nr 50/609/54
dać łańcuchy przeciwślizgowe oraz po 2 łopaty -do śniegu,
Prez'ydium Rady Narodowej m. Łodzi
a nadto samochody wymienione w punkcie a) winny być obz dn. 28.9. 1954 r.
cią;orte balastem.
:
§ 4 •. Samochody wymienione w § 3 punkt a) niniejszegr)l
w sprawie wprowadzenia regulaminów dla targowisk
otwartych.
.
' zarządzenia mogą by.ć zatrudnione w akcji najwyżej przez 168
godzin przy. zapewnieniu obsługi zmianowej.
"Na podstawie alrt. 16 ust. 2 punkt 2 i 3 ustawY z dn. 2(). 3.
. Po upłYWIe następnych siedmiu dni samochód może być Za1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej
ządany do świadczenia poraz drugi.
(Dz. U. nr 14, poz. 130) art. 10 dekretu z dn. 2. 8. 1951 r. o tar§ 5. Od obowiązków świadczenia usłuQ transportowych na
gach i targowiskach (Dz. U. nr 41, poz. 312) oraz § 2 i 3 zarzecz odśnieżania dróg publicznych zwalnia si~ samochody
rządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dn. 4. 5. 1954 r.
wymienione w § 2 ust. 2 punk 1 i 2 rozp0rządzeI1ia' Rady Miw sprawie regulaminu wzorcowego targowisk (Monitor Polski
nistrów z dn. 5. 9. 1951 r. oraz samochody iprzeznaczone do
nr A-52, poz. 7011 - Prezydium Rady Narodowej m .. Łodzi
przewozu p,rzesyłek pocztowych i samochody straży p-ożar~
postanawia:
nych.
,
.
l. Wprowadzić 'L dniem 15. 10. 1954 r. dla poszczególnych
Za Prezydium Rady Narodowej
targowisk otwartych i hal targowych m. Łodzi odrębneregu
Sł;'kretarz Prez}'dium
Przewodnkzący Prezydium
laminy.
Z. \Ka1mierczak
B. Geraga '
~
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