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11ego przetworów na nowych zasadach

1

- JAK NAS INFORMUJE MlNISTERS'rWO HANDLU WEWNĘTRZ
NEGO I USŁUG DO DNIA 31 PAZDZIERNIKA 1981 R. PRZEDŁUŻO
NA ZOSTAJE REGLAMENTACJA MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW.
MOżLIWE JES'.I' TAKŻE KONTYNUOWANIE REGLAMENTAOJI DO
KOŃCA 1981
R. RóWNOCZĘ$NIE OD 1 SIERPNIA ZOST A N A
ZMIENIONE RODZAJE KART ZAOPATRZENIOWYCH I ZLIKWT:
• DOWANY PODZIAŁ NA MIĘSO, WĘDLINY I DRÓB W RAl\IIACH
POSZCZEGÓLNYCH GRUP. WPnow ADZA SIĘ NOWY ~-GRUPOWY
PODZJAŁ ASOR'T'YM ENTOWY I ZMIENIA NORMY, STOSU.TAC \"
OKRESIE SIERPIEl'l' i WRZESIEN' PRZEJSC!OWE ICH OBNiżI>
NIE.
.

r

Od l sier pnia

ob-Owiązywać bę

dą następujące

normy zaopatrzenia (w nawiasach podano normy
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27
1 sierpnia br. wejdzie w
roZjlorządzenie

życie

Rady 'M inistró w w
sprawie szczegó1ny ch zasad pn.Pw rmaehu KL PZPR (itl. Kochodzenia na emeryturę w okresie
. śeiuszkl 107/109), IV p.) uddo 3i grudnia 1981 r. ,Jest to roz·bęcbie 1lę kole,i ne
plenarne
wiązanie doraźne. stanowiace )e d e n
ze składników koncepcji, która ma
posiedzenie - nt.:
„Zadania
ułatwić przeprowadz2nie
niczbęłiid'llkiej organizac.jt partyjnej
dnej operacji zmniejszenia poziopo IX , Nadzwyczajnym Zjemu zatrudnienia.
Rozporządzenie
ździe PZPR1>,
dotyczy zatem osób, z który-mi do
_...,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1końca tego roku zastanie rozwią-

W dniu Zf lipca. o a:odz. 13

tany stof.tinek pracy na rno~y po- gany okres .zatrudnienia tj . mE:żrozumienia stron lub w d;:odze czyżni - 25 lat, kobiety - ~O lat.
wypowiedzenia dokonanego przez
Można będzie prujs6 na eme1.akład pracy. Obejmuje rc\ w ni~ż r.vturę j eszcze wcześniej, w wieosoby, które będą iwólnione
z ku 55 lat (mężczyźni) ,i f.il lat (kopracy do końca przy ~złe~o
roku biety) - jeżeli w okre.•ie w~· 1paze w.z:ględ'u na likwidację z~kładu. i;:aneF'.o $t;iżu co najmni e j n l~t
Na emerytui:ę będą rno::li pr7.ejść stanowiła praca udiczona do I kapraco'l\lnicy, którym braku_1e
nie tegorii zatrudnienia.
więcej ni.ż 5 lat do osią;:ni<;cia wie- [
.
ku emerytą.Jnego, ale mają wyma(Dalszy cia~ n·a .• k 4~

·
' PR b'ZYfJe,~"<
T:'l\T1'A.
MIMO \VY JA SNlEN
.-

Bedzie

'
\/

akcia protestacvina

d wyjaśni Pi1 pre:i;y <i ent:a Ln: . l'_vdowancgo po;;m· s~<mi.ł sta nu zaodzi w sprawie
mozhwosc1 patrzen ia. W te j chwili u;r,y s'r:a lipoprawy zaopatrzt:ni• "-!:In- ~ my już zwięk s<-e nie 1"<nd;;1 „lnit{~ o
w ;.yw- 200 ton masv mi'iSll•' j. do~ t~wy z
merac.ii łódzki e j
ność,
Zarząd
Regiona lny
l\' 5ZZ importu \ u ż drw i., ra,ią rl<1 sk l•,pó w.
Solidarność" Ziemi f,ód·1.i;;ii-j.uzP.(J)alszy ~ia;? na o; tr 4)
le żnia! ewentualne odwcfa ni" pl::i.nowanej na 27-30 lip~a al<cji pro-

O

te~ t.acy jnej.

l f kilku a:mlnach
wol.
tarnobrzeskie·
•• duże"

J'O

żniwa

nrzekroczyły Już pól·
met•k. N /z: kos>.e·
nie tyta w Kamion-

<:e, l(ntina Rudnik.
nad Sanem.
CAF

Łokaj

-

-

Andrz•.i
telefoto „

POSIEDZENIE SZTABU

ŻNI\VNEGO

••
n1z

Do rozmów t yc h
Prezydent
Józef
wraz z. gron" m
P" daJi ,;t.irn>
proszony został na •"osiedzf't\l<' i'. ~ 
rządu Rel(iona ln „;?o. G e ne ze ooec~
nej sytuacji żyw noścbw e 1 µrzedsta wił nast.ępująco:. - w „ rlłu ~ (;ta nu na ~tyczeń br. aglomerarja lód7
ka liczy 1.1?8 tys. mieszkaiicó w
I na tę li c zbę przyznan() limit 7.&opatrzeniowy wprowad::ając r e~la 
mentację mięsa i jego prz.„tworów .
Natomiast faktycznie kartek w.vda no " ok 120 tys więr.,.j . Nie z
powodu nadu7.yć . alP kartek fakty ·
cznie na lPŻą<'y c h się lud:~inm pra nii~cym na terenie f,.,orlzi, tu ;tudiującym, uczący.m dę itp. W maiu i czerwcu były jeszcze pewne
możliwości przekraczania przy znan ych ce ntralnie limitów. l tak te ż
robiono. wykorzystując istniejąee w
c hłodniach rezerwy. '.!Zynią•? iednocz1?ś nie &tarania.
by wła.:ize centralne uwzgledniły w limitowaniu
f;iktyczną różnicę między
stanem
ludności, a korzystających z reglamentacji.
W lipcu nie było już prakty.::zn •eh · możliwości przekror.z;,nia li-

dz1e ,

rodzice otrzymują kartę zaooatr:;enia „R" lub „C" w prz)•padku
ludności dwuzawodow ej.
.fak z tego w y nika prze jściowe
obniżenie dotyczy
norm „C"
(z
wyjątkiem
górników
zatrudniony ch pod ziemią), „B" oraz „R" (z
wyjątkiem dzieci od 10 do 18 l<>t,
których rodzice otn:ymu .i ą kartę
zaopatrzenia "R" oraz C" w przypadku
ludności
dwuz a w odow~j.
Dzieci chore na cukrzy cę otrzy muobniżone na okres sierpnia i wrzeją: w wieku od 1 do 6 lat
~
Snia ):
karty zaopatrzenia „A" od 7 do 10
Norma „A'.' - dia dzied w lat - 4 karty „A", od 11 do 18 wieku od 1 do 9 lat: 2 kg w tym: 5 kart „A".
Nie otrzymują kart zaopatrienLa :
grupa I - 1 kg. grupa II - 1 kg.
Norma „B" - 3,7 kg (3 kl(), w osoby kor7.ystają c e z ·1vyż;rw ieufa w
tym: grupa I - 0,6 kg, grupa II systemie koszarowym ora~ :: d epu- 2,6 kg (1,9 kg), grupa HI · tatów mię f:nych, zdolne a 1tc h ła
0.5 kg.
Norwa ta
prz,vsługnje
jące się od
praey (:r. wyj3tkiem
wszystkim nie otrzymu .i~cym kart osób ubiegających się o oratę za„A'', HC", 11E". ,,F" i „E".
re.iestrowanych w urz ędzi1> z;i truNorn"R „C" - 5 kg (4 kg) w dniania), który m ')Jrzysłu11u.i e kartym; grupa I - 0,8 kg. grupa II ta . „B", rolnicy gOllpodaru j ący na
- 3,4 kg (2,4 kg}, grupa III,
obszarze powyżej 0,5 ha .niP ndd@_0,8 kg. Norma przysługu.ie osobom iący państwu · proclukt6w za k"''.l
zatrudnionym w gospodarce nRro- te l~ tys. ?.ł roc7.nie OPL crfondowc1 za.li czon v m do I kategorii kowi" ich rodzin. W yłącz„11 i p :r, ~ :·
zatrudnit>ni;i n"a podstawie rozpo- stemu reiilament.a r, ji n ;„ rl"tY ~zv :
1 rządzenia
Rady Ministrów z dnia
(D~l.~z y riM . M .~ tr . 4) .
4 maia HJl!l r. i
ro~porządzenia
ministm budownict.wa i przemyslu
materi.1łów
bu,lowlan.vr h
z 1
cui:wc11 19Bl t.
Norma „A plus F" przy slugu.i e
kobie tom c ię7 a rnym od rozpoczęcia j7 tygodnia dąży , matko~n.
dzi-eci do mom t nl.u
ukoń cz e nta
przez nie 12 mi esięcy życia , J S Obom
chq,r ym n:< c uknyr·ę ;11
s ulinowoz;i. leżn ą, gru ż licę czy n11P.
cll'Jroby
nowm.w ornw c:,
nieklóri:
ostre slany prze wodu pokarmowe;;o oraz zes puł uerczyeowy . Wy n JGustaw H.us;,k
ss~~reta!'z
si ona 4.,i k g, IV ty m: I grupa general11 v KC Konwnh;t:·r;:nej
~.o kg, CI grupa 2,7 kg.
Norma „E" - 4,5 k g, w ty m:
Pgrtii
Cze<'hm;ło v."R r: .i i.
'l'c-rl o!'
I grupa 0,8 kg, II grupa - 3,1
ZiwkO\~. sekrf>ł:Prz ;: ~neraJn~'
kg, Ul grµpa - O,G kg. f'rz.y sluguKC Bułr,ars kiei P~dii K ':lm 11rdje młodzi eży w wie k u 1~.-13 la t,
s t:vr:zn0i orR:r. '1-'i'lf" l CR ·1 t.~".I F.uz
1,tóre j rodzice otrz y mu j ą k a rtę zaopa trzt-nia ,B" lub „C" (7. w y jąt
- f ~~kr e t1·z KC K"n111n ist:: <"'\kiem . dzieci
chlopow-roboln•"-• •w
n0.i PArtii Kuhy ,,·y c l.cs <' m ~li no
U)lt'i1W lli1J n yc h do ltar ly zaopat.rze·
St.a n i ~ łl\\Vi!
K?ni
'1<' P"'S7.e
nia „C" ) Oo karty
zaop'l trz.enia
„E" upr a w ni1eni zos ta li tak żt: za"ratul~cyjnp z
ok e 1,ji wv bo>'u
słute ni kr w io,fawcy nie upn: '>: :i i ,
n"' ~tanowisko I SP k r ~ ! -. r:>: ;, RC
cło kar t.y ~a opatrze nia „C".
Pnl ~ldei Zi Prlnnczon " .i P• r t ii DoNorma „F" - 2,7 kg IV ty m: 1
botnic>:ej na TX N~ cl- w ; - no:>:j ;:: r upa - l ki:, II grup8 - 1,7 kg
- p;·zy~ l11 g u.j~· dziecioo1 ._ w wi„ku
.n." D'.l 7..i„7.rlzi„ 1'7.PR.
(P .~ P)
od JO do 12 l«t, kt.ńr yc h r orlz1.:•i- ._..,..,_ ___
otriy mują

ka rtę

z ą opatrzenia

0

_... _
, ..,,...._„,_,,,..„.,.,,
-www~

,B"

lub „C" z w .vj ątkiem la k w yże j.
Norma „R' - 2 k~ (1,6 kg), w
ty m: I grupa - 0.4 kg, TI grupa
J ,2 kg (0,ll k,!t), nt
grupa
0,4 kg . Przy sługuj e osobom u t rzyIzra elslc e samolo ty zbomba rdowa muj f\l'.V m się z dochodów gosposprz e dającym
l .v w C 7W ;:ł :·t. e k m nst o wa ż n y m zn a- dars tw a roln c ~o
cze n: u
na
d :· od ze. la czocei S yr. e pań<.t wu prod ukty o wartości co
z d nll ną 8ek ;: :. a w o o ł u rl n : ow v m L i . najmnie j 15 tys. zł rocznie, pra1nror m uj ii o tym komun 1krt1
h a n :e
Q: · ~a n: z-ac ji
Wv z wolen ;t.
Pale11:tv:iv cownikom PGR i Il.SP korz .n!i» ·
cym z upra wnień do działki przyo nw ll hań--;k:ie
r oz;?Jośn ie
r ar.l : ow~
.Ter!n·o e ze ś n i e izra.elsk:e ku trv oi-;t Fze
zagrodowej , t'sobom posiad? iącym
\: wały
oboz v
uchorłźców
oa l e"itvń.~ospodarstwa rolne
zatrudnionym
~k i ch.
ooł....,.żone
na
oołndn i nwvr::h w
gos podarce uspołecznionej w
w y b !'7. eż ach Lih a. 1u
Jui 14 dzi •n d z iałach pozarolniczych (z w y jąt
z nędu l9tn iclwo izrae!<k le h-~ rnba · ·
dujr obiekt'\' cyw Llne I naleiac~ O'> kiem uprawnionych do k~rt •aO r ~a nizacji
Wvz"(oleni.1 Pale< ty~v opat.rzenia „C"). członkom rodzin
Qb,erwato rzy zauważaja że dzi •J<' wyżej w y mienionych, dzieci i mło 
c; l e t.ak m tm-0 rl e7.aprobaty . w y :-a ?:r">
dzieży od 10 do 18 lat,
których

DZIEK

anu

ne .1 q : ze;z
czo n,fch

rzad

Stanów

KIESIE
W

I

Z je<inn-

Prymas Polski
w

Wofykońie

JUTRO :

Dalihór, Jakul>, Krz.y<:ztn!

Jubileusz„iOTv-

Exodus z lbu

/

PO.JUT~

ZE:

Anna. Hanna.. Grazyna,
, Hros!:1w

w dniu dzisiejsz:vm dla Lnrl!'
prz.-wid11j„ następując~ po1;.•rlę :
słollecznie, Zachmurzenie rtia

le lub nmiarkowll.ne, '" go-

dzinach popołudniowych możliwa

bur:i:a.

maksym;1.lnll. w

• „ •

• • •

dnitJ
ruh u s il•HPe
god'!!, -l.H, za .;dz.ie

DZ!S:
K.rysty"'a. KL>1ga

Pos1edzen1e
klubów
poselskich

aktualnej sy tuacji w rolr.1ct w ie i
w przemyślP s poż.vwczv rn pnf'analizowano Prlf'd , ięw z ię.c ia, które <r.;?odniP 7. wcześniejszymi 11<t~ leni11mi sztabu - miały podjąć r esorty i organizac,iP pracujące d1a
rolnictwa abv zabnpieczyć środki
przem;vsłc!Wf'
oraz materiały nieibędne do ~prawnPgo zebrania
i
racjonalneg.o
w y kor:i:.v stania
w
Z<-branie
Klubu
Pose l;;kiego
pnetwórstwi~
w<zystkil'h plc,dów PZPR odbędzie się 2f.l bm (~rod11)
rol11kzv<'h . Prwrl~tawiono wvniki i o l!Odz. 14 w c m~"hu KC P 7.PR.
wniMki kontroli . iaką na ziec„nie
oremiera prze-prowadzono w u!>
Posi e rlzeni"
Klubu
Pnselsld ••c o
tygodniu w u~połPc7.nionych i"'rl
z::>L odbędzi„ się ~o bm„ (czw 11rW cz wartek samolotem Polskich nostk~rh iro., porl11rki rolnd. insty.- tek) o godz. R.30 w gmachu SejLini i Lotniczych „Lot" przybył do tud<1rh oh~ ltl;?uiiicych rolnictwo . i mu, - sala 111!.
Rzy.m11 arcybiskup Gniezna 1 War- w l!ospod;irstwę c h indy widualnyr;h
szaw.Y, · ·pryma~ Polski, k-s'tądz Jó- M terenie RI irmln w 1ll woi„w•}Zebranie Klubu Pose lr:kie!(o SD
zef Glemp.
dztwach. Posiedzeniu przeworlni- odbędzie się 29 bm. (środ::i) godz.
W krótkim oświadczeniu . złożo
(na 1,zy ~; "!? na <tr. 2)
17. w gmachu Sejmu sala 101.
nym na lotnisku. pryma$ Polsk i
powiedzia.ł . . że c:eszy · się, iż przyb.v wa do R ~ymu . „Bedli.' tu okol<J
10-12 dni. J.VIimo , że jest to już
Wczorl;l.iszymi Wiadomośc i ami · Łód zki Ośrodek Telewi zyjny
koniec Itpca, a więc okres waka·
roz~cz ąl drug iP ćw i erćwiec z e swej działalności. Zacz ęło ~i ę
c;vjn~. sądze, że p0byt mó.i b<;dziP
lt zh1e"u ulic SienkiP.w icza i Narutowicza 25 lat temu w Lino-wocny . Pragnę pned lo:żvr Sto\ itv .
cowE' Swl ę t.o . Pr7.ez t e n czas na naszych ekranach o;iląclaliś m y
Apostolskie.i pewne oprawv. zwi11Sf'tki orogra mów ~nformac y jn y r.h, audycj i rmblicy~ty<'zn yc h,
zane z urzi;dem arcybiskupa <.niespektakli teatralnych i v,> idow isk rozrywkowych, firmowanych
irna i Warszawy· oraz orymas a Pol ski. Chciałbym również dow'ed z' e r
s i ę, jalt czuje się 0jciee Sw i ęl v
oowie<lr. i ał rlal<"i
i zło źy.ć mu ar cy h i .~ knp Gl.-mp - mniE' w y rn zv
m i łości
or a z porld ;rnia od rałPl!'
episkoo11t 11 . Przeka7.e lu .ta kie · w y,
ra z.v łączności duchowej oll _ całej
priez łód z ką te1ewi zj<; . B y ły to lata i tłuste i chude. To, cośmy
Polski.
•
przez ten czas ogląrlali, przynos iło r zeteln;i, szybk;i informacj~.
głębokie refleksje i przeż ycia artystyczne ale i było niekiedy
pow<Jdem słusznej irytacji Za tli.' nstatnią zres;i;ta trudno byłoby
winić zbyt mocno pracowników łóclzkiego ośrodk11,
któremu
etykietka ..lokalny" nie pozwalała przebić się przez wszechobowiązu iący styl i metody pracv centrali.
Od kilku miesięcy łódzka telewizja zlapała, tak. jak i. m y
Jak podaje agencja Antara
v->sz.vscy, kole.iny .i;:łębs z y oddech . Z okazji• jlfbileuszu. redakcja
erupcja
wulkanu
spowodowałll
„D zi ennika t.óihkiego" ż yczy kolegom z ŁOTv, by te~o odd echu nie zakłóciła żadna zad ys7.ka . życzymy w i ęcej l(odz in em \e xodus mi~z kańeów małej wyspy
Ibu (wsc horlnia t'zę~ć Ar • •1!1w 1;H!u
sji. w i ę oe.t m"trów w s lud iarh tPlewi zy.Jnych i jak· najcz.Ystszeg0
lndon"''- Y.i!:ki „ go) P.r11pcia h v ła po·
eter u, wolnego od w szelkich zakłóceń, zniekształcających ich
ła,c zcina . :i: . si1n .Ym trzę~ i„ni e m i iepra c ę .
mi. Licz be urhodżców określa się 1!.~:!la!Bl!Bi!IDBl!lllllmil!llillll!l:!!:llZlll:ml!:!!IC::=a~~.::.~z::::...::;;.;..0~
1l& kilka tysięcy.
I·

!I

n.5 o 20.40,

może zagrozić zbiorom :,';:'~ ~·:~,;':;~:,~':::,~":" ;;,~:
~ bm. w URM odbyło się kolejne posiedzenie powołanego przez
premiera sztabu żniwnego. Na tle

:ws

W7,eszło

c.

Temperatura
dzień

Z8 st.

w: ·iw742,2 mm,
F.kipy Czerwonei;o Krzyta przes1u kują ruiny domów w Zahiuan~
kolejnym atak•· samolotów izrael >kich na Li han.
CAF -

AP -

110

t~ł•fol. o

"'
1856 -

Ur. C. E. l"icard,

francuski

Spotkanie Lecha Wałęsy
z zaloglł "Cegielskiego
23 bm.
przewodniczą cy
KKP J na liczne py tania, zgłosz one przez
NSZZ „Solidarność" Lsch Wałi;sa uczestników spotkania.
Dotyczyły
tpotkał się z załogą
Zakładów :>ne zagadnień gus podar„zy ch,
~a .
Przem y słu Me talowego „f!.
Ce- 1oorz„du
pra~ownicz ego,
~praw
~ielski" oraz przedstawici e lami kil - w„wn ą lrz z wiązkow y ch itd. Na pyku więk:szych zakładów pracy sto- ,anie. jakit: jest stano wi.; ko KKP
licy Wielkopolski.
w
sprawie
podwyżki
cen,
W krót'kim · wystąpi e niu przewo · L ech WałQ s a s twierdził, że r efordniczącego KKP walazły się spra- ma ce n jest niezbędna, lecz powiwy, m1wiązujące do toczących się nien to być ostatni elemen t retor·
w związku wyborów, dziahtnia. je- my gospodarczej. która nas czeka.
dnoczą<'f'l?;o wysiłki dla
poprawy Trzeba najpierw załatwić wszystfrudnej sytuacji, aby ludziom ży-1 kie spr a wy, łączące się z r'eformą,
ło się lepiej
i by sorawiedli wie a podwyżkę cen zostawić na kodzielić to, co mamy . Chodzi też niec. Związek nie mo że ustos uno to. aby realizować zawarte już kować: się do tego, co bjje w lu ·
porozumienia, a nie wysuw~ć no- dzi. Należałoby więc wy równać cewe. l\famy w rli.'kll wielki„ zwy- n y , aby śmy równo i.yli , ale Il.by
cię!.łwo stwierdził m. in.
L. Polacy n11 tym nie 'itr13.J:i]j . Zwią ·
Wałęoa - ale trzeba czy n i ć wysil- zek ma pilnować, aby związkowcy
ki, ?by •ię niP kłócić, ale- iedoo- na f.ym nie ucieroieli.
czyć Do soraw tych miwiazvwał
Odpowiada.l~ c na pytanie o
sa(Da.!my' ciąg n.a &tr. 4)
m.owca również w odpowiedziach

matetna tyk
l!ł45 Dekret po\vołu,jący
Uniwer~ytet Im. M. Koperni ka "' Tonotiu.
- 194-9 - Ohvarcle radiostacji w Raszynie.

Na,jpięk·niejsze ncczy
na
świecie to te. które są zupeł

nie niepotrzebne.

Negocjacje w . Zurychu
Niekorzystne prognozy
ulega powolnej poprawie rozwoju produkcji Zlvierzecej w sprawie polskich dl11gów

Stan powodziowy

pogody
Zasadnicza zmiana
w bezdeszczowy • upalwpłynęła na pony czwartek pra'll'.ę sytuacji powodziowej w pokraju,
łudniowo-zachodniej części

zwłaszcza

XXIV runda
rozmór1 w\Viedniu
Po raz 280 spotkali się. 23 lipca. br. w Sali Redutowej wiedeń
przedstawiciele
Hofburgu
skiego
państw socjalistycznych i 12 kraJOW N~TO, uczestni<!zących w rokowaniach w sprawie redukcji ~ił
Europie
zbrojnych i zbrojeń w

?.

środkowej.

W toku tego spotkania, kończą
cego XXIV rundę rokowań wieplenarnych
czasie
w
deńskich,
obrad przy drzwiach zamkniętych,
za"PraH szefowie dele<>'acji:
głos
Nikołaj
Związku Radzieckiego Tarasow i Stanów Zjednoczony~h
·
- Jonathan Deen.
Obecnie w rokowaniach wiedeń
skich następuje letnia p~ze!'wa.
'Trwać będzie ona dwa n~:es1ące.
ru .n da rozpocznie się
Następna

24

wrześn:a

br.

Wanda l
Do Sądu Rej-0<nowego w Ostrowi
Mazow\ecklej wpłynął akt oskarże
nia przeciwko 29-le-tniemu mie-s>.kań
oowl tego mia•ta - Waldemarow•l G
Oska rż<>ny jest o to. te w nocy
z 19 na 20 mare.a br. porozbllal
nagrobkowe
ta bl!ce
7ln!szczyl
1
i pomnik! na ponad 30 gr-0.bach,
znaJd•uJący~h się .na am enta rzu paszyby
porozbijał
oraz
rafialnym
w oknach parafialnej kaplicy.
(PA.P)

spowodowały

N

dopływy górnej i i.Tod.kowej Odry.
Komitet
Jak informuje ,Główny
Przeciwpowodziowy - w górnych
i środkowych odcinkach Nysy Łu
życkiej, Kwisy, Kaczawy, Bobru i
Skory wody wyraźnie opadły, chociaż w wielu miejscach, a zwłasz
cza w dolnylm biegu tych rzek, nadal - i to znacznie - przekroczone SI\ stany alarmowe.
się wezbranej
~rzemieL-zczerue
fa~1 w dolne odcinki rzek, poprawiło sytuację zwłaszcu w woj. jepowole~iogórskim, gdzie alarm
dziowy utrzymywany jest jeszcze w
5 gminach. Powolną tendencj~ spad
kową obserwuje się już także w
al~
rzekach w woj. legnickim,
powodziowego
alarmu
stan .
obowiązywał tam w czwartek jeszcz<; .w rejo;1ie 18 gminnych i r11iejsk1c11 konutetów przeciwpowodzioakci1'
intensyw•1eJ·
wych. Mimo
•
,
prowadzenej
przeciwpowodziowej,
jednostek
przy udziale żołnierzy,
straży pożarnych, milicji, ekip wodno-melioracyjnych oraz miejsce. 1 d ś ·
zal~nych
obtzar
WeJ u no c1 gruntów ornych powiększył się na
terenie woj. legniokiego do ponad
fl,3 tys. ha, w tym przeszło 6 tys.
ha stanowią łąki i pa;twiska.
d' ·
h ·
1
an:rc . l po ,op10nych jest w tym
bud c•nków
rcg1ome przeszło 550
gospodarczych i zag1·6d wi~jskich,
ewakuować
przy czym musiano
110 gospodarstw i 83 rodziP.Y z in·
k
·
k'
d
b
h
"
n ;c
u yn ow m 1 e~z .<:lnyrh.

gnczy

W nocy ze środy na czwartek
w jednym z domów, położonych
u stóp Mo~tmartru w Pc;ryżu, wybuchł grozny tragiczny w skutkach pożar. W jego wyniku sześć
osób zginęło, a 20 zostało rannych.
Wi;d~ug informacji straży pożarnej,
og1en powstał na parterze 6-pi~tro
wego budynku.
(PAP)

apela<ji

żądanie , ~przec;me z -00ov1lązującym
nie z.o.stanle
)'.>OrządJklem prawnym,
że 20 grudspełnione. 2.apowie.dział

nia ro2lpo<::zn ie str.a Jk glodO<Wy.
Prasa włoska zarzuca wymcar-0'\vi
sprawledJ.iw-OIŚci •wego kraju, że zbyt
TU·
sz:l'.'bko zamknął sprawę Agcy.
_rynska "La Stampa" plsała w czwarniepok<>.1a~e
„najhard,,;l.ej
że
tek
pytania JX>z:o.si:aly bez odpowiedzi"
Dz1ennt'k rzymski „Reput>lica" wyrawymiar S'PrP.w\e<lli·
że
p-ogląd.
żał
W<>!icl ogra nlczył s\ę ty1ko do „ ry.
Mediola1\ska
tualnych dochoozcń"
•. Corriere Della Sera'' stwierdz iła
wlellcoieii;o
że oroces „n ie orzynJ6sł
za&Zczytu" Wlochom Odoowiedz\alktóre
ność za to P<>!\Osza or>:ana.
wstepne
dochodzen \a
orowadzl!y
prze.mówienie
Skromne był<> również
który postanoWlił nie
oska rżyciE'la
wdawać się w kulisy zama<:hu.

w

rozwoju

pr-0dukcji

zwic-

niezwykle trudnej sytu.acil paszowe1
w ub ro'.<u ale mimo to. bardzo du.
ty I trudny do oclrobien\a w clagu
roku. czy na wet 2 lat
Mamy bowiem oow.ażny s-padek
p.ogł-owia wszystkie~ gatunków zw:e!l<>•C-O<!arsk.leh a wiec trzody
rząt
cM<?w:nej byd!a i ov.•'.ec, o:-,y ccym
niski stan p0głow!a krów i mac"o"
produkcyjny
1>0tencj.al
ogranicza
szyb:,zego wyjśc\a z lcryzysu h-0dowlanego. Penadto małe p0:i;l-0w:e prnsiąt do 3 mic:;!ecy, a także warchlaków oraz ml'Odego bydta neźne~c.
za\v.aZy na produkcji tyw~a wo1ciwcgo i wieprz-0weg<l ..nie tyU:o \V ro'..'u

---------1

na Mnn1łmt'.'.ł!rł1rze
U'13U W.J fU
·'L~
Por7~11"'

j~szoze pełnych danych
tolnego
spisu
czerwcow~g<>
ale .lu.i< wstępne ohlic~nl~
ws.kazują na nlekorzyslne pro.

:e ma

spadek P<>!tl<>w'.a
1'2ęceJ. Co prawda
gosP<>darczych jest r»iero
zwierząt
mniejszy aniżeli soocltZiewano się !>O

za-

Agca rezygnuje
który . z.o.stał
All Ag.ca,
M~h.met
11kazany na karę d<Y.i:ywotniego wię
zier>ia za wrilowa•nle zabójstwa paJ:>ieta. Jana Pawła II nie zamierz.a
wnieść rewizji przeciwko wyrokowi.
Polnfomnował o tym adw-0kat z.amach<>Wlca z urz~du Pletro d'Ovidi.o,
:który w czwartek rano rormawiał
ze 91\:azanym. Wyrok na Mehmeta
All. Aieę został ogłosrony w środę
czasie
DO trzydniowej rozprawie, w
które.1 orZY"Znal •ię do te1to. że strzelał do pa ple±a na Placu lśw. Piotra
w dniu 13 maja. Tym samym wyrok
na Agcę jest praworr.ocny,
p0zosta:
zamach-owiec
Sk.:i.nny
jaka zaial
wi~ wierny PO•tawie,
on
Neguje
na początku procesu.
wymiaru
włoskiego
kompetencje
sprawie
jego
"''
&prawnedl!woścl
1 domaga slę wYdania Watykanowi
a1ly tam z<>Stał skazany, Jeż-eli JeJ!;-O

za-

duże
lewobrzeżne

gdzie w ostatnich dniach
grożenie

I

bieżącym. ale i w przy ..:złym, W zar.adzie wzr-ostu p:·oću:{_cjt żv\:\~ca w-0l:Jwe!>;o można oczekiwać n'.-e weześ
n.iej n\ż w 11!-M roku.
Szczególnie niei>0kojący .le~t b'ardzo duży ,; utrzymuj:i;cy się nadal
9p.adek Pos;ł-ow:a zwierząt w _:iospodac~twech uspołeczn.:onych. w k!:1r:vch do tej po:y wymusza:io adr;i'.
nistracyjnóe wzrnst orodukc:i zwerzę-cej ~nad oo.~ ~.Pd2n ~ prze·Ż te gooirnrtej
i
SPOda:scwa m<>t.l'.w<i:ki
i;\ówn!e r>.a zakur..ie ·pasz państwO:.
wych -0raz pre lat i ó!eląt z J(ospoda:-s!w i·ndy_w!du:ilnych. Obecn.ie ut;-ówno deficyt pasz 1ak też wysok;e
ceny o:csiąt, nie z,;.chę.cają PGR. do
rm.woju hodowli W·y.maga to w'.~c
znalezienia jc.k'..e~?il ro·1.wlazanln n.:e można bow:e:n dopuś~ić do tego
a~y ·- w czas:e wy.d!;,~ania się koleje'.<: po mięso - w PGR sU!ly n~eWY'ko:-zysmne chiewnce i obo:,.
Do rozważen:a jest ta'<ż~ prnb!em
z3g-0s;>0darowa•nia cielat. Relacja ren
mleka i żywca wolowego n'e zaehF,·
na mlelrn
ca do odchowu c:~ląt

~c!~~~ie~nlc~a$J:1a ~};~~Zan;;~~~~~~~

tn~.1ciwy·c-h. brskuje Ost2tn:o zaopa.
trzenie rotn!ctwa w ,,3sz2 m'ekozastęP'Cze t mieszank.t oaszowc dla cieląt. nieco s:e O<l'prawia. a le nie :le
teito st.<>pnia aby potrzeby rnl·nictwa
w tym zakres:e zas!l"ka Jane
były
dalsze konwięc
iezbectne sa
s.ekwentne dzla!.ania. stwarzajace w~
runk1. zagos00<1ar-0wanla wszvst:Cich
nadajacych się do dal•ze'!o
cieląt
Trzeba bcw'~m pamięta,;
chowu.
o t:vm. te przy jut b.ardz.o nL,k'm
oo;i;lowiu krów i2st to k<>n'.<!crne
dla stopniowej odbudowy !>Ol(ł-01vla
bydła l pr-0dukcjl tywca W<'lowel(<>
O !>OW.Odzen~u przed.sięwzlęć. zmierzających do szyb!zej odbudowy oogłcr.via zwierząt. w dutej mierze bę
dzie decydować 2aopatrzen'.e rolnictwa w węgle! i w :oasze. Dosia wy wę
gla uwarunk<>W:ine sa. jak wU>dom-0.
od je.go wy::lohycla. Natomia5t problem pasz · musi być rozwia-zywa">:v
Nie
glównle przez gospodarstwa.
bow'..em Hcz:vć na w.!ęltsze
motna
d<>stawy past przemysl-O'WYCh, któ"e
np. na III kwartał br będą -0 15 Po<>·
cent mniejsze. ani.żeli w tym samym
okmsie minionego roku. Uwarunkowane Jest to zarówno ograniczony~bóż
mi mcżliwośclaml impertu
i pasz. 1ak też konieczncśc.\a oparcia

hodowU

na

paszacł1

w~a~ny~h

nrze1;nyslo·,vo
Pa~ze
przede ws'Zyst!!:lm m!ęszanki mih"raloa•c
uzuoernlenlem
być
ne p-owlnny
~o
~C,U<J·rla rstwach.
w
wt,snych

JO:<;>•POdl)"F~Ych.

~rNar.antuie równie'Ż wy7.~za <>-ułac-al
\V tym
ność or-0dukcji zw:erzecej
celu już P<>dieto dz\alan;a, zm\et"'la·
jące do rozwl1a·n\a uslJn:owe;(o mle-

W Zurychu odbywają r.{ę kolejne
Nie bez wpływu na w·z~·vst tain-.
teresowan.:a rozwojem produkcji ro'.- negocjacje w sprawie ::as&d proni.czej w ogó!e, a zwierzęcej, jako longaty przypadających na
rok
bardzo pracochlonnej w szczególnoll- bieżący spłat zadłużenia Polski w
ci. bt:dz ie taopatrzen:e rynku wiej
prywatbankach
Z\vl.a.s zcza w przemysłowe zagranicznych
sklego,
produkcji 1 materiały bu- nych. W spotkaniu biorą udział
środki
15
dowla.ne . Nie łudźmy się. że rolnik przedstawiciele 22 banków z
bi:dzie harował od świtu do pófoych krajów zachodnich, reprezentują
nie b~dz:e cy 460 instytucji finansowych oraz
.1eżto!i
godzin nocnych.
miał co ku~ić za u2y!kane za irwój
delegacja polska.
trud piertią<lze
Zakres negocjacji obejmuje za(PAP)

Z procesu przywódców KPN
przerwie,
Po kilkunastodniow<>i
przed
wznowiony został 23 bm.
Warszawie
w
Są~n Wojewódzkim
próces członków kierownictwa Kon
teder;i.cji Polski Niepodległej. Odoskarżeni:
powiadający z aresztu
Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew i Tadeusz Stański, zapoobronę
wiedzieli złożenie przez
wniosku o uchylenie tymczasowego
czasu
od
że
aresztu. Stwierdzili,
zatrzymania nie dorączo11e im zostało postanowienie Sądu Najwyżzaśrodka
zmianie
o
szego
T.
areszt.
na
pobiegawczego
wniosek o
też
złożył
Stań"ki
to, aby aresztowani przebywali w
jednej celi oraz o umoili.wicnie im
korzystania z prasy i radia.
ci:ęść dnla wypidnily
Po.:oi:.tałą
l\Ioczufaki„go.
L.
wyjaśnienia
Stwierdził on m. in., że s'?Joim postępowaniem realizował przysługu
czynił
jące mu prawa, a to c,J
przyJęty
uważa z.a dobrowolnie
obowiązek. Skierował też kilka zarzutów pod adresem Urzędu Prokuratorskiego, co spowodowało prote ·t oskarżyciela. Zdaniem oskarżomu
nego, aresztowanie utrudniło
prowadzenie obrony; w związku z
czym zwrócił się ao sądu z prolibą
mu niezbędnych
o udostępnienie

W dalszej części wyja.~nień oskar
iony skoncentrował się na opisie
działalności programowe j i ,reaih:alacji przyjętych prcgramÓ','11 w
tach 1975-77, mówiąc, iż zasadniczym ~ćwczas celem był'.> wprowadzeme do narastającego konfliktu socjalnego elementu politycznesł6w L. i"foczulskiego. Według
go, pra!?nie on wy~~az~.~. że tak,
politycznl!
jak KPN jest partią
działającą 3godnie z pr.ewem, tak
te± jego d~inłalność nie narusza?a

prawa.
W

piątek

dalszy

ciąg

rozprawy.

DvVIE BRAMKI ZBIGNIEWA

Nadciągający n1z
•

(Doltończen:e

czył

ze s,!r, 1)

Bernard Pi~tk.a odpowie
przed sądem w Berlh1ie Zach.

IPo grze~

ot'owiązu_iace~o

tu Kode-kc;u

Mariana Weissa

karnełit-O

W(llnośc\

Pierwsz e . zwycięstwo Jan Tomaszewski puzostał
na turnieju w Danii
ml!;t rza Po!S>Kl
Piłkarze
aktualnie w Danii gdz'e
międzynar-0dowym
w
z.organlzowapUkarskim,
tu1mie1u
ny.m przez kopenhaskl. plerwszolil(o·
wy klub - .!'kast . Elim.ln.acyjne me·
cze roz])Oezęly sie Już w środę natomiast łoozlanle przvstąp!U do de-cyduiących •!><>tkań d<>oiero wczora.j. Trze.b a przyznać, te bardzo
udanie wystarTowall w tel imprez:e
W pierwszym meczu pokonali zde·
tyclowanle i:rospodarzy imprezy lkast
&:2. (1:2). _Br.am>k l dla Widzewa strzel!l1: Romek ?. Rozborski t Tlokió·
ski. Łodzianie wystap:li w MstępuMłynarczyk
<>ktadzie:
jącym
Romke, Tlokiński , Mienwlńskl, Mo
Wo:ini:lk · (Jeżewski\, Boniek.
żejko Rozborski, surlit - Sajewicz, u.
siak, Lodzi.anie si.czegóLn.ie po przer.
w'e o>i ągnęll 7.dec.vctowana przewao )'.)Obycie
szczegółów
W0 1ęcej
gę.
'Vidzewa w Kopenhadze będziemy
w poniedziałkowym
mogli podać
wydanlu gazety, p.onieważ wczora I·
sze 1>0łącze<nle z Dania -0trzy>mal\śmy bardzo późno . Przyoomlnamy że
w pierwszym meczu tel grUoPY. Leed•
Ikast 1:0 Tak więc. aby
po.konał
zakwalifikować się do walk·! o olerwsze mie.1sce w turnieju należy rl.zlTel. wł.
przebywają
uczestniczą

sieJsze spotkanie z Leeds tylko zre·
mls-ować.

pomiędz~
ro~moWY
druglc.1 grupie el'.m inacyineJ działek trwałv klubu,
W
a we wtor"k
menad:!!eraml
Utrecht
~'C
uzysk.ano wymki:
w
trenował
St<irt Kr!stians.a.ad 2:1 t Eintra~ht Jan Tomaszewski już
wyjeBrunStZwik - Start Krlst!an•aad O:Q nowym otoczeniu. Po pro~tu
przy.
by
trentngowy,
obóoZ
na
chał
Eintracht
Dzlś mecz F·C Utrecht )l'Otowywat się lło nowego ·~zonu li·
Brunszwi.k.
lb„ryjskim.
1J
itnwel(o na Półwyspie

•

Zapewne Czyteln.Htów „ OL" inteten
Soore za:nteresow.::in!e towarzyszy resuje na Jaka 11Umę opiewa
nle
pobytowi poiskicli piLka!-ZY. przyp;o- kontrakt, a.le na teo temat
UY'feknaw<'t
oowłedziel·
nic
ny<'h
J
mógł
kole.
do
towuJąeych sle w RFN
el:mihacyjnyl'h mi.strzo•tw to.1 t.KS - AnlłrzeJ Klimowk11. Wispotkań
W czwartkowym 5erw\ le doc21nie J>rono>vc.la finan•ow• bv!a
św.lata
z
q'koro „1'~mek"
ponętna
dość
agencyjnym oodkreśla ~;ę że p-0i
•kich oi.łkarzy czeka 1a w RF,. Je~z· nie1 Rkorzysial a lteszta dżentef
olerw..
•
•obote
cze dwa mecze - w
menl nle rozmawtają o oleni~dz~ch
szoligowym zespalem VfB Stuttgart
do
Transfer J. Tomastewskiego
w ffeilbronn -0raz 28 bm w Lobne
z mie1scowa drużyna ligl regional· Herculesa nie zost.ł .leszcze w oeln,
PZPN'
władz
Od
sfinalizowany
nej - Blau-Welss
W środowym meczu w Darmstadt otnymał on zgodę na udział w o!:>oDolska wystąpiła . w ~:Cła  zie przygotowawczym natom\~st ni•
drużyna
dzie: l\towllk - Dzluha, żmtl!Ja, Ja wolno mu w)'stępowac w ta,dnym
nas. Jałocha - Buda (od 80 min oficjalnym meczu ani też i;parrlnWóicickl
Kupcewicz,
gu Zgodę w 1.ym względzie ldoproKajrys),
tna
rwan. O.itaza - Smolarel<.
wadzenia transferu do końca)
w
Drużyna VfB Stuttgart ookonała w wyrazić
GKKF!S. W tym celu
Stuttga:-zespół
meczu
towarzyskim
rto
najbl.lż•-zym czas:e prz"b<:dzie
·
ter Kickers 8:1 (5:1)
h'<>zpr.l1 ck i~i.w
Wa11szawy deJega.cja
klubu.
się
Gdyby romnowy zakończyły
oomyślnie, to wówczas t.KS wy.Jechatb:v w girudniu >rn dwa meczP
loV'.•arzyskle do ffiszp:rn1L We wstęp
hiszpa:1,.,kie·go
n!!-1 umowie wtadze
lll-l!gooo·kona:a
Odca
rozgrywanych •Ozimku
Do zakończen!a
•
m'.- WY zespół Malap.anew 4:1 (0:0).
w Birmingham drużynowych
+ przebywający w Kami·eniu k<>ł<>
strzo•tw Europy w brydżu sp0rt<>·
wym P<Jlakom ooz;0stały leszcze m!! Ryonika oilkatze Zagłębia sosnow.ec
Brytanią rozegrali koleine dw<i mecze towacze ze Szwajcarią. W
i Izrael.e!J! a sa onl nadal wecydo· rzy,kie w pierw•zvm oo1rnna1\ 3:1
10:01 ROW Rybnl·k w rlruitim nat<,.
wanym1 liderami.
brydżyśc: mia~t zrem isowali o:o z Biękltnym f
W XI! rundzie p0lscy
w XI!! K:elce.
wygrali ze Szwecją 20:0,
Kolejny dzień, rozgrywanej w Bub
• C' k
w X!V
Irlandię 17:3. a
z.wyc i ~żyll
ie·awy prze ~ eg miał rx. przed- kareszcie Uniwersj.ady . zakonezy1 8 ;ę
Francją
nad
oint<"4!1 zwyclęstwo
wyścigu
rskiego
etap kola
'tatn! NadrenU
J>lonem Pol~kle! ek1ov
medalowym
17:3 Znana iest lrnle .lność po 13 rnn- 0dookoła
. Na metę pnybyla
100 01
Urazowy mPdlll W biegu
dach Polacy •·bez uwzglerlnienia me- 3-o"-Obowa czołówka . z której naj. pp!.
Rabsztyn, bt'I·
zdobyła
czu z Francją) majs 216 5 pkt Pro •zybszy był Anstriak Maier ze stra. zowy medal Grat.yna
polski
również
zdobvł
gru10-()!;0bową
nast~pną,
•ek.
19
ta
nad
wi>azilt z przewagą 35,5 pkt.
Zbi1?11iew .Januszkiewicz
kolarz p!vwak przyprowadził
metę
oę na
'
'"'ie!ką Brytanią .
1trzbieto·
st.
m
!08
na
wvścl1tu
""
e W sp-otkaniu pilkars.l.clego .Pucha · RFN Thelsen. W grupie tej tnal,a. wym.
ru Lata (g:uoa VII). zespól Bohe. zło się dwóch wlskich kolarz:v któ .r y z<>stał sk!a~vflkn.
ookonat szwojca rska Mlchfllak,
m \a m. Praga
wa ny na 8 mleJ~cu l Wodok - na
dru~ynę Gra"5hopper• Zu r! ch 3:1 10:0)
Jl!rzy
Reda ldor depeszowy
12 mle1scu W1c~l\der wyściJr;U. Jan+ Piłkarze Odrv Ooole orzvgow
Klima.
wujac slę do .1oweg-0 sez?nu. roze- klewlcz za1ął 23 mie.Jsce ze stratii
Liderem
zwycięzcy
do
mln
23
4
towarz:vsk,e
m!'cze
k<>lejne
grai:
Redaktor techniczny - Zofia
W Opolu Odra pr1ej\rala ~ pierw. w~•śc!gu 1est nadal Czerll<>S!<nvnk P'~·
Gwardia WarS?awa O:; rebauer który wy.prr.edza .J•nk·ew
s?.<>ll.~ow~
Gutmanowa,
Bramkti dla Gwardii zdobyl cza o J 0$ mln 1 Be~a Vanderaer(tl:ll
(20 min .) natomiast w dena o 1.17 m'n.
Szczeoański

w

SKR ÓCIE

Kcfil2~esm111ai
·-

23 bm. na cmentarzu ewangelickoaugsburskim w Wa.rszawie odbył się
pogrzeb zmarłego w wieku &O lat
wybitne10 UC'T.onego, lekana i '1.na
nego społecznika. prof, dr !\!aria.na
Weissa.

wHiszpanii

ltLubu zapewniły również kompletne
wyposażenie w &przęt „Acli;ia«a'". Ponadto Hercules Alicante jest ~otl>w
zorga.nlzowac na swói ke>szt tygo
dniowy pobyt re-pre-zenlacjl Pol~ki
ł:tóre
przed mi. trzostwaml 4wiata.
Przyl)om
odhęda się w HiS7pan1i.
nljm:'(. że 1edlna z grup e!iminaryln.vch będzie rn:z.gryweć sw~ mer.ze
wła~ni.e w ALlcante.
Wiadomo,
resowa.ne

że

są

wtadze PZPN z;;,inte-

transferem

„ Tor"'lk.h."

do

Herculesa I W'>zys>tko wsltnzu~e na
on
to .że przeq dwa lata będz.i~
klubu
barw hLszpańskiego
bron·ił
Ponadto w kl•ubie tym obok .,Tom
:Ca" wv•tępować będzie Węg ~!!'r który
M11lier, reprezentant kraju.
b.!rw
orzez kil;\ta 5ezon6w ~!"onlł
FC Antwe:oen.
już
udzielił
Na ra2l1e .•Tomek"
pie.rws.zych wywiadów W m•e:'-Co
wveb iza zet a ch jego zd 1t;c1e zna jd11
je się na Pie"WSZYch kolumnach
w tyt ul~
'łę
W~''ldzle powta.rza
ldan1e J Tomaszewskiego - ,.Bram
Ja.ko
karz - to 40 proc zespolu"
te
ci•kawc~t>kę mo7-na p-od3ć fakt,
„ Tomek'
na pierwszym trenli1gu
musiał
wra~ • Innymi piłkarzami
tr~ning btegoorlbyl' tr•ygocl1jnny
wy w l(órach. Co na to na~! pier
w~zolil(nwcy? W fii~z;nnii 7.awc<in
cy po 35-<Jnlnwym Ul'hi;>ie mu~iPl!
odoowlednlo
~taw!ć się w klubie

Grupa 13 kongre~menów amer:v·
kańskich, którzy w sierpniu sk1a·
dają wizytę w Republke Południo
wej Afryki domagają się możliwo
ści odwiedzenia w więzieniu Nel·

Nad trumną Marianna Weissa nrze
mawiali 1>rzedstawiciele Mi!lbte••twa
Zdrowia i Opieki SpoteczneJ, wl:>dz
Warszawy, Akad~mii M..,dycznej w
Polskiego

\Vars7.awir,
lntl\rłego,

I

I
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Towarzyst\va
przy.iacle!~

Kal~ctwem,

"

Walki

PTzypomlna.jąc

:ży

drogę

sona Mandeli, skazanBgo na dozy- ciowa i 7.asługi profesora, k+.',rego
Afrykańskiego imię nosi Wiele patentów, usprawWocie przywódcy
Kongresu Narodowego (ANC), or·
metod ter~pe11tycznycll ora>:
walcn\C'ć'i z systemem nień i
ganizacji
apartheidu w RPA. 63-letni Nelson rehabil'tacy,jnych, be·& których dzisię
może
Mandela przebywa o'.l 1964. roku si• l•z11 rnec,ycyna nie
na osławionej wyspie Robben r~,.. ohe.!ść
land, gdziP tn:ymani 'a wię;m\uwie
.
.
.
Wolska
tli"i~kach <vi: tl\łu
pohtyr.zm rezimu południowoafry  Po~rz~
.EklP!:-O trumna złożona została do
kańskiego. 7.daniem obse~watorów grollu. Kompania
trpre>.r,n<.acvji1a
rząd w Pretorii ~trma.ł prz<?d nieWP oddali\ tn;-krot.n:i ~11.lwe. r.rhb
byle j'l~im dylematem.
(PAP)
pokryły wte1ic•.
-------------~---·----

KR ON/ 'I'/ A
.l~

+

WYPJ4D KÓW

skrzytowanJu
Na
u!lc Dąbrow~kiego - Promińs·kiel!-0
Marian M
!985
I'w
Syl'ent"
,
kierowca
P<J<lczas skręcania fłOtrac:l Honora
Kobleta doznało , st!u
tę ~ · lat 67
c;;e~;;!~i1~tkl o!ersiowel l orrcbywa
Godz.

9.50.

• Godz JO 03. W Piot:-kow:e na
Wojska Polskie!(o n i e<>strożr.a
ul
otesza Barbara K, cofnęła się prZJ'
chodzac jezdn,>ę I r><>trącona z-0•tała
orze-z

.Svrene"

Kob~eta

na

2

miał-o

mie~$<'e

zde;zen'.e

~·'. ~

Sw'ad'"<'IW ' "
o;amoch.odów
dwóch
w"oadltu pro.szeni '<I do WRD MO
ri !'ś~dzi ul. W! Bytomskiej 60 tel

5

(kll

doznała

no!(\ ocaz wstrząśnlen·a
zlam~n.a
mózgu Przebvwa w .zo!lalu
Przy zolegu R I
• .God.z: 12 25"
Kośi:rnszk1. ł u: Z!eło·ne1 Zblli'llew <;
lat •7 wbiegł na 1ezdnie I tide1'2ony
zost.at. Przodem 'amo"h<>du LDG 77:>6
1

!.

ootrąconv zost.al bokiem
Zas.l.avy . Z ;urazami e:łow~1 1 ogó!~~11!~oft~l!żen:aml orz~wiezlono llo
• Godz 17 M Na ul Thaetman-

jezd~ię

Dnia 22 lipca 1981 r. 7mar!~
w wie!rn 58 lat. na~za korhana
Ml!m1uia i Babcia

obr-ażenJami nrz.:a'\.vlezio.
ś. ł P.
n:v ><l>sta} do 'Zp\tala
Go.dz 16.00 W Podolinie, gm
•
Cmrnoc;n wybuchł pot.ar w stodole
(a. szym.)
.Ja na P Pot3 r oow~tał prawdoiioctob
i domu MICHEL.
nie na sku!ek samozap!<>nu Budy
nek 'P!onąl. a stratv o<za cowa n-0 na
Pog-rielJ odbedzle się w d!!łt1
'l1l tys zt
15 lipca br, o i::ndz. 15.30 z l<ościu
• Godz. 16.15 Na ul Tuw!ma 63
wl:lie!(l 'la ie?dnle
Rafał S
4-l~tnl
la św. Józtfa w Rud?.ie l'abla
gdzie ootrac'I ~b s~m<Y.'hód osobo-·
cmentan
ni~ej na taniteJszy
wv. Ch!ol)ca przew!ezi<:>·no do szo!
o czym 1>owladamia nograt.onv
tal.a
w smutku
M.ckiewl•a al
• Godz. 17 GO
Pon_adto ~lscy s:SL!carze ookona'I cza 11 Ja1'l R lat )!
na /
wbiegl
SYN z RODZlNĄ
w. ehml!nacyinvm meczu zespól Sy.
rii 3:0 (15·10. )5:4 15:1)
Polskie ko.5Zykuskie zesPOły za~llmlnacyjne
sp-otkan.ia
kończyły
W dniu 23 lipca br. >.marł
,
dopiero
będą
l niestety walczyć
o miejsca 9--16.
BOLESŁAW
W ostatnich meczach gruoowy~h
koszykarze przegrali z Kanadą 5B:8'
znakcmlty uczony - fllmolo!\', 11lerwszy na~zelny ~edaktor WFO,
(30:3>) a ko•z:;karkl 1)() dobrej gr1~
uteiity Amervkani<<>l'\l 83:75 rss··37)
byt'. r .ktor PWSFTViT, dyrektor Instytutu Literatury, Teatru
1
Ul. - wychowawca wletu pokol•fl filmowców l filmoloI FI.mu
W pot·annvch el!m\nacJach lekko
gów, wspaniałv Człowiek.
fed~n
atletycznych wv•tąPił l vlko
P-01.ak, .faskułk• w skoku w da?
W'VTWOR 'I,\ Fil MCW OSW!ATOWYCH
Przekroczvł o•n o 3 cm wvma~a "'"
minimum 71iii cm I skakać bc;dz:e
, lil•••••••••~,i.[llllll!l!•••••••••••ni••••••-~--·
w p:ątkowym f' nale.
przy~-otowaru

pod

nym. J~,!~ oni to
to nie pyb.„

\Vz,Hę(je-m

ro·bią,

nikt

fi?.vcz

tch

Z O·P:olnym:

0

HALINA PAWLAK

Kolejne medale na Uniwersjadzie
na

li

wicepremier Roman Malino-

\Varunki transferu jeszcze nie sfinalizowane

Popularny „Tomek" nie długo P"w ŁKS Jego ,.wyprawa" do
•ię podi>i•a·
Hiszpanli zakończyła
niem kontraktu z bls>\pa1iskint zes.
polem Hercules i\llcante. W l}onie-

wyni!!Sć

glebach lżej
położonych
wyżej
szych prace żniwne nabrały znów
wski.
rozms.chu. W najbliższych dniach
Przebieg zruw, które opóźniły Instytut Meteorologii ! Gospodarki
zwłaszcza na po- Wodnej zapowiada jednak nadejś
bardzo obfite opady, cie kolejnego niżu i występowanie
zachodzie
łudniowym
jest zróżnicowany. Resort rolnicpogody wskazutwa i gospodarki żywnośdowej o- opadów. Prognozy
cenia, że do zeb;:oania pm:ostal.o ją więc, że rolnictwo przygotowarzepaku. ne być mu3i na deszczowe żniwa.
jeszcze ponad polowa
żyto skoi:;łównie
materiałów będących jego wła~no-1 Zboia, w tym
Liczyć się trzeba ze zwiększonym
ścią, a znajdujących się obecnie w swno na blisko 400 tys. hu. Słone
czę:ki zazapotrzebowaniem na
na
bm.
23
że
sprawiła,
czna aura
depozycie.
mienne oraz na usługi przy suszeniu zboże, gdyż zbierane ziarno
będzie bardziej wilgotne. Sprawne
przeprowadzenie żniw w trudniejszych warunkach pogodowych wypodjak podkreślono maga dodatkowych przedsięwziQć
jęcia
nie tylko w rolnictwie, lecz także
w instytucjach odpowiedzialnych
po !tomu:!Wka·~ji lotn:czej I p.~.sażerów bY- za zaopatrzenie wsi w p:zemy<.lo
orzewidyw.an!~mi.
Z.godnie
dokonanym przesłuchaniu, zachodnio- !o min~malme, prawo dopuszcza nad- we środki produkcji.
wydal' na- zwyouj·ne ziagoctzenie kary, nawet do
berlińsk i sędzia śledczy
(PAP)
kaz aresztowania Bernarda P iętki. jednego PO.ku P'Ozbawien!a wo.iności.
który w dniu 21 bm. uprowadził "8- Trudno przypuszczać. by w tym
slę
dopatrzeć
by!o
motna
przY'padku
norodbywający
,Lot"
molot PLL
Jakichś nadzwycza inych okoliczności
malny rejs na trasie Katowice Cldaf!Sk f irnusa zalo«'(ę do· wylado- la.godz_ących. tvm bardzie.I te p<irY"'""'" na lot~ku·• w T.em'()elh&f< w wacz 'POS!użył sle •Prawnym o<stoleamerv?.ai1<;k;el strefie l'ler1'.na Za tem załadowanym o.~trym nab'Jjem
Proces B P\et'kl ma odbvć ~!<:
chódn!r,i?o Pon·waczowt zarzuca ~I~
orzed Iz.ba Karna Sądu Kraj-0we11,'l
.lamach na komun\Jrncje lo'ni<''-a
Berlinie Za~hodnim.
w
c
316
czyli orz:estP,oSIW<> 7. a:1:vkulu

Za cz:vn te<n groz.i kara oozbaw'enio
mlnlm!lm
W'r..>niane
w
szan'.a pasz dla r<>lnik&w którzy n'e
lat. 'l':vlko w wviatkow:v.ch wvpad5
tego
mają mo.i'Hwości d-0k-0nywania
kach gdy zagroteruie bezp!ecze1istwa
we Własnym za'kres\e.

został

miałyby
tych bankach
w roku bieżącym 2 mld
obecnym
370 mln dolarów, co przy
byłoby
stanie naszego eksportu
niemożliwe
ogromnie trudne lub
do zrealizowania.
Jak już info1•mowano, w kwietniu br. w Paryżu przed!:tawiciele
porozu~olski osiągnęli ramowe
l~
z przedstawicielami
mienie
krajów wierzycieli na temat odprzyroczenia pols~ich płatności
padających na 1981 r. z tytułu kre.dytów udzielonych za poręcuniem
r~dów tych krajów.
negocjacje, w których
Obecne
chodzi o częśe zadłużenia nie maj~cą gwarancji rządowych, ·toczą
się przy drzwiach zamkniętych. Z
nie potwierdzonych informacji uzy~kanych w kolach finansowych wy
nika, że opracowywany jest obecnie dokument zawierający wspólne
stanowisko banków prywatnych w
sprawie warunkowego zamrożenia
i ponownego rozłożenia terminów
Dokument
spłat zac.lłużeń Polski.
ten ma być następnie przedłożony
k.oJ1'iE:iom grupującym prz<?ds+awic1eli banków poszczególnych kra-

w

tych

jów.

(PAP)

c~
BOŃKA

dłużenie Polski w bankach prywat
nych w wysokości 15 mld dolarów. Spłaty kredytów zaciągnię

prof. dr

W. LEWICKI

• --.

CMS! Z.

SLIZ
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Nie

'j

o
oczyszc."Z:alni właściwej, ale i oue są
już pełne.
Oczyszczalnia zatkała
się. Dalsze gromadzenie osadów w
OBF grozi przerwaniem grobli i
katastrofą, o której wcześniej pi~ałem. Zamknąć zatem oczyszcza!nię? Prawie to na jedno wychodzi
Jedziemy do oczyszrzalni. Oela·
cLom na miejscu
całv
obiekt.
Stan dokładn.ie taki, j!lki wcześniej przedstawili mi rnoi rozmówcy. z mistrzem zastępującym nieobecnego właśnie kierownika rozmawiamy icląc ,groblą rozd7-ielającą oba OBF. Potwierdza za!tro;\enie. Przygląd;im Mę n~dv:erężonym
skarpom grohli.

Dla Plotrkowijklego Zalew Sulejowski na razie ,jest w
sumie jedynie elementem krajobrazu, obiektem rekreacyjnym i dodatkową ozdoba, „perły centralne.I Polski" - jak
jeszcze do niedawna nazywalł to województwo prominenci
z na,jwyższego szczebla., składając tu kurt11azy.ine wizyty.
Dla. łodzian jednak Zalew Sulejowski, to życioda,ina woda, I w tym przecież celu był on budow;1.ny. A jeśll hk,
to nie jedynym wprawdzie, ale bezwzględnie najwa.źniej
s:r.:ym kryterlt1m oce11y jeg-o fun'kcjona lności od s~ mego pr:ezą,tku stać sie musiaia czystość wody.
C;;y zrobiono absolutnie wszystko, aby zapobiec dopływo

wi i gromadzeniu się w zbiorniku za.nieczyszczeń? l\foie

nie wszystko, ale zrobiono jednak wystarcza.jąco wiele,
aby tych zanieczyszczeń nie było dużo I aby nie były one
gr ine.
każdym n.:iie do te.I pory woda. z Zalewu S11le.io vskiego płynie do stac.ii uzdatniania., a stamtąd do naszych mieszkań strumieniem nieprzerwanym, niekt.óny· zaś
chwalą sobie na.wet walory „pillczanki". W powszechnej
1Jcenie, w· te.j chwili zagrożenie ~powodować może ,Jedynie
poważna awaria któregoś i 8ysteroÓ\'1' oczyszczal'l·a iclekńw.
Awaria taka, niestety, jttst prawdopodobna - ba, zdani~m
nsób. z którymi na te,n tttmat rozmawiałem. w obllczu k~ tutrofalnego za.grożenia Zalewu
Suiejow~kieg!l
stt>hny
whśr:ie teraz, na.jdoslownieJ: już dziś!

CAF -

Uklejewski

każdą rozmowę rozpoczynają od pogody obojętne: dobra czy pod psem u nas nawet powódż Lub gradobicie nie jest w stanie rozbudzić
takich namiętnosci, jak tzw, bieżcica sytuacja. Tamci
do omówienia poważniejszycn problemów przecho.
dzą stopniowo, prześlizgując się łago:inie od tfgo
z pozoru bezsensownego wstępn - my od razu staramy się
chwycie byka za rogi. Kto wie, może gdyby wicepremier R~
kowski siadając do stołu zauważył ·mimochodem: „Łndni1> nam

A

nglicy

dzi.;iaj twieci sloneczJco.

A

jaki

pr:zujemny u•ieje
z fajeczki, potwierdził: „Acha" -

zefirek",

a Wałęsa, pykając
może po
takiej introdukcji łatwiej byłoby uzgodnić stanowii:ko również w o wiele istotniejszych kwestiach„.
Dzisiejsze rozmowy Polaków krążą nieustannie wok.Jł nRpi!icia społecznego, które wciąż trwa, choć raz wzmaga się,
a raz opada, lecz nigdy - już od tak dawna - nie wygasa.
Niekiedy zaczyna się od pytania, jaki też ruch 1.v obecnej sytuacji - naszym zdaniem - wykona druga strona (przy <'zym
nie zawsze możemy z punktu zorientować t~ę. która to stronn utvażana jest za otvq drugą), czasem zajmuje się nas
triumfalną opowieścią o tym, jak to komuś udało się 7.dobyć szampon rumiankov-•y, innym razem bez w1ększyrh ceregieli rzuca się grube Rłowo, kwitujące w lakonicznej formie
to, co się dookoła nas dzieje. (0 ileż delikatniej wyrażają to
samo u~~;:cie bohatero~1e żydowsr-.iego. d?wcipu:. ie??~;} wzdycha „OJ. , na to drugi: „Pan mi to 1.d:i:iesz m~tnc .. ).
1.'owiedziano mi o przygodzie, która spotkał11 dwie p11nie, gdy powołując się na zn1tjomość z kierowniczką
sklepu mięsnego zapukały tam od .strony zaplecza. DostRły się do owego doczesnego raju i właśnie wykła
daly na stół kartki, gdy rozległo siEi pukani~ do tyrh ~amyrh
drzwi. „Kto tam?". - „Solidarność" - ~adla odpowiedź. -

0
„Nn

kontrolę".

Wypadki potoczyły się hłysk11wicznie. „Prę die o, do szafy!" r:z:ucił!l kierowniczka Ewom, które zapragnęły z:ikazanego owocu. Gdy dę już tam znalazlv, po<ród wie;;zaków z garriero1,ą,
ot.won:~ł„ drzwi komisii
która wl"r n la z ir:łc;bok m
rzeke>n'łniem. ż„ „ u się sprud11je ori t11ł11., o tam l1tri~ie s oja. net
polnncy, olbo je zcze dtui!' ", -0111isja •penetrowała w.;zystkie
zakamarki zaplecza, ale do szafy,
oczywiście, nie zajrzała

w

to •tdnśnie mo"e się rnz1('cieć w każde.i chwW
mówi
mistrz, a ja z wrażenla Z'łpo1"Y\i-

°"'

Zwie<fzarny port.

ręka,vie

1 z uczuciem zawodu zakończyła swoje działama. Dwie Ewy
mogły teraz wydostać się na ten boży świat, ale już nawet
niP zapytałem. czy sklepowa i jej znajomę miały dość !:ił,
by dokonać· cudu zamiany kwitków na rąbankc; Wszystkie
były zlane zimnym potem i miały dusze na ramieniu.
Krystyna S., która zna relację z tej niekonwencjonaln ej w!zyty w sklepie rzeżniczym ź pierwszych rąk. jest zdania, iż to
zdarzenie - na pierwszy rzut oka nasuwające wątpliwości r.atury moralnej - można przynajmniej w pewnym stopniu
obronić. „Nie ma w naszym życiu rzeczy i spraw
całkowicie·
czarnych i absolutnie białych - t-twierdziła, - Popatrzmy na
przykład na klientelę nie -0d stronv zaplecza, ale od frontu.
Naturalnie, jest w kolejce wiele osób, które mogłyby wylegitymować się odcinkiem renty, lecz są i takie, którym w tym
i:amym czasie, gdy tu stoją, bije licznilc 2.e złotówkami za wykonywanie powinności służbowych. A cóż to lnaczy? Znaczy to,
że ktoś przełożył interes prywatny zakupy - nad interes
firmy, która daje mu pieniądze na te zakupy, ergo - że porzucił pracę, a to przecież sytuacja niedwuznaczna. Niektórzy
próbują to tłumaczyć potrzebami niejako wyższeqfJ rzedu („11.ie

tym miejscu winien je~tem
usprawiedliwienie .
Cu•yteln1kowi
W•zak
wobec
takieJ·
sprawv.
wrzasnąć trzeba od
d •1'enn1·karzowi
u
•·azu
naJ"głos'·n1' eJ'
i'ak
potrafi:
'
rm" zamiast dochodzić doń po
" ala
'
W
u

P rzydługawych

wstępach.

Otóż

wypadałob:v.
- To moż"
ponuję.

przestraszyć?
Janusza. Dymkowski~qo (zaEtępcę dyrekloi:a piotrkowskiego Ośrodka Badań i Kontroli ::;rodowiska),

F1·ytl.rychowskr1 (kicrowinspekcji ochrony
w tej placówce) oraz Zbigniewa Kociolk.a (odpowiedzfa1TJego za
ochronę
wód p<Jwierzchi1 1owycb
inspektom w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie)
podejrzewam
wprawdzie o koloryzowanie,
ale
z drul(ie.i 5frony mówią oni przedeż o faktach. a jako fachowcy
fakty te potrafią chyba interpreJadwig-:
niczkę

działu

zeszli
pro-

żymy.

Rzecz w tym, Że budow~· ocz:'zzczalni nie zakończono do dziś,
miała byc iakończr>na
roku Hl78. Nie ma jeszcze osadmka wstępnego, brak J'ednf'J. komory napowietrzania,
piaskownika,
brakuJ·e pomp.
Nie
ma jednak
przede wszystkim_ za_ml_<,nięt_ej . komory fermentacy3ne1 1ZKF) 1 to
obecnie limituje _zdolności przerobowe oczyszczalm. Do tego wszystkiego akurat teraz pracująca
część oczyszczalni ~~7ząla os;iągać
bardzo dobr~ wy111k1, w 7.WH\zku
z czym osadow przybywa w tPmpie błyskawicznym.
J. Frydryc~owi;ka ~roni się prze.d
;:formułowamem w111osku co MJmniej paradok~lne~<J, ale w .ist'?~
cie trudno nie skonstatowac, iz
dobra praca o~zyszcz.a~ni jest jej
na,.iwu:;kszym_ meszczę~c;1_em. Os~~mt wypełnione są rnz oha ?HF
(otwarte baseny
rumflnla.eymo.).
Wypełnione ponarl w>;z;P.i!rn l'ti~rę,
a w k::iżdym nizie powy7.•'i wylotów. któryrrii do ncz~·~zc7.alni po-1
winna powrarać wn_da n~clo::Aóow_

a

r~czej

Co zatem zrobić?

- Rozwiazani.e za.sacin!.cze I osta-,
teczne n1ówi
Kr)cioło->k
,iest i•dno: zakończ11ć
budowę.
k
·
Tymcwsem
wy •onawr11. mow1 o
d ·
gru n;u 1983 ro 1ttt (.') , jo k o o rea it
.
·
dd
.
· t ·
nym ermm 1 e o a.nrn za-m k·nię
eJ
k omoru f
· · p nzosta1q
·
ermentnq11ne.1.
·
·
d
·
b
więc rozwrqwnm
ara.zn~,
o
po•
·
d
nil d d wa. l ata cze k.a. Ć si~
nre a.
Czeko~ 11;.e można praktwzniP ani
d ·
Je nego ma.
Może kilometr, a może
trochę

z.

·a

dalej 1Jd oczyszczalni znajduje s\ę
du;':e wyTObisko. A wi~~ tam pewnie należałohy gromadzić
rials1.e
os;rdy. Problem t.e('hnirzny iednak
tr'lnsport tych osadów
Zlecono W~'kon11nie 'pk pertyz:v -jak i rzy w oi;Me jp;t hi n'o71iwe.
Może to potrwać, jak to z ekspertyzami.
Co zatem jeszcze szybcie.i? Pozostają łąki obok oczyt-zcz;olm. Decyzję o ich zalaniu
b~·ć
1:"'0Że
trzeba bęclzio. podjąć już za tydzień dwa. Moż-= zresztą już
powinno się to robić.
N::ijp\erw
kilka, pot.em
pewnie aż około
10 hektarów. Za łąlom1 V$t wieś
- rn z ni~? A cz;os n~~li!
·
Vl Lnrhi r"' ... 11, :nv=„.,, ·· „ ..... i""'"--„.1,

s

0

u:„.

0

zy1nerii",

dyrektorem „lnktóra
buduje

Spodziewałem się,
ź.e dyrektor
„Inżynierii" powie mi coś pocieszającego, że uz;na. 1ż powód do

alarmu jest mniejszy niż przedstawiono mi to w Piotrkowi<?. Tym~zasem dyr. Nowakowski
mó 1:vi:
- NieGtety, to fakt. Nawet .idLi

trochę w Piotrkowie p1·=erarlz0Jit,
wyst11„czy, że zar1rożen:e .iect
prawdopodobne choćby
w ki!ku
procentach.
A jest prau·dopcdobne.
- Skąd więc ten term'.::.: grud-

to

nta 1983 roku?
- To 1rynik.a z te~hno1c0:i. Budowa ZKF po pl'Dstu
?;itt~i po-

A dlaczego
opoznlt>11!'1. są tak
wielkie? Dyr. Nowakowski nie cł'.r.·.e
mówić o historii. W „Inżynierii"
jest zbyt krótko. Dyrektorzy zresztą zmieniali się tu w ostatnich
latach częściej niż gdziekolwiek.
Trudno na firmie nie wieszać
pi:ów. 20 milionów tlotych rocznie wydaje się tylko na ooora,vianie tego, co spartaczone był::> kie.dyś.
Oczysz~zalnia w Piotrkc-wle
nie jest jedyną wazną I „zawalo-

ną" inwestycją.
Dyr.

Nowakow1:ki
deklaruje
natychmiast do wy.
ws:i:elk1ch prac awa!'yj~
nych,
zresztą kosztem innych hu,
dow. 't'akże Jest zdania, ze prz<:c:!P.
wszystkim i już teraz
wyoełn•ć
·
·
d
na 1ezy przy1egaJące 0 oez:rszrza 1ni łąki. PotrZF•bne i:ą t~·lko decyzje. Decyzje natychmiastnw<>.
przystąpienie

.
konama

0

A na koniec pytanie do prezydenta Łodzi:
- Panie Prezydencie, czy w ogóle ktolwlwiek poinfo1·niow.1! Pana .
o te.i spmwie, czy wie Pan, co a- ,,.
gra.żo. łodzianom, a. więc i Panrt?
Jeśli niP, to dowiedział ~i~ Pan teł
drogq, Lepiej tak, niż w oqóle.
I jeszcze apel: tu interwenrnwać

trzeba już dziś, bo jutro moze być
za pói.no. Może przesad~am. ?.le
niec~

urpri:twi.edliw1eni~m

b_ęd:le

to, ~.e ::il:;irmuJi; w naJlepsz?J mt~ncJ1. N1~ rhc1'.1lby111
.
ch:·oa.
n1kt by n~e chc1::ił -;- ~;,sirbi 0 z.vć
ko zrnarneJ. „.s::ilysf~KCJl. l do:zekać zm~t~nahzowan1a .się ponurych WIZJI.

I

0

JAN Bf ::~ZIU

I

Różnie

o sobie mówimy, rozne mamy wła5ne wizerunki
W chwilach załamań 1 upadi<ów ~kłom.i jesteśmy
onypisywać sobie długą listę wao' i win. Piszą wtedy nasi
poeci o pawiu narodów i papudee, o rubasznym czerepie.
W czasie sukcesJ i wysokiego lotu !a two potrafimy vidzieć siePolaka

I

firmy,

oczyszczalnię.

e

bie jako ludzi wielu zalet. Powiadamy wtedy, że jesteśmy
utalentowani i ocważni, romar.tyczini i pełni fantazji, zdolnJ_ do poświęceń i najwyższych uczuć przyjaźni. Jacy jawimy się teraz. jakLmi jesteśmy w tych miedącach biedy
i ~otalne.go rourachunku, w miesiącach wywoływar.ia potować.
dziwu i wspókzucia u jednych, kryty~ i braku zaufania
Zatem fakty. Piotrkowska oczyu innych?
,
szczalnia jest, naturalnie, ocz:rma takiej cenu, której nie moglabym zaplacić, aby mojej rosŁczalnią
mechaniczno-biologiczną,
J
l
b
l
·
j
t
·
dzin!e nie za.irzało w oczy widmo glodu, a w pracy
0
potem
co już daje sporą gwarancję
acy są po scy ro _ n cy a- w s awiam~ drugiej l'oJski dacz
pr::yspieszę i jakoś to będzie"), jednak stojąc twardo na grunefektywności. Do tego, właśnie w dący stłoczeni o świcie do rob.,o- l rezydencji?
cie prz~pisów...
związku z Zalewem Sulejowskim. ty w tym czasie gdy wiadomo
Jacy
są polscy chłopi, tak
A teraz przyjrzyjmy się postawie znajomych kierowniczki
oczvszczone
ścieki ,.przerzucane"
'
' długo upokarza.ni w bieganinie
sklepu. Wyszły z biura „na trochę", być może w czasie drusą przpz Gole~zankę, Moszczankę i że dziś akurat może roboty za.- między
gminą I ,t!'eesem, gdy
giego śniadania. Być może ich obowi~zkowość nie pozwala im
Wolbórkę do Pilicy,
ale p.1niżej braknąć wcale nie z Ich winy? przez wysokie parkany oglądali
tracić połowy' dnia na ~prawunki (a przecież jedno takie „pozbiornika. Dla zalewu - gwaran- Jacy są. ci robotnicy wiedzący myśliwskie turnie.je i radosne
stanie" w oficjalnej kolejce musiałoby być surną wielu biucia to już 100-pMcentowa. Rozbi . d
rowych herbatek), całkiem
możliwe, że od ich termi:10wej
wiązanie wzorcowe, ale„.
dziś dokładnie, że brali ndzial
esia. Y w rezerwatach dygnii tum\ennej pracy zależy zapewnienie czegoś pożytecznego
tarskie,i pychy i dostatku?
setkom, a nawet tysią;.-om innych pracowników. W końcu zaś
Jakie są polskie kobiety taskapraktyka zaopatrywania •ię od tyłu nie jest czymś tak barjące d.ziecia.ki do źlobków i siatdao egzotycznym - zwłasi:cza dzisiaj - ponieważ i kierowwyksztaicajcicych (wspierająca system reglamentacji wszelkich
ki z margaryną wywalcr.on:\ '"
niczki sklepów mięsnych nie żyJą w Izolacji i z pewnoś:ią
dóbr zasada, ż.e należy się zaopatrywać w swoim regionie, by
długiej kolejce, kiedy od tyłu
ulegają bh~anlom o pokarm dla biedujących dzieci, bo mają
nie umniejszać puli przeznaczonej dla obywateli innego regiokl ,
serce, a <'hyba także nerwicę, co już wszakże niespecjalnie
nu). ~krupulatny analityk dopatrzyłby się także wy~-tępuja,ces epow wyjeżdżały „Mercedesy"
pn„lega do tematu".
go i tu, i tam pierwiastka męskiego: w drugim wypadku kuli „Peugeoty" z kosi;ami wiktukwitowałem ten wywód uwagą, że pP.wnie i sarh Saminacją upodlenia osób, które postąpiły wbrew rodzącemu się
ał6w?
!o.mon miałby kłopoty z rozst.rzygamem owego codziennego
prawu tubylców do kolejki. było (typowo po męsku, a nawet
J
rzec·zyw1'stos'c1· 1· zaraz pot ' m przw.
dyl ~~.n1atu n·szeJ·
·
· ·i po t ur b owanie
~
· winnyc
·
h ·
k
·' pomacy są. polscy
Jeszcze
mocn1eJ
stu•lenci w kuw pierwszym a.
niał"m t"Qhie,
co mi opowiedział Jan B. wróciwszy
rą za próbę zdobycia wołowiny bez kości z pominięciem kowa.jący
na piętrowych prycza.eh,
z wywczasów w nadmorskiej miejs··owośc! M. Pewnego otóż
JP..iki był przymusowy pobyt w szafie, co obyczaj re.zerwoti:al
a potem wy,ieżdżający na saksy
razu rzucili tam do kiosku papieros:'• więc kto żyw pobiegł
dotuchczas wy!qcznie dla rodzaju' męskiego.
do mycla. garnków l nian<"ienia.
do kolejki; zaczęto zawiA(;'lmiaĆ' znaiom_vrh, znajomi swoich
Tu chciałbym wprowadzić na t-cenę jeszcze jedną pPrsonę
dzieci, aby wpłacić na l\J-2 obieznajomych itd Ogonek wydłużał si~, wzbierał. zawijał s!ę
_ Andrzeja C., socjologa, któremu opowiedziałem wszystko ro
ca.ne za lat dwanaście'!
i wciaż przybywali nowi Nagle kilku miejscowych
poczęło
· ·
d t
wz1garniać z kolejki wczas,.,wiczów.
po\v;vżej, gdyśmy pokrzepiali się Jedynym os ępn:vm dz'·
is ":a,Jacy
są
polscy inteligenci
Zapytałem Jana B., jak można odróżnić wczasowicza od tupitkiem mianowicie wodą sodową w eleganckiej butelce z zieezyta,iący w pamięt.niku JJisaria
byka. Uśmiechnął się. wyTozumiale na tę moją na:wność i 'Y!onym napisem „Mirinda".
moralisty-komun isty:
„Późnym
jaśnit że z reguły taki facet jest opalony, lubi chodzić w
„Są to powiedział po namyśle Andrzej C. typowe
wieczorem 1adzwonlł Janus:i:, że
szortacch, w jakimś fant~zyjnym kapelusiku i w ogóle jett na
obrazki z życia na dzisiejszq mi.arę. Jest wina. - musi być
przyszły
•• Peugeoty", a.le n~·
t o .... ~a'inte
·
v"dnć
1uzie
i kara, tym skute<"znieJ"t-za, że wymierzona natychmiast (roz' 1 ., •
zajutrz były .iuż tylko w .ied~·ontynuu.iąc, .Jan B. zwr6<'ił uwagę na ;iri:umenty strony
liczenie!), choć przyznam, :ie w sposób dosyć bezwz;glcdny.
taatakowauej, które najpierw były pI'os\r, logiczne i orzyNie ma tu wszelakó żadnego porównania np. z polityką, gdzie
nym kolorze„.". Jacy są 1hiś polw1$te. jak np, że nie ma co palić, a kr.tżdemu się chce, zaś
pełno komplikacji, krętych ścieżek, uników, umizgów, nieszczescy inteligenci
biorący udział
pod koniec awantu.rv potrąra,łv iuż nutę patosu, np„ że Po!rośd, kluczenia, , kuszenia. przyciągania i ,odpychania. 11 w koi~w losowartiu „Syrenek''?
ska jf"st jedna t d!fl. wszy~tldrh itd. Pierwsze uderzyły iak
cu u·v11rywa t1m, kto dłużej p„zetrzyma asa w rękn.wie i wyjJaka
jest
pol~ka.
młodzież
grotb o ścianę - ost8tnłe wzbudziły śmi<>ch pu•b·. a jeden
mie go dopiero wted11, gdu wszystkie kart.y przeciwnik.fi, leżą
szkolna, wleclząca., te nie od p.ra.z napastników rzekł wprm.t: „co nam tu będzieci.• pleprZ!JĆ
3uż na Rtole". „Jesteś zatem za uproszczeniem tej procedury?"
cy
i
książki
zależy
powodzenie
przemówienia!", po czym _ widiac. że słowa, to tylko •Iowa
- Z8p_vtalern. Odparł. że ieito ideał, to negocjacje bez niedow życiu?
- miejscowa żulia uzbroiła się w kije i ten oręż nka?:11ł ~!ę
mówień, gra w otwarte karty i a!bo dochodzimy do poTOZUdecydujacy. Jeden po drugim obyw;itele z re11:ionów nienartmienia„.
Jaką. wspólną nlewątpli vą cemorskich poczęli rez.v,;no\' ać z aDetytu na papierosy, a kto
odpowiedziałem mu: ,,.„albo wyrywamy sztachetę z p!ochę posiadamy dziś, gdy równa.sir ,..„;ągal - oberwał kijem po plecach.
.
tu!".
„No, nie - Liropił się, stwierdziwszy, że fak
ją. nas kartki i kolejkj, niepewte zdarzenia maią sporo w>1tków wspólnych.
1 ydwa
ł;itwo wpadł w pułapkę. - Zbyt wielkb uproszczenia
ność i nadzieja?
·Vspólnvm ich, rzec można. praź„ódlem. tłem, jeit upiorteż mają swoje złe stron-. Rozważny polit;1k powinien
ia sytu.acj 11 rvnli:owa. I w jednym. i w druqirn wypoh·atir przewidzieć eu:identnq szkodę i szukać takiego wyjJest naszą wspólni\ rechą. w
iaclku mani." io ~7."Ui:nia z naruszcnif'm norm fJgólści11, które ją wyeliminuje".
tym czasie to, że nie walcz ·my
~ie j!J.ź P?:
h ·
·
·1
di wła~1tin
j~~1~e~si~.L..'.=::;::!!!!!!ll~!!lllU~~~---·llllll!!!!!!!BMllłiłiil!iłiJWliil~!!!1!!·1 o rzeczy małe, ie nie sprawy
'A
osobiste, jednostkowe wyznacza.0

Nowakowskim -

trwać.

_ No, wi.e p~m _
odoowlarla.
zanim się 'l'ozled, Io c'1.yba. ziemia zatrzęsi!! ii~ ki!kn ra~y. 7dci-

I

.„

b:rśmy

na bezpieczniejszy grud? -

-

chociaż

I

nam r,apytać o na.zwis?:::>, cho.-iaż

wizJ·a prawdopodobnych wyd,arzeń
dla mnl·e samego J'est tRk ruewyobrażalna (jest chyb;l psychologicznie uzasa-dnione nieprzyjrnowariie do świadomości wieści przykrych i ponurych), że traktuję ją
z rezerwą, podejrzewając, iż moi
iniormatorzy „podkolorowali" (dokładniej: podczernili) rzeczywistość,
Rby osiągnąć poprzez mój a~tykuł inne jakieś cele, których Jednak nie d1Jmyi:lam się nawet. Poz<1
\.ym chciałbym aby w~-zvstko, co
1iiżej,
wypadio n'ljpoważniej i
najspokojniej, bo - w tym pri:Ynajmniej wypadku daleki Jestem od pogoni za sensacją, a t:;m
bardziej orl chGd epatowantn Czytelnika zapowierlzią jcsLC7.'.l jedn<'go - jakby było ich mela. - kataklizniu.
W najwii;kszym
<;kró·ie isto~i; wa. Ni~ przdermrnłowan" ~rif.ld
7.A~rożenle d;:iłohy !;:lG przerlstaVT\C r ":--... ··-1•
c::-i...
n-3
r" 1 ·'"':;1 'hn 1 ~
lak:
w
podpiofrk iw,kiPj ocz;1szczalni ścieków, nowoc~esnej i nowej (tak nowej. że je:SZC'Ze nie r;otowej w ral'>~·i'. · m 0 7.·~ d9,ii.c 11
k~1.deJ chwiil rlo
.rta,trofy b11dowlanf"j, w rezultacie kt.órPj ogromne ilosci ni" przefornv•nto\H•.n yrh
ns::idów do:;talyb
się przel Stra,n;
i Lu ciążę wprost do Za le\•' u Sulejow
$kiego, powodując katastrofę ekologiczną, a wów„za~ dobrze .ie~li
w porę 7.akręci się kurki. bC' jeśli
nie, to skażona wod;i dostanie się
do miejskiej sieci milionow<'i ai;lomeracji, czego skutki trudno n"wet ocenić. Katast„ofą zresztą b.Yloby dla Lodzi
już
z;okrcicenic
owych
kurków.
Stare:r.y,
żeby

Iwód

-

ja, kierunki naszego działania,
że mimo tak dojmującego trud.u
codziennego
życia
mien.ymy
wysoko. Patrzymy l ddałamy w
skali narodu i w skali histol'ii,
ie to,· co nas absorbuje najhardziej. to socjalizm i ,ia.kl on ma
być. Nie ma.my cukl'u, ale myślimy o przysllości naszej kultury, nie ma.my masła, ale pn.ede wszystkim chcemy naprawi:u~
kształt edukacji narod•iwej. nie
mamy mieszkań, ale iłyskutuje
my o miejscu obywatela w U!'dworzą.dnym
państwie.
Wklu
rzeczy nie
mamy I 11iep1 ędko
będziemy ,ie mieli. ale naj1 ·aż
nie.is:r.a i najpilnlejsz<\ ze ws:i:yitkich rzeczy jest dla nas c1enrnkracja nie byt, ale godnoMi
tego bytu.
Straeillśtuy
wiele
pieniędzy, ale dla nas n2,jwotż11iejsze jest. że ~traeiliśm.v wicie praw. W Imię godności na·
rodowe.i, w Imię ~ocjalbmu tych praw do rozwo.i 1 sodalł
stycznego. humanlsty•nne;:o społeczeńshva zaczęliśmy
się
domagać. Przez cały ew~. !ld sierpnia, konsekwentnie, że stanowczościa, i uporem. ale 1e sp<>irniem I godQością.,
walcz~·my o
sprawę

narodu I kra..iu

'fa µ-ud-

ność wyzwl..itla w na~ tolera 11ej<::
i sprawieuliwość wobec wh:.-

nych, ta

l(odność

ll07wrl;t nam
którzy obiecu.ią
Naszej godnośri
7.awdzięezamy, te mimo od l~t
Uumionel(o gniewu - nie rz1 camy kamieni. że dzieła naprawy
dokonu.jemy z poczudem ora 'Va
i humanizmu. Bo to nie stan uasze,j gosnodarkl świ:.tdn:v o tym,
jacy .le~teśmy, nie ch:vbione licencje. Społeczeństwo .ie;t tal<ie,
j~kie ma Ideały I .iak potrafi o
nie walczyć.
Na~z:vm iclealem
iest godność cdowiekl. a sf!c,j~
lizm st wia tę god11o:"ć na n"Jwyższ:vm miejscu.
Nc51ym celPm jp5t twarda. walka n ten
Ideał
I Te stannwc:r:i dn~1 tJ:i.
woli takie.f w~lkl śwlęlow~li§my
roc:mic~ PKWN, który nam tat::ą
wierzyć

tym,
rzą.d7ić lepi j.

drcgę

zapoczątkowd.
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PKS ieidzi

rezerwach"

I

~

Jak już informowaliśmy, od d/s przewozów, WIESŁAW REprzeszło tygodnia przedsiębior- MELSKI. Powinno to wystarstwo PańE.twowej Komunikacji rczyć do niedzieli włącznie, a po-

~

trudności

~

Samochodowej
ma
ogromne I tern będziemy starać się o następ
z dostawami
oleju ny przydział. Od pewnego czasu
Ri i.Unikowego „Superol''. Co kil- PKS funkcjonuje niemal z dnia na
. ~ ka dni Zarząd PKS staje w dzień. W takiej 1.')-tuacji na drugi
obliczu konieczności drastyczne- plan zeszły nadal nie zaspokujone
~ go ograniczania przewozów to- potrzeby w zakresie zaopatrzenia
~ warowych i pasażerskich.
w
ogumienie,
akumulatory,
a
- Wczoraj otrzymatrśmy z Cen- także niedostatek oleju napędowe
trali Produktów Naftowych 2600 li- go i etyliny. Do silników natrów oleju silnikowego - powie- szych samochodów nie możemy stodział nam zastępca dyrektora PKS sować innego
oleju. poz11 ,.Superolem", gdyż po roku eksploatacji mielibyśmy umeruc:homiony
tabor.
W wypadku wyczerpania się
Sekcja Transportu
Zaplecza skromnych zapasów oleju <:ilnikoTechnicznego NSZZ „Soiidarność" wego i b::aku następnych dJstaw,
- Zarząd Regionalny Ziemi Łódz Zarząd PKS zmuszony będzie jedkiej zawiadamia, że 25 lipca o nak ograniczyć przewozy na teregodz. 9
w
świetlicy I O/PKS, nie województw łódzkiego, sieradzŁódź, ul. Worcella 17/19, odbędzie· kiego,
piotrkowskiego i skit'rniesill zebranie c;ielegatów sekcji.
wickiego. W wypadku kursów pa'Program zebrania przewiduje:
sażerskich, w pierwszej kole!ności
1. Sprawy organizacyjne s:-kcji, wycofywane będą autobusy dale2. Warunki płacy pracowników kobieżne. następnie kursy na tzw.
transportu i zaplecza technicznego, średnich dy~tansach, a w o;tatecz3. Sprawy dotyczące organizacji ności linie lokalne i czę5c10wo prai warunków pracy.
cownicze. W krytycznej sytuacji
Na zebranie prosi się kompeten- w zakresie przewozów towarowych
tnych, upoważnionych
delegatów kursować będą tylko
samochody
wi-zystkich komisji
zakładowych przewożące artykuły żywnościowe
regionu łódzkiego
transportu i ziemiopłody. Pozo~tałe przewozy
zorganizowanego i nie zorganizo- będą maksymalnie ograniczone. ......wanego.
Decyzje te są na razie oarcBliższe informacje udzielane bę żone do poniedziałku,
a
dalsze
dl\
w
Zarządzie
Regionalnym funkcjonowanie samochodów PKS
NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódz zależy od dostaw z CPN,
która
kiej, ul. Piotrkowska 260, p. 89, prawdopodobnie oczekuje na transtel. 676-55.
port oleju silnikowego.
(Rl~)

S:

zawiadamia

>Solidarność<

Kiedy reforma
egzaminów na słaJdia?
c:;

Komisja rekrutacyjna na Unl- tyczny. Dwójki z tego testu były
wersytecle
Łódzkim przystąpiła częstym zjawiskiem. •Młodzież n:e
do opracowywania wniosków WY·
t k. T d
· · k d
nlkaJątych z przebiegu tegorocz. zna grama V l.
ra ycyJn1e an Ynyeh e11zaminów wstępnych na le daci mają trudności z matematyuczelnię.
w tej chwili komisie ką. Najzdolniejszych kandydatów
wydziałowe składaJa opisowe spra zabiera politechnika, lecz tutaj nie
__ wozdan1a na ręce przewodniczą. obserwuje się regresu · w stosunku
tego komisji uczelnianej - prof do lat ubiegłych.
W. SZCZYGIELSKIEGO, któreito
:
poprosiliśmy
o ocene przygoto- Panie profesorze, jakie zalecewania młodziety szkolnej do el;'- nia wynikają z tych wniosków d!'t
zaminów na ~tudia.
szkól średnich i wyższych?
- Dla porównania:
w zeszłym
roku liczba kandydatów wynosiła
- W ostatnich klasach
szkoły
3915, w roku obecnym _ 2526. Być średniej młodzież powinna być przy
może niechęć do zdawania na stu- gotowywana pod kątem zdawania eg
dia spowodowała informacja,
J:e zaminów. Przeeież pytania są oglanie ma wolnych miejsc pracy dla szane i 'l tych pyta1i młodzież koabsolwentów uczelni wyższych. w rzysta, lecz prawdopodobnie
nie
tym roku na poziomie egzaminów korzystają z nich nauczyciele. Sybardzo mocno zaważyła
historia, tuacja dojrzewa coraz bardz:ej do
która jest niemal powszechnie zda- radykatnej
reformy
egzaminu
wanym przedmiotem egzaminacyj- wstępnego, Taka reforma musi linym. Jest to problem w ogóle sła- czyć na szerszą akceptację społeez
bości naszego systemu egzamina- ną. Obecny system prefe;-encji jut
cyjnego,
gdyż historia przestała ·się skompromitował. Reforma pobyć kilkal'laście lat temu obowiąz- winna' zapewnić dwa elementy: z
kowym przedmiotem maturalnym. jednej strony stworzyć mechanizm
Uważamy, że przedmiot ten powi- zapewniający zwiększenie odsetka
nie.n mieć odpowiednią rangę.
O młodzieży chłopsko-robotniczej na
ile nie zostanie znowu przedmio- studiach, z drugiej stworzyć moż
tem maturalnym, to wciąż będzie· liwość nasycania
kadrą z wyż
my narzekać na niski poziom wie- szym wykształceniem tzw. terenu
dzy historycznej. Tego roku w in- Wnioski te zostan,ą przesłane
w
ny niż zwykle sposób został formie raport~ z końcem lipca miprzep:owadzony egzamin z języka nistrowi nau~:.. szkolnictwa wyż
polskie!'.o. Obowiązywało wypraco-1 szego i techmk 11.
wanie literackie plus test grama(msp)
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SOBOTĘ .

I

NIEDZTEL:ę

•
Kalendarzyk imprez
botę, 25 lipca, o · godz. 13.45. Zbiórka przy ul. Ogrodowej 17 przed
zabytkową bramą ZPB im. J. Marchlewskiego.
Również w sobotę.
o godz. 11, DDK-Górna organizuje
dla dzieci projekcję filmów animowanych
(DK
„Energetyk",
al. Politechniki 17).
W niedzielę, 26 lipca, o godz. 15
w muszli koncertowej na Zdrowiu
impreza artystyczna w wykonaniu aktorów scen łódzkich, a o
godz. 16.30 w Amfiteatrze Widzewskim (Park 3 Maja) łodzianie będą
mogli obejrzeć występy amatorskich zeipołów artystycznych z
Tomaszowa Maz.
Również w niedzielę dalsze imprezy turystyczne. Można wybrać
się na wycieczkę pieszą na trade:
Głowno Zabrzeźnianka Sadówka Wrzask Zagłoba Kębliny Moszczenica Sw~
dów (około 20 km). Zbiórka piechurów na Dworcu PKP Łódź Kaliska o godz. 8. Odjazd o 8.21. Tego
samego dnia wycieczka
kolarska
.,W nieznane". Zbiórka uczestników
na pl. 9 Maja o godz. 8.30.

Nadchodząca sobota
jest _ dniem
pracy i dlatego 'większość imprez
kulturalnych i tury;;tycznych odbywać się będzie w niedzielę, 26
lipca
Niemniej
jednak TPŁ se"kcja turystyczna tradycyjnie
zaprasza na spacerek
po Łodzi,
który odbędzie się właśnie w L'O-

Karabinv"

11

czvli o„. parcelacii
Dwa
miedące
trwać
będzie
udźwiękowianie filmu fabularne~o
pod tytułem „Karabiny" w reży
se-i i
WALDEMARA
PODGÓR·
SKIEGO. W WFF w Łodzi zakończono już zdjęcia i monta.i.
Film nakręcony został w zespole filmowym „Kraków". Scenariusz
napisali przed kilku laty STANISŁAW GROCHOWIAK i JANUSZ
WEJCHERT.
- Jest to opowieść
o
losach
ludzkich, o utraceniu wiary, o poszul•iwaitiach Boga, o sensie życia
mówi W. Podgórski. - Boha-

(j. kf'.)

Materiał zdięciowy został przygotowany w Sielpi pod Kielcami,
w Lęczycy, Myślenicach i Zakopanem. Główne role graią: IGNACY
GOGOLEWSKI lako l~siadz. JERr.Y .T ANECZEK,
KRZYSZTOF
CH.· MTEC 1 WIESŁAW A LOZ!NSKA. T(icrownikiem produkcji jest
MACIEK PARNOWSKI.
rmsp)
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przebudzenie

Do k.omencly dzielnkowej MO wpłynęł>o ostat:nó.o takie oto donleslenie
pechowego mieszkańca Uldzi - wieiblclela nocnych eskapad zakrapia
n:vch' alkoh-0lem:
„w dndu 9 lipca ruem z kole1taml
wypiłem pól litra wódki, a nasten·
nie około i:odz. 23 poszedłem na ul.
Plotrkowsk;\ I orzy ul. Zielnne.I poez.ulem się pijany. Tam też pozna.
Iem dwie kobiety w wieku ok.
40
lat. Jedna z nieb miała na !mię
I
Hela, a dru11a Henia. W Ich tnwa .
rzystwle poszedłen1 na ul, Włók.len
miczą, gdzie 7akupllem nół litra wód
kl zwykłej. płacąc z własne.I klenenl 600 zł. Nast<!pnle ud.alem sle
mieszkania .łedneJ z tych kobiet
M. Piwińska - Złe wychowa.nie do
I tam p0stannwill~my wypić zaku·
PTW zł 100;
plony a\knhol
Po wypiciu wódki taksówka razem
,1 r ·' kowski - Sztuka, C'lyt.,
z H~nlą udałem sie do swojego ~:l·
zł
·r;:
mochodu. kt6rv 1aparkowalem urzy
Jak suche Czyt., ul. Piotrknw•'<iPi. 7. bao:~7„ika •~A !luxley mochodu zabrałem małą dyplomatkę.
zł riz.

emerytury

powinnii;my uzyskac.
nastqpnjc,1 1ncść" 27 bm. o godz. 15 I?rzej <: d-::i:
(D()kończe:ii • ze ~k. 1)
Wysokość wczt:śn:ej~zej emerytu·
~uo ton i to pozwoli na pełne po- ul. Piotrkowską kawalkana. <;>k. fo
Kole'na grupa e _ to ,,r,-:.cowni- ry bc;dzie u,;talana
na Utsanarh
Krycie. llpcow~go zuv~.•rz0ou~u~1a: autobU;sów . MPK, z rt:ig<:-1:111 l ~la- cy o ~ardzo aługim stażi'.i.
B„z ogólnych. Wp1·owadzono przy tym
W 1ornne konsuitacJ~. ~•\\J.ćl· katami. Mmutowy. postoi. p1z.:d w;:ględu na wiek
bądą
mogli korzystne rozwiązania. Pracownidził prt:zydent :- cnc.a1oym :.:a pro- Urzędem 1\11. Łodzi 1 dal'-J eto . P~: pr-zejść na emeryturę mi:;żczyżni 0 kom, których wynagroQ.zenie wzro
ponowac, oy ci ktorzy aostaL. się Wolności. Będą t? autobuJ.V hJ?- 11 stażu 40-letnim' i kobiety o stażu 35- ~ło (w wyniku
po1wyiki
płac
w_ pierwszeJ ko1eJn~sc1 d•; sklepuw, A i C, a wii;c Jadące po trasie letnim, a jeżeli 15 ht stanowiła wprowadzonej w okresie od 1 lipme wylmpywall oa razu
całych Następnego dnia podobna kawalka oraca zaliczona do r kategorii za- ca ub. roku do 31 sierpnia
br.)
karteK, !;Cl) z na. bAute_K tego h.a~- da ok. 25 samoch?dów PKS,
~? trudnienia _ mężczyźni po 35 la- wy nagrodzenie za miesiące popi;zeu:gó un1a 1.n:i.1eJsza 11~:1;~
owb lipca - ~amoch~dow ,,'fransbudu
bch pra<;Y i kobiety po 30 tatac~. dzające podwyżkę, a przyjmowane
o•r-'ymuie rr.1ęso mz mtJ.,,,ally laK- T wreszcie 30 lipca o godz. 16 .z
Wcześmejsza emerytura
będzie do podstawy wymiaru emerytury,
0
iyczme.
.
. .
placu prze~ katedrą r~s:cy '-'. nai- orzy!:ługiwać również
inwalidom. będzie ustalane
według
stawei;::
M1~~.o - lrnntynuow::.l J. Niew1a- mniej 2-tys1ęczi;a m:>nuestac3a pro- Niezależnie od wieku (jezeli są in- przyznanych po podwyżkach. Ten
domsK1 - . 3es• artyii'-11<:."1 pca ••
te~tacyjr:a .kobiet. ?r~ed Urzęd-;m walidami I i u grupy), mę7czyźni sposób obliczania pod<ltawy wyrniawuwyn~. aie: ro~n..." waznL ~-i ,c- 'VI. Łodzi ki~kunastom1nutowy W}'".c bc;dą mogli przejść na emeryturę ru dotyczy również pracowników
go ~uo:>:stytuty'. uoaz Je::;, '" ,,„i i ·ozwiązame
na pl. '.Ylolnusci po 25 latach pracy, a kobil'ŁY po prze<'hodzących na emeryturę
w
iarn111ym pornzemu, zu uJ,J. 11.1.:
Przegłosow~no s~rawę . rowno~zes- 2(1
latach;
natomiast inwelidzi trybie normalnym. jeżeli nastąpi
srnCla :tadni:J wy'"'"''" ""'"" ''""' uego organ1zowama tak1d1 "~"J! _w III grupy _po 3.0 lafach (mę±.:zy- Jo w okre~.ie od 1 si"!rpnia do 31
a.ycn. ~s1earue .•vu,-.wvL..;.•W" 1.~,- t.crenowych ddegatur.ach Z11-'.'""'ku. tn'.) i zs latach (kobiety).
grudnia br.
pierw ~~opatruJ_ii •.i~su,
'J ""'': 7. dr.~gi:_j strony chci.a~?t.~ ~ 1 ?, za:
~zi;widziano
też
mc.fl.iwość Kole.~ne rozwiązanie obejmuje
1
1
wa1c.:yL„n y WH<~ v '"• IJJ t..~-·~ p;v-tac, c-..Y od tep.;o ,:e~C"r. n.a
przeJśc1a na emerytm,·ę w mepeł- pracowników, którzy w dniu zwolwy z 11npo.·tu nie '-'J •.1 '"-""'·'-'""~ „ch?dzema'.' przybi:dz1e nam chle- nym wymiai:ze (90 proc.) dla pra- nienia z zakładu mają staż wyrown", a1e z P·"'•c·-•·-•'i "W1&.n.<J ba i ~zegos do chleba.
cowników, którzy mają wym;:ga- magany do emerytury,
ale
nie
ala uużycn a~1v1.11e ....:..... "" -·,,, \ ·'
E;f.le \nym punktem oiirnd
ZR ny wiek, lecz krótszy okres
za- osi~gnęli odpowiedniego wieku. Bępiąter.:J powinno., t..u.'-'-'°' <..v ,_.ou~1 ,Solldarno{;Ci" Ziemi f,ód:>:ldej b··ła trudnienia (20 lat mężczyi:ni i 15 dą mogli uzyskać emeryturę
po
uU ton s"row z t-.-..~11c..,,
~„- sncawa ustalenia stanowt"-lrn
na 1 lat - "kobiety). Dotyczy te rów- osi<umięciu wieku emerytalnego. iene b<; pr.:ya.ziały J"J ' i,,~.v~„"•· d.Zisiejsze posiedzenie Kra.iovn·i Ko- nież osób o takim samym stażu, żeli nawet ta przerwa potrwa dłu
~d ~... e.ei;u nue~•'iL.t ._„, •l-.„.Y ·~··- misji Porozum;ewawcze i. Ryhl
to lecz niżs::ym o 5 lat wieku, jeże- żej niż wymagane w przepisach 5
ze starania o wyv.o..:•..: .-uw.„» 0 ~-- d%kusja interesuiąca. U'7.v pu,:liły h mają za sobą co najmniej 15 Int lat. W takich przypad~rnch emeryIllt: ~\.L.:1y :tywic1e1s1n._, ~,vu.."
" ~'c w niej zdecydowane rói:nice po- pracy w I kategorii zatrudnienia. tura bi;dzie skorygowana stosownie
v.:>'--"'' . l l 1;t·amcac11, a .... „c„11.;,<\t.. ""' ~lc>dów na kierunki
pnlity('z.i.ei Emerytura ta będzie podw;-·żs:rnnn do wzrostu przeciętnej emerytury
'"bv, ~e spaaeK sKupu J•"'' v,;.„.„- c\<::i~ł:::lności związku. Zr~si:·.~.
w do_ pełnej wysokości w dniu,
w w okresie od zaprzP.stania .pracy.
11.r w os.ainim mu.~'""• to t.;az.Kl momencie głosowania ok!l:".!lł<) sio:. którym okres zatrudni.mia wraz :t.
Tl)kst rozporządzenia będzie ogło
b••up z poh·ocza ~ti.. -~J 11.>J tH pu-- że na sali nie ma quor11n1 rlla po- okresem pobierania obniżone.i eme- S1.ony w jednym z najbliższych nu
Kr.)' cie uwudniowt:,,;o , ...iL"c..W1" „a- de'.ll'owania uchwał. Vl rnultacie rytury wyniesie łącznie 25 lat dla j merów Dziennika Ustaw.
,,.._.,:„"o"waruc. ag1"'"·""'""J'·
wyb>:ano skład delegacji, kt6!'a 7a- mężczyzn i 20 lat dla kobiet.
<PAP)
JaK w1dac - Zit.t.:OH-'-') 1
p;·.,.~:r- prezentować ma pogląd:;- ł6d7!de .i
dent - zroi>iliś.,l'j> .,;.,; ,:, Jl'(J OJ .a or!'anizacji ,.Solidarności" na a'~t.uw naszej mocy, oy ~y .uacJ~ ;;o- 11lna s.vtuację w kraju i na kieł
prawic. .t'rcszę palhl<.;\.ac, "'". nie runki działalności związku.
Jest to jedynie pruó1·~ra Low:i. W
Ocena sytuacji obejmuje ~ je''
·
·
bardzo złeJ sytuaCJl zywuu~ciuwci dnei strony określenie krańcowesą wszystkie w1t:l.ii1" ag lOineracje, f!O wyczerpania soołe~zef1stw:i, a '.':
1
bowiem własnie one uac;.uły
na,- drugiej określa działania
władz
boleśniej wprowaeizeme l'eg!a,1.en- iako: „celowo zmierzają·~e do zataCJi. Otrzymujemy rowno ~ mnj'- h:imowunia procesu napraw'.' Rze~
mi, ale jest to o 48 p<oc. n.nieJ rzypospolitei. Władza próhn.ie uramz w tym samym okt't!~ie
t·oku t'>WRĆ z pożogi sydem zwa!'y nie23 bm. w Gdańsku obradowało dziernika br. bez obniżenia wyubiegłe~o.
~łusznie
soc.ialistvczn''m i jego Prezydium KraJ·owei· Komisji Po- sokości norm. KKP wyraziła swój
Ze strony człouków Zarządu hed
t
· "·
po s .awowe pryncypia
rozumiewawczeJ· NSZZ
„Solidar- wprzeciw wobec próby zmiany tych
g1unamb„o po.>ypały
stę pytama.
.-y •auu u S.iJOSvoy i.•ozlkzama
luDokument ten pr7yj~to 16 g1osa- ność" Omówiono sprawy bie:4ące norm, źądając jednocześni.c p·Jdję
d;;.i uupuw kdziali.ycn :..a .unkCJO- mi, przeciwko 13, pri:y
c:ter~cr. związku oraz oragnizację
pracy cia przez rząd niezbędnych
kro·
nowanw handlu, 0 stosunek do wstrzymujących się.
naczelnych jego organów do czasu ków w celu zapewnienia p~nego
propu;..Jqi
oomzenia oCJ s1erpma
Postanowiono w tej sytuacji za- zjazdu krajowego, który planowa- zao.patrzenia w artykuły
miQsne,
przyc.uaału m 1 ęsa.
tgodnie z dotychcza~owymi ust.aleprezentować t'lkże stanowi~ko zmie ny jest na początek wrzegnia br.
•
_ uzielimy to czym dyspo,1uje- nające do podjęcia ogólnok~ajowej
Jak
wynika z opublikowanego niami.
~"IlY i stararny się rooic t<J sp"·a- nkcji protestacyjnej
wobec prób komunikatu - prezydium ustosunPrezydium KKP zwraca równow1edu wie. <.;o do nowyc11 za~;,a re- pogor~'Zenia warunl~ów wyżywieni<\ kowało się do propozycji Minister- c::eśnie uwagę na możliwo~i: uzyglam..,ntacji, z naim , uikt ich nie narodu oraz dla
~prec:rzowanla stwa
Handlu
Vlewnetru1ego i skania dod!ltkowych kwot n'\ za,rnHsuioowa.ł, natomia„t - o ile mi s\anowiska związku wobec projek- Udug dotyczącej okresowej obniż- kup ż.vwności ze sprzedaży w .,Pew1aaomu _ konsui;;owanu ;;e związ tów ustaw o samorządzi" oracow- ki norm przydziałów kartek
na wexie" artykułów
luksusowych.
karm zawodowymi. L.resl.tą,
na niczym, przPdsiębiorstwie .
związ- mięso w sierpniu i wrze~ruu
br. Warunkiem zgody
stwif"rdza
nasze żądanie uzi~ wicczo;"m (W ka•·h zawodowych i cem:urZF!.
Prezydium KKP przypomina,
że KKP na okresowe odst!\pienit?
czwarte,;;) min. Łakomiec bc;dzie te
Wiele mówiono w tej rl:rnkusji o w czerwcu br. grupa robocza „So- od postanowień porozumien~a gdań
sprawy wyJa~niać ~pol ... ~;.;;:\~twu w breku konkrl'tnr!go programu cizia- lidarności" podpisała po serii ne- skit>go jest poddanie społecznej kon
uzienmku telewizyjnym i JUiro
w ł~n-:;i ?wi„zlw w rPgiC'nl'! ł6rl7kim gocjacji z ministrem handlu· wcw- troli kwot zdobytych w ten spo·
prasie. L. nasi:eJ „trony, t:p:~c zo- o .niPw~aściwym przyg?towywaniu po nQtrznego i usług
porozumienie, sób oraz zagwarantowanie samostał zbilansowany, b.:;c;.zle po.kry- s1e~zen za,·zadu Pe~•nn<1!~<"'l. ··· · . zaakceptowane
nastqpnie
przez rządom pracowniczym prawa de7
.:ie kartek.
~ c1e o notor~·<':~rl'rm braku quorum prezydium, na mocy którego
sy- i:yzji o wysokości kwot pozostają
- Czy pracownicy rz.::ni d'-sta- w tych obradarh.
zo- cych w dyspozycji zakładów pracy.
1stem reglamentacyjny mięsa
ją nadal deputaty?
L. nUDNICKI
stał przedłużony do dnta 31 pażIPAP)
- Nfają to zagwarantowane . '-"'. j
układzie zbwrowym.
Po~a mm1
nilu więcej ich nie dv;:aje.
Dlaczego sklepy s-t
,·zynne
zbyt krótko'! Dlacz„go dostawy są
nierównomierne tu, wiele,
a
u sąsiada nic'l Dlaczego dostawy
się rówli:eż liczyć •z tym, że trzec' zm.niej»zenle.m
(Dokoi1cze.nte ze str. D
no:·n1
są
ruwn:et
nie
odpowiadają
zamówieniom
kobiet ciężarnych, matek
dzied kwartał je.st od \at najtrudniejszym wsnlJ!ne Przejściowe obnożen·-.:? wi: m
personelu !:klepów?
okresem
w
skupie
.Te.,zcze
w
ub
ronatomiast
nte
uzyskał.o
ap:-oba;y
- Każdy może· zamawiać
co grupy „O', dzieci w wlekn od 1 do ku wyrownvwaliśmy 01>n:żen.ie sku- zwiazf:ów zaw<>d-Owych. Prz:vJę!:v e>ne
chce, ale dzielić trzeba to, co jest. .18 lat bez względu na okoliczności pu rezerwami Obecn 1e ich nle ma jedynie te rtecyzle d-0 wiadomości
Okol-0 45 tys ton zapa,6w skonsu- W nowym systemie zmnielszona leH
Dopóki są to rozdzielnie, a
nie i sytuację rqdzinną.
Ustala się nowy podział asorty- m-0waliśm:v w o.kresie kwiecień
lu~ Ilość rodzajów
kart zaopatnesklepy, nie mówmy o handlowalipiec.
Może był t-0 b-lad. Alternaty.
ni.a. zlikwidowano p0dzlal na m . ęsn
mentowy.
Do
I
grupy
miii<.:a
i
wę·
niu
stanowił-O Jednak Jcdy·nie wcześ·
wędl>nv
I
drób orzy czym ten
- Czy te kartki w or;óle są roz- dlin zalicza się: !;Chab, karkówkę we
nie,Jsze <>l>n\żenie norm. Ich obec"le o•tatnl został w'.!jczcny
I! grunę,
liczane, czy też jest to Elem<>nt wołowinę bez kości, polędwicę wc- zmniejszenie w:vnosl dokladn.le tyle u,lednol\con-0 wysokość w
normy dla
łową, cielęcinę; kiełbasy: oławską, co przewidywany niedobór. Obn'że
polityki rządu'!
najciężej
pro.cujacych.
t\r"ZYzn:rnn
Jest system kontroli. Obej- knyszyńską, szynkę gotowam1, po- nJe nie dotyczv ~órn!ków ludzi cho- wy±sze normy ludz!om c~"?.oryn1 na.
wie- rych. dzieci t młodz.leży kol:llet cl•:- cu!crzyce gruźti.cę.. choroby nowomuje zdecydowaną
reprezcntacjQ lędwicę sopocką, baleron,
ża rn:vch I matek karm\11cych
Trak- hvo:.„~\.\"'!l i nie.które 'i'Ch-orz.en:a p~ze
sklepów. Pełnej codziennej
kon- przowinę i wołowinę w sosie włas tujemy tę decyzje jako przejściową.
wodu
p<>karmowe;to
wor.owadzono
troli nie jesteśmy w stanie doko- nym oraz · konserwy wysokiej ja- podjęta w obliczu kon!ecznoścl
ratarlę oddawania
creś~i kart przez.
nywać, ale system kontroli i roz- kości. Do II grupy zalicza się: że
Im wlt:ksze trudności z zaku. !corzysta1ac:vch _1 wytywien'.a w 'topem na kartki. t:vm większy po
berka, boczek, szynkę, łopatkę
z
tówkach
sanatoriach
liczania kartek jei.t.
internat~~h •
l'Yt na wolnym rynku. W kon. domach oo:eki 9polecznei cl<",m3ch
- Czy któryś z panów czuje się kością, biodrówkę, wołowinę i cię
sekwencji cora% mniej iywca tra. wczas.;wych itp. (z wyiączen\em nodrób i podroby
chociaż winny za to co jest? Czy lęcinQ z kością,
fia do skupu 11aństwowei::o. Pow. <ilkliw reg1meracyjnych l nr<'fPakposzedłby do zakładu wyjaśnić lu- drobiowe; kiełbasy: zwyi;zajną, pastaje biedne koło. Czy nie tu tyczn;vchl Nie będzie r6wn • eż !Ylbiedziom sprawę reglamentacji
!ety przyczyna obniżenia norm? rać kart od oacjenrów w •ZT>'.ta!ach,
na rówkową. litewską, krakowską pa„
...:. P<>dzielam 0<>Rląd. 1e wzra;;~~ dzlecl w.... ż!obkach l p!"Zed•zkclach
rzoną,
żuławską,
starowiejską,
sierpień?
·
bo- <>br-Ot w<>lnorynkowv. Ob~erwujemv oraz 11czac:;ch się w s:r.kolaeh p<>d- Sytuacją miasta znam dosko- wolską, podlaską, parów:d i
również przypadki
handlu wymle!I· <lawowych
nale. A wyjaśniać mogę to. za co czek wędzony, konserwy typu mie- neg~
Nie wszystkich jednak stać
odpowiadam. Jak
powiedziałem, lonki, wieprzowinę w sosie domo- na płacenie wyso-klch cen na ta~
Za pad!y więc decyz_je, które pozrobi to dziś min. Łakomiec. Co wym i pikantnym oraz pasztet luk- gowiskach
Musi\my więc realnie w~un:v upr<>śtić sprzedaż Podstaw<>wa
paz-0staJe Jednak dokiadne
oceniać sytuację ! dost.-O<owyw.ać ste kwestią
zaś do sprawy sierpnia, poleciłem susowy,
zbllar.wwanie Potrzeb I m-0ż~owcśc:
Są
Do grupy III zalicza się: mięso do aktualne&<> 0<>zi-0mu skup.u.
nie wydawać ludziom kartek sierp
W.a:l.na
Je~t
noza t.ym lepsza rvtsym
pt.omy,
pazwala,Jace
na
wiekszv
niowych na mięso, żeby można by- mielone, golonkę, podgardle, wątro optvmlzm ! oczekiwanie POn:-awy miczno.ść dostaw.
rozwiazanle d<>ło rozmawiać i wytłumaczyć sobie bę, ozory, nerki, mortadelę i kieł
zaopatrzenia w IV kwartale O'bse:'- k:uczLiwego or-0blemu oaczkowanla
ba~ę mteloną.
i p-orc)Owanla
wujemy ~topniową
choć
wszystko. Co mogę więcej?
p<>wolną
- Obniżenie norm wprowadza
stada
O<>dsta\V'OW~g<>
Wprowadza stę równocześnie za- odbudcwe
- Podać dę do dymisji! Protesię na okres sierpnia I wrxeśnia..
zwłaszcza trz-0dy chlewnej. Nie chce·
stujecie panowie podobno od mie- sadę pobierania części kart zaopa- my
Wiemy
z
dośw!ndezel\,
te
halll-Ować tej tendencji. tworząc
w przy- dodatkowe
sięcy, może to byłby protest rze- trzenia przez stołówki,
przejścl()we
decyzje, obowlazuja
bodźce
dla zwlek.szen:~
padku gdy zechcą one ubiegać się skupu
czowy?
Jll\.ldłuteJ. Czy tak będ-zle również
Liczymy te zapowiadające
zaopatrzenie w mięso.
w tym nrzypadku?
Część s\e niezłe zbiory. pa~z pa:zw-0lą utr:r.yPodobnych
pytań i propozycji o
Mam nadzieję t.e nie. choć
będzit: także mać zwię.ksz-0ne stado, a tym sabyło zresztą więcej.
Charaktery- kartek.... oddawać się
z
drugiej
strony krajowa produkcja
sanato- mym r><>Prawić stan zaopatrzenla P<>d
styczne jest, że uczestnicy tej dys- w domach wczasowych,
mięsa nie ookr:v1e w t:vm roku zakoniec
raku
kusji niewiele mieli l:onkretnych, riach, in.ternatach, domach opieki
Wiele
zależy
Nie zmie·nia t<> faklu że zjawiska pot-zebowania
<>d
przemyślanych pytań. Dali zresztą społeczneJ, zakładach opieki specjnl rynkowe
a zwłaszcza obecne rela- importu. Jest on koszt<1wny ')()W'O·
domach
dziecka i domach cje cen. nie ułatw!alll sprzedaży re- duje dalsze zadlutanie s~e kraju.
temu wyraz niedługo potem, w to- nej,
w J1:lamentowane1 opartej przecież WY· Rząd uznał 1ednak te minimum muku obrad Zarządu R<?gionalnego, „Młodego Robotnika", a !;;:.kże
si być zaJ>ewnione Zdecvdowa?. żit
na dostawach dla państwa
gdy po wyjaśnieniach prezydenta stołówkach szkolnych zł wyjątkiem 1acznie
- Trudno jednak zaprzeczył Import
m\esa
bed?.le
korzystał
podjęto sprawę akcji protestacyj- szkół podstawowych.
te uciążllwośł zakup<'lw powodo· z pierwszeństwa przy wydatk-0wan\u
nej.
Nie jest to
wały
niP tylko mniejsze dosta . środ'ków dewizowych
wy, ale I stopień skomplikowania' jednak rozwlllzanle na dłuższa meUznano w rezultacie, że wyjaś
svstemu. Trudna nraca handlu tę. Niezwykle wratliwy rynek mię
nienia prezydenta są niewystarczaDotychczasowy system kartilrnwy
wywołana była po części wzitłt:· sa stan-0wi mlmo wsz:vstko fragment
jące. Akcja prote!:tacyjna
może wymagał regularnych d-0staw w wydarni obiektywnymi. m. In. rygo. calośći ry.nku My1llę. tt>o u oorzadkowięc zmusi władze centralne
do sokośc.l 145 t:v5 . ton miesięcznie _
rystycznyml normami ubytków wanle spr.aw re11:Jamentacil nastąp~
działania na rzecz poprawy zaopa- stw\erdzlł minister handlu wewnetrz.
Co się zmieni w tym zakres!~? dopier-0 wówcza~ !(dy ucz:vnlmv ch"nego l us.ług - Zygmu111t Lakomiec
- Starall..(;my sle uprościć system cl.ażby pierwszy kro.k w odzyskitrzenia, nie tylko w Łorlzi.
w rozmowie z dzi1mnlkarzem PAP Pr.ace trwały od maja. Prowadron~ wamiu równowal(.\ t<>warowo-p'.enie:!:Januszem Kotarskim.
Jut w były wspólnie ze :>.Wlazkam! 7.aw<>do- nej.
~erwcu za brakło na ka rt'kl 5 tys
!PAP)
wyml l w.szylibkle ustalenia, poza
ton. SPOWOd<>wał<> t-0 k-0n1eczność
przedłużeni.a .l.ch w.a±noocl na Llplec
.11
W tym miesiącu zabraknie dalszych
8 tys. t<llD . W sumie więc brallc P<>kryc'a wynosi l~ tys. ton, Sta-O kosz.
mar zakupów. duże zdenerw.owanie
w sklepach. bardro za-0strz-0ne na/
stroje gpołecr.ne Główna przyczyna
silniejsi załatwią sprawę, a słabsi
(DokończenJ.e ze .str. 1)
jest spadek skupu W l:l•pcu będzie morządy,
przegrają. Te 640 grup
powinno
przewodniczący
KKP
on n.:ższy o 48 t:vs. ton w oorów.
w której znajdo.wały sle pleniądz1• nanlu z r<>klem ubieii;łym. Otrzyma. ~twierdził, iż posądza się nas, iż zebrać się razem i punkt po punkw sumie 150 tys. zł oraz 700 dola. liśmy wówczas w tera ju J Rl t.y• to Tl. chcemy przejąć władzę; my
zaś cie załatwiać sprawy, a nie Każ
rów USA. Pojechaliśmy znowu na mierząc wagę żywą. Obec"lie spo- chcemy czuć się gospodarzami za- dy pojedyńczo. Musimy urzciwie
ul. Włókiennicza I tam zakuo\lem dziewamy się c<> na.1wvte1 u-..s tys kładów. Sporo miejsca
poświęcił coś zrobić dla Wt'Zystkich, a nie
nastepne pół litra wódki. Razem x ton. Staramy sle rat-Ować tl." s:vtuaHenJa I wód'ką pojechaliśmy
do c,Ję znacznym lmp0rtern
Zawarte sprawom związkowym, stosunkowi każdy osobno, bo to nie jest solido darność. Jeśli zaś chodzi o renemojego mieszkania. Po wyplr.lu ki\. k-0rrlrakty
opiewają
na
ckolo organizacji dużych zakładów
ku kieliszków straciłem ~wiadntność 27-211 t:vs ton m!esie.c-zn~e. Tst·nieja MKZ. Te właśnie duże zakłady po- gocjacje podpisanych porozumień Kiedy rano 10 llpca obudził mnie 1e-ctnak duże trudnośc.! w tr.an.spar. winny - jego zdaniem - poma- to jest oczywiste, iż nie mogą one
sąsiad. który zauważy!, te drzwi do
cie mięsa d<> kraju. D.<> kot\ca· tego gać słabszym z małych przedsię polegać na rezygnacji z tego, o co
mieszkania sa otwarte. ni~ zastałem miesiąca sp0dzlewamy się \mp0rtu biorstw. gdyż są
silne i bogate.
ciężko wałczoną strajkując.
Nie
Heni w domu, Nie moe:lem równl•ż 22,5 t:vs. ton. Stad d«:yzja PrzedluMówiąc o strajkach, L. Wałęsa rezygnować więc, lecz zająć się w
znaleźł mojej dypl n matki z
ple. żenia ważnoś.cl ka rte'1t lipcowych do
stwierdził,
dziś powinny
niedzmi. To znaczy dvplnmatkę zna- 22 sierpnia
mieć pierwszej kolejności sprawami najlazłem w łazience, ale pustą".
- Nie poprawi nastrojów •'J>(I· m1eJ!.'Ce innego rodzaju protesty, ważniejszymi. Nawiąz11jac do
rełecznych wiadomość o obn.Uenin aby społeczeństwo na tym
nie formy
gospodarczei i samorządu
Nlc dodać - nic ująć . T<> wsporo.
nornt. Dotychczas obnw\azująre
straciło.
pratowniczegó
mów~a
stwierdził:
nlenl>E- je~nej UP<>Jnej nocy adrenie były przer.let najwyższe.
OdpowiadAjąc na pytanie doty- Je~li 'nil' będziemy do tego przesujemy ku prizestrodze d<> tych kt6- Zdajemy ~-Oble z tego sprawe
r7.Y bvć może w:erzą . że pani He- Musieliśmy jedna\( o<>dJać te decy
czące „Karty Portowca"
przewo· konani, nie będziP na.m to smanla oorMJ111óła dypl-0matke tvlk<> przez zię nie chcąr 1-0nuścić do sytuacJ' C1niczący KKP oświadczył, że poro. kowało Kierunki rządowy i związ
oomyl:\<e
Przyl(<>d•. która spotkał.a w które1 kartk: ·ta!yby •le k<>le1nym zumienie po sierpniu podpisało 640 kowy w ~:prawie 'amor7.~d·1
pona<ZPfl;<> b<>h•tera n'e ie• t orzywl~ o•ri'erk\em bez POkrvrll!.
W!rtzlmy
cle zjaw lsk ~em dotąd nie Stx>tykanvm na orzykładz i e
pca . 111k!e orz:vnost grup pracowniczych. Gdy każda z <J1rinny sie spotkar i nst:mić powintych grup zaprotestuje, to
znów na coś jedna i druga strona.
(sk)
t-0 perturbacje na rynku. Musimy

Kobiety, wino

terem jest ksiądz, który przeprowadza z grupą specjaiistów parcelację ziemi. Akcja filmu tocz11 stę
w latach 1945-46.
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STUDIO Pie-s który łolewal"
(rum.) bo godz 15 ł5: .Lawina „ USA „d lat 15 l{<>dZ 17 30.
!UD

25.7. „Akwanauci"
rada..
-0d lat 1~ godz. 15.ZO; „Ostatni
poclag z Gun Hill", USA
od
lat IS g-odz. 17.:tO. 19 .3{1
26.7. - j;w.
STYi.OWY - A.merykańskl film
seosacyjnv: .Taksówkaru.'". USA
-od lat 18 godz 13 17.15; Literatura na ekranie:
„Lekcja
martweg-n jezyka". ool. od lat
lł godz . 19 30
25 i 26 . 7. j.w.
G1>YNIA Kino n-0n-stop
-Od
godz. 10 ,.P-Oc3hrnki .z Hong.
k-ongu". fr. <>d lat 12
25 i 2~ 7. j.w.
HA 1 IS.A
'\:"'·'•v-:ne
~s
1 2-s.1. ...., J.w.
MŁODA GW. RDlĄ „Gwietdne 'Rojny", USA „d Lat lJ2 g:>dz.
Hl. 1'2.30 . 16.:JQ 1~:
,P:-zygod:v
Ca!i.neczki", ja.p. b.o. g-0dz. 15;
2-~ .7 . j :w.
26.'i. Bajkl ,.Pies w cyrku"
g-odz. 1-0, 11; „Gwie~dne wojny"
USA od la't 12 godz. L2.30. 16.3{).
11l; „Pr~ygody C.?.iinec.zki", Ja1).
h.o. godz. 15
MlJZ ,\
'llPMynlle
211 i 26.7. J.w.
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26.7.
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$ka

g'<>dz. 1-17

21!1.1) -

2ft.7. godz. lG-<18
21.i.7. godz. 1G-H5
RISTORO MIASTA t.ODZ1 tOcrodowa J5l g<>d'I 11-lł
2> 1 M. 7, j:w.
SZTUKI !Wlee~>ti.p Ml
god~. 10-17
21\.7. lod•. ~
26.T. godz. 16-1'
POLSKIEJ WOISKOWU llł.UhY
ZDROWIA 1Żeli«ow"1c\eco 7) n'.~zvnne

MIAST A ZGIERZA tzgters, Dll·
brow:skiego 11) - godz. 14-1-8
25.T. god<z:. 10-llS
26!1. godz. 1._14
WYSTAWY
GALERIA BAł,UCKA (Stary !tY•
na!!: 2) - · 11<>ds. 11-11
ara.
rtka A Ka1C1Vń•lcl•l

".IT. -

godE. 11-14
g<>dz. i.w.
SALON SZTUK.I
WSP0ŁCZJ!:SNEJ IP\otl"k<>wsk• 861 l(odZ
11-ll - ~aflka K
Na11ao"a
2.0.7. - godz. 11-lł
25.7. gl'.Jldz. j.w.
oSnoDEK PROPAGANDY SZT'l1·
Kl
IPark
Slenldewkzal
godz. 14-18 - R~unek 1 irni~.7.

f •k •

~.'7.

-

XX wlek"u
godz.

~.7.

-

GAl,RRJA
sk
fi~

11-lł

godz. j:w.
SZT gJ
~

-

formy cratlki
26.'f. - godz.
116..7.
r;ooz.

(Wf)li;za~

u~ Małe

11-lł

J.w.

• • „

LUNAPARK
(Kon.sta-ntyn<YWska 3/5)
czynny codzlenn!e
od it<>dz 13 do 20 dla
l(ru))
zorgan!.7.<>wanych od cod%
10
w sobotv ! nled.zl.-la I święta od
godz IO d-o 20 w 1>0nle<!i'Zial.'lcl
nieczynny
KĄPIELISKO \l'ALA
- c:rynne
codziennie w (<>ds. 10-19 (ka!a od J(odz I O do 19) Dys.1totek.a - czwart.kl soboty nledz:l•·
J„ C<>dz 19--2:
zoo - codzlenn1a M
_c.o6z.
9 do 20 tka"" do godz. lll
PALMJARNlA cod<Zienn!e
od
godz . 10 do lT !ooróc~ 1>0nle·
dz \alków)
QGROD BOTANICZNY
oodzlennle od lt<>d:z. t do zmro.
ku
KINA
BAŁTYK

„Saturn 3" «ang.)
lat 15 godz. 10 .12.15, \5 .
17.15. 19.30
25 I 2~.7. j.w.
IWANOWO „Satum ł". ang
oes ta t 11 Codlz. 10 lł.1& lł.30
17 19 30
25.7. - j.w.
:16.7. Bajki .,Zagubiony :fltcUt„ , god!l. 10. 11; .. Saturn. 3",
.ang. od lat IS god,;. li.15. !ł.30.
17, 19.30
PUJ.ONIA żandarm na emervturu" rr . od lat lll Cod%. 15,
17 15. 19 30
25 I 25.7.
J.w.
PRZEDWJOSNIE
,.Przybywa
Jeźda.Aec". USA od lait !li J(odZ.
15, 17.15. 19.3-0
2.5 I U7. j.w
Wł.OKNIARZ
Na komeddowa
nutę!
Lek wysok-0ścl" USA od
lat 15 godz. 10, li. tł. 16. 19;
Film, dokumentalny: Wladysliaw
S ilror.skl. - god.z. 18
'lS 1 2.S .7. J.w.
W01.NOSC
żandarm na emeryturze" fr od lat 12 godz.
15 17 15 ;9 30
2S I 26.7 J:w.
od

Skł.odowsklej-Curie
IlZęCZł!W;<;ka

Wtodzi i województwie
miejskim łódzkim
1 MAJA .,.Powrót Mi:>chagod.zil11" jap. b .o. go<lą: 17; „Uciecz'ka na Aten•", ang. od lat li
lł

.1<>dz.

~.7. j.w.
"1.7. - Ba]"d: .;Kilowin Fer<ly.
111and
wśród dzieci i zwierząt"
l!Odz. 14; „Powrót Mechag-0dz.illl". jap b.o. g-0dz. 15; „uciecz.
b
~ Atenę". (ang.) od lat 15
g-odx. tl.45 . 19
POKo.J .. Podarunek czarneg-0
.Księcia"
r.adz. b.-o. godz. 13.30;
„Dubler", fr. od lat i2
godz.
15.30. l'l .3'1, 19.30
%5.7. „Dubler" fr. od
lat
u godiz. 1<5.30 , l'l..30, lll.30
2.6.7. - Bajki ••Reks\-0 g<>Sp-oda n" ltQdz. 14.30: dalej Jak wy.
żej

llOi\IA „Gangsterzy sZ<IS" ka nad.
od lat 15, godz. 10,
ll!.lll, 17, lll.30; „Przygody ba·
ro na Munchhausena" fr.
b.o.,
&odz. 14.30
25.7. j.w.
2-6.7. - Bajd<i: „Myszka l mu.
eh.a" godz IO. 11; „Przygody barana Munchhausena"
fr.
b.o.

godz.

„Gangsterzv szos''

14. ~0~

IC.anad. od lat 1~ godz. -l~US. 17
19.30
STOKI „Wódz Lndlan Tecum.
seh", Nl\D: h<> gQsI
ł s: .Norm
Rae"
SA dd
15 lfadz.
18
:ts.7. - J.w.
2.8.7. - Bajki „w s.tarym mly.
•nie" godz. 15; dalej jak wyżej
SWIT „0$tatnl film o Legii
Cud202lem~klej'' USA Od tat 15
&<>dz lS, 17 19
13.7.
„Dzleci \\"Śród piratów". Jap. b.o. gooz. 15; „Coma" U.SA od lat lł godz. 17,
Ul.IS
"6.7. - Ba.1ka.: •. Wy.cieczka" godz. 14; dalej Jak wyrżej
TATRY ,,.Księtniczka na groehu", radz. b.o.. g-odz.
15.15;
„Cena strachu". USA od
lat
lC g<>dz. 17. lt
25.7. - 1.w.
~.7. Bajk.l: _,Zł.ota rybka"
godz. 14.15; dalej Jak wyżej
ENERGETYK „Kochany dra·
p!eżnik" ra-Oa.. b.o„ godz. 16.30;
„Parmywa
dwunastka"
USA
<>d lat 18 godz. 18.lS
25 I M.7. - J.w.
PIONIER - „Marat-ońCZY'k" USA
od lat lł g,oda:. 14.39, 17. 19.30
2S.7. j.w.
26.'7. Bafki: „Za.klt!:ty
za.
mek" !I/Od.z. 13; ,Pr2:yl(oo.a arabska", ang. b .o. godz. H; „Pa~szyWa dwunastka". USA oo lat
18 godz 16, 19
2.5 1 26.7. j.w.
REKORD - nleczynne
SOJUSZ - nieczvnne
25 1 26.7. - J.w.
POLESIE „Skar>b na wyspie".
fr. b.o. g-odz. 17; .. Tortury''. fr.
od lat 1$ god:i:. 19
j.~ajki „Zagadka
w
P l asku" ""Odz. H; .,Tro;pem tygryu", radz. b.o. gooz. 15;
„Clliński sy.ndr<>m". USA
od
La.t 15 .R-O<iz. 17 19.15
OKA - „Superpotwór" jap, b.o„
godz 1a 15, 1'7, 19
dla tołn~erzy _
„K-onstans" 1><>1. godz. 10: „Superpotwór" Jao. b .o. g-odz. 13.
15 17, 19
DKM - Przegląd filmów sensa·
cyjnycb: .Szał" ang. od lat 18,
&<>dz. 17 lll.30
25.7. - j.w.
2'6.7. - „szczęki II" UtStA. od
I.at l~ godz
17, 19.30

;!} --

-= 1F'fi:rn

J:3}:

W wolne dni oo pracy (tSOtboty) w godz. 8-~l dy'l:urują nl.!:el
P<>dane apteki: Ndciarni.ana
15.

PQSrzeb odbędzie się dnia Zł
lipca br , o godz, 16 z kaplicy
crnentaru rzym. -kat. n& Dołach,
o czym powiadamiaJa pogrątenl
w głębokim talu
1'1ĄZ.

CORKA,
SYNOWE,
ZtĘC:,
POZOSTAŁA

W

dniu 20 lipca 1981 r.
w wieku lat ł8

SYNOWIE,
WNUKI i
RODZINA

zmarł

nagłe,

P.

z domu KORPANTY

.)<.
)<

,c.,c.
,c.
,c.

,~

;C.

,<

)(.

,c.

,c.
.)(

;;<.

.>'.><
;C.

;<.

,c.
)C.

>'.>'-

>'.>'.>',c.

Im
Pa-

35)

Szpj,tal
(:Z,gierz,
!15)

im

S.

ł

P.

MAKSYMILIAN
ANUSZCZYK
odznaczony
Kr>;ytem
K.awalersklm Orde.ru Odrodzenia Polski
I Złotym Krzyżem zasługi.
ł'ogtzeb

odbędzie

się

dnia Zł
lipca br. o godz 14 na cmenta·
rzu katollckim Zarzew. o czym
powl:adspiiaJa pogrążeni w ta1u
ZONA, SYN i POZOSTAŁA
ltODZIN4

jt
,<:.

_,c.
~
~(

.>'-

.>'_3~

Pl- ~t

Chl rur Ila I la rvngologta
dzle·
cięca
- . Sz•pital ,im. Korcz.sika
(A::-mli C:envonei 15)

15. 7.

MARIA
SARNOWSKA

,,)~

3<
9C.

>'-

~
3ł

3t

Cntruritt.
mczękow-o-twarzowa
Stz.9ltal lm. Skł<>d-owskie .;-Cu- .>'rte (·Zg\erz, Par1.-ęe2ewska 35)
$~

3t

Toksyltologia Instvtut
Me,<.
dycy11v Pracy <Teresy 8)
.>'Wenerolo!tla
Przychooma
Dermatologiczna
(Zakątn.a
44) ,c.
cal11 dobę oorócz
n 1edzlel {

,,

I

i;;<.

świąt

!li. T.

Chimrsia oitólna - Bałuty
- Szpital lm. Bleganskiell.<i <Knia·
"Z1ew1cza l.ISJ; codz:ennie
Szpit.al
im Barllckl~g-o !K<>pclr\,k!ego 22)
dla przvchndni rejonowe) nr
7
Szp:t.U
tm
Sltł<>.qow~k '. eJ-Curie
(Zgterz.
Parzęczew~k11
35)
dh
orzvchodnl rejonowych nr nr l,
2 a 5. Si.p1tal lm M.archlewsk'.e·
go {ZRlerz Dubois 17).
Zgierz
Oz-erków„ AlE>k.o;andrów. Parzęczew
Górna
Sz1>ltal \m. Brudzll'l·
sktego (Kosynierów Gdyńskich 51)
Polesie - Szpital Im Kopernik~
(Pabianicka 62); Sródmieścle
Szpital im. B!-egań!>ki-ego CKn '. a·
zlewicza 115): Widzew Szpital
im. Sonenberga (Ple'<llny 3D).

• • •
Cłllnirgla

'

urazowa - Szoltal lm.
S<>nenbi:>rga (Pieniny 30)
Neuroct:11ruigta
- S1p1tal
tm
Kope~n,ka . PabUln!ck;i 82J,
Laryngoloi;:la Szpital
!?n
PIN>!towa ~W~czall~ka 195)
Oku)!,;tylta
!ł~1111t
'I.ni
.ron5ctJera ~tonow• · ł)
Ch\ru-rg:a l tarytigol-0gta dz1eclęca
• Instytut Pedlatrtl !Spor·
na S6/50)
Chirurgia
szczękowo-twa :-zown
S7.nltal Im. Barlickiego (KOP·
clńsklego 22)

Toksykol-O;g!a ]nsty.tut
Medycyny Pracy (Teresy 8).
Wenerologia
Przych-0dn'.'1
Dermatol'>giczna
(Zakątna
44)
całą dobę oprócz
nJedziel
t łwląt
Zł.

1.

C~lrurg\a ogólna Bałuty S'Zp1taJ Im Pasteura (Wigury 19)
codziennie Sz-pital ,im. Barlic.kirlt<> (•Kopc.ińskleg-o 12) dla
przy .
~h-odn\ rejonowej nr 7 .
SzpiJtal
trn. Skłodows'k:tej-Cul'!e
(Z.gierz
Parzęczew.ska
35)
dla
przy.
chodni rejon-owy,ch
nr nr 1. 2
3, s. Szipltal im. M&r~hlew•kieP,<'
(Zgle-rz. Dubois 17). Zg·i~rz. Ozorków,
.Mek~andrów,
Parzęczew
G6rp.a Szpital Im . Jonscnera
(Milion-owa Hl; Polesie S2ir>I·
tal Jm. KopE>rnilka (-Pabialll!cka &2):
$ród.mieście
Szpital i:m. p 3 •
steura (\'lcgurv 19): Widzew
S~pltal im. Sonen!berga
(Pienl·
ny 30) .
•
* o
Chirurgi.a ur.a-zowa _ Szp<l.tal ll!n.
Radlli1sk1ego !Drewnowska 75)
!Neur-och.lrurg:a ..,... szpital
im .
Skł<>dowskleJ-Curte (.Zg-ien!
Pa.
rz~zewo;ka 35)
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PROGRAM U
9.00 Lato z radiem. 11.40 Tu rad l-0
kier-0wcow. Il 5S Komunikat tnstytu8.30 Wiad .
8.35
Studio Mł<Xiych .
tu Łączności 12 05 z kraju I
zt
9 40
świata
!2.25 Sootltanle z folklorem 8.55 Poranek w Studiu Gam.a
lf.!.45 R.olntczy klvadrans
13.00 K-0- Mol-c-sorawy 9 SO J. s Bach: Preludium
i
Fu)\a
d-moll
10.0Q
N-owości
mun tkat energet:vczny 13.01 Rybacleo
jazzu P-Olskiego t0.20 Leda z labę.
\lfOKnoza pogody 13.03 Stud.!o Gama
dziem - czyli między mitem, eroty.
! 4.00 Wiad 14.05 o c Stu<lia Gama
ió .OJ Wt.ad. 15.05. P-OJ)<l!Udnle dzi<'!W· ką. sztuką i p i ęknem . a namlętnoś~za t i chł-0-pców . i3.30 Studlo
•. Re- cią badacza-ikolE>kcjonera. 11.30 Wiad .
laks" 15.35 Kac!k mi:>lomana. 15 .55 11.35 Co słychać w świecie 11.40 Mu·
w
opracowaniu arty.
P '. ęć m!nut o kulturze. 1s.oa Mu~yka zylea ludowa
1 aktualności.
!6.30 Muzyka.
17.00 stycznym. tl.55 Komunikat Instytutu
12.0:; Zapowiedź audycj i
w;ad I Inf. Sll-Oit.
17.10 Magazvn Lączn-ości.
związk<l"NY
17.30 R.adlokurier
19 OO popolud.n!owyeh 12.10 Tańce z oper
moje
Dziennik w:eczornv. Ill.23 ·w.arszaw- i ba•letów. 12 25 Mój dom ,Czerw-0ne
J kie O:kiestry Radi-0we. l-!l.40 Maga. osiedle. 12.45 SpiewaJą
Gitary".
13
.00
Koncert
chopin-ow<lei
~yn
międzynaT"-Od<nvv .
20.00 Wiad
!3.36 ze ws.i i o wsi
20.05 K-onc!>rt ~ye.ze1'l .
W.30 Muz~'·ka 13.30 Wia<l.
<tareg-0 Wlednia. ~1.00 Wlad.
11.05 13.51 Przekrój muzyczny tygod.nla
dla
dz ia}k-0wiczów.
Kronika sportowa. 21.15 K.omuntl~aty !ł.25 Ma,gazyn
15 .10
T-otalizat-ora Sp-0r+..-0...,·ego. 2.l.18 Uh11;0. 14.+li Muzyka Czajkowslcieg-0 .
„Czata"
magazyn
wojs•
k -owy. 15.20
r:v Stanisle.wa Moniuszki.
22.00
Z
15 35 P-Op.'>łudn.le · dziewcząt
k·ra .i u i ze ~wlat2
22.20 Tu rad io Wiad.
k ier-Owców. 22.23 Wybitni soliści ool. I chlop~ów. 16.15 O Marii Szyzna.
w
15-0
r<>C2nice śmierci
!_;CY. 23.Ga \Via.O. ZS.15 A'Ud. oubl!.cy- n<l'\\'5k !ej
17 OO Z ar-chi·
~t'..•czr.a. O.Il Noc z md<><lią i pi-0- 16.4ll czas i ludzie
wum jazzu. 17 30 Szersze spo1r.zenia
senką z Opola .
17.50 H. Purcell'. fragmenty 5-aktowej
maski
Indiańska
królowa"
P!l.OG:tA·M lI
1a.~; Plebiscyt studia Gama.
18,ZO
I~~h.a.
dnia.
18.45
Poe~ja
śpiew„o.a
8.M W e. ad. 8.~ Sp:-awy codtlenni:> .
8.55 P.c·ranek w Studiu Gama .
9.4:0 M. Grechuta. 1·9.00-24 .00 W '. eczó; ilRad:-0 M-0.skwa. 13.Gil Radi-0wy Bae1'łe teracko-muzyczny.
ker Warszawski. 1.0.30 Mlod:i artyści .....
na radl-0-wei antenie. 11 Oli Przegląd
PROGRAM Uł
wyda·rzeń kultur.alny<:h za granicą .
1l.30 W•l'.d. 11.3:5 Co !tłychać w św'e
8.00
E.ks.presem
przez świat.
8.05
c:e ll.43 M:ło.-<ni'kom f.<>lkl-oru. H .55
9.00 „Krótki.
;.;:-omun!kat Instytut-u Łączności. 12.05 Wariacje na temat...
szczęśllwy tyw-ot Francl<>zka MacomZapzyw.iedź
au.dyeji !><>J>Ołudniowych
12.JQ
Muzyika
dawnej
Warszawy bera" - 4 odc . o<>W 9.10 Psalmy M112.25 Porady Karoliny Kocowe-.1 12.45 1t-0!aja Gomó!1kl gra C:i pella Bydgost:ens!s. 9.4-0 Tańce z tabulatur pol<;p•ewają A!ldr•ej I l!>ll-za
13 .00 Re- .sk!ch
10.0-0 O majerankach. 1ł.vrnian.
fleksje.
13.10
Amato~kie
zespoły
kach
i illbczvkach
10.35
Wakacje
orzed m\kr-of-onem 13.30 Wiad. 13 . :l~
z
pr.zeh<>]em
11 OO .Nlezwyclęż-0ny"
W-okół soraw naszes:o stołu
13 ol I.
odc.
cow.
Stan!.sł.awa
Lema
Ja,wa~ski gamel9n. 1-4.00 Ga·~;>Oda:·c 1e
12.00
probie.my reg'-onów. 14.lO Nowe na- 11.4-0 Wakacje ze swin.i;:iem.
Eksnrł!"em orzez św cai
12.05
W
t-0granla radiowe H.25 Magazyn wed·
1,.arski. 14 45 M1.1z:-ika CntkowE'.lie~o nacjl Trójki. 13.00 Powtórka z r-ozryw!t.\.
13
50
.
Mordercy
z
Collins"
J.5.30 Wlad 16 oo S Ba:·to"~: K<l'!cert
14.00 Ze skarbca p-01·
n• -0rkiestre H '1<l Reportat na z.a. - 6 odc . pow 15.00
Ekspresem prze.z
mówienie. 17.00 C-0 J.ię wam w te; sklej pieśni.
świat.
15.05
Słuchaj
razem z nam:
audycji naJbanlzi<~j r><>dob1.
17.30 \6.00 Rot.rywka na
'Tró}kę 17.00 Elts<::zersze 11po}rzeni1>. l'f.50 $piewaJ!)CY
ore.sem
orzez
świat. 17.05 Trzy mlak·torzy
Kry,;tyna S i t>nk\ew~cz
13.t)S
Klub F.ntuzjestów N-0w-0czes- nutv dla kierowców. 17.10 SłucłtaJ
razem z nami 19 .00 Klub „Swlato"-0ścl. 18.~5 Plebiscyt Studia ('.arna
wid" 19.20 Gra .,Z-oot S ims".
19 .30
18.~& ~cha dni-'!
18.<IO o zdrow:u dla
1'lkspre.sem
zd~-:>w;a.
J9.0()_24 tn
Wie.cz.ór lit~ nlus-~ko - przez świ at 19.35 !. Mo.. Straszny d·wó r ".
19.50
rack<>-!Tluzy-czny.
.Krótki,
szczęśliwy
ż~·w-0t
Fran.
c!.szka Mac-ombera" 5 odc. pow
PRo<iJU.M III
20.00 Baw się razem z nami.
22.00
dnia . 22 .oa Gwiazda s!edmiu
a.OO Eki;presem orz-:z ~w;at.
S.05 Fakt:v
wleczorów
f{ru.p.a
,.V()x''.
22 15
G itara i smyczk i. 8.30 Prosto t kra. Słuch . wg opow D. Olsona: „TrujiU 8.45 Mikrorec;ta1 ~e-"!>O~U „Fen<>·
kat".
2.2.45
śpiewają The Andrew
graf". 9.00 „Krótki szczęśllwy ±ywot
23.00 Drugi dywan pe:iski.
Fr.:1ncis1.1ka
Macombera'' 3 ode. Siste:-s
i:>OW . 9.1.0 Otwm:y !orti:>p1anowe S-zy. 23.05 Słuchaj razem z na mi.
mano.,.."<klego ii:rt1 J -erzy G-OdziszewPROGRAM IV
'ki. 9.45 Wakacje z przebojem 1~.ao
F.kspresem przez śwl.at. 10.36 Waka·
to.OO Radiowe o-ortrety Pola'ków.
cje z pr•eboJem. 11.0il .Czy będzie
więcej cht~ba?"
11.30 Wakacje ZE> 10.2·J Wakacie melomana. 12.00 Wlad
<winglem
1i oo
Ekspresem przP.z 12.05 Wiad. (L). U.OS „Gospodarskie
aud. Henryka
Smoła·
.;wiat. 12.05 N!ech gra muzyka. 13 OO decyzje" _
Pzywtórk.a z rozrywlki. lll .50 .,l'ltorcler- gi (Ł). 12.25 Gietda Pl'.ll't 12.40 Roz.
13.00 Sport cy z Cotl ' M" - 5 <>de. !)(>W E Ka· m-0wy o ksiąźkach
na . 14.1)1) Ze skarbca Polskiej plP.~ nauka - technika 13.25 Sławne dzle·
ni
13.IJO Ek•·pre-sem
prze-z •wiat la, sławni wykonawcy , 15.00 Studto
16.05
•5.% GHara kastaniety ! n:osenka Gama w Stereo. 16.00 Wlad
Gr\eg:
Kwartet :i;-m-otl oo. 27
!UO Koncert bez biletu. 16.00 P_o- E
'!llchać wart<> .
16.15 :'.'.fuzy!cobran;e 16.łe Aktualn.-iGcl dnia IL). 17.00 Fe;6.10 Kob!eta w św!e-c!e 17 oo E'<s- lieton filmowy !Ł), 17.DS Test kon.
"lt:;;:~;e-m o-rzez ~wiat
1·7.05 Trzy m\„ trolny - stereo IŁ). 17.05 Discorama
Sobotni Khtb Pł„towy w
opr.
l\UtY dla k;ernwco·.q 17.10 W t-0ns"1! Marka Niedźwieckie11;0 (Ł). 18.05 „PrXe·
T ~ ć»t.ki. Hl IO Politvka dla wszystkich
życia
wierszem pisane - aud. Krzy.
13.~5 Muzyka na letni e pooolurtn•e
ntofa Turowskie11;0 (Łl. 18 25 Twórcy
19.00
•. N"iezw·vc:ętonyH
1
odc
s'<>wa
18.55
Ziemia
now. Stanlslai<•a Lema. 19 3tl F.:k~ore pięknego
ws-zechświat.
19 15
sem P!"Z~Z śwl.at. 19 ~5 s. Mor.iUS'7.kO człowiek
21 lekcja _1ęzy\ca niemteckleg-o. 19 30
„Strasznv dwór"
19.50 .. Krótki
Studio
Stereo
zaprasza
20
.10
Muzycz.
•zcześLiwy żywot !l'ranci >zk~ Maoomhera" - 4 -0dc. oow . 20 oo Tnt„~ra· ne forum. 21.05 Studio Stereo . 22.15
1\-0 20.40 Katalog nagrai\ 21 ~o Dz\~. Wersje i kontrowe!'<Je. 22.50 J. Jbert:
t~
wszvst'.<i~
Adam" Ja ~ zebs'c l ee;0 Antrakt na fle1: I harfę. Z2.55 W .l ad.
~~.OO Fakty dnia 22 08 Ze<>oół „'V<•x".
~2 . 15 Trzy 1i:wadrans~ j.a7.?:tt.
23 .011
NIEl)ZIELA. 2S LIPCA
Dru;:i dyw;rn
~rslkl.
23.05
Jam
se>s;!-cn w Trójce.
PROGRAM I
PROGJtAM IV
9.00 Wiad. 9.05 Rad:owy Magazyn
9.~ Splewa !l.1aria Jeżowska.
9,~n W-0J•k-owy
10.00 Wiad 10.05 ln!or. S i ała baba mak" - aud dla przed- macje sportowe . !0.10 Muzyk.a. l0.30
<?k-Oli. 10 oo Wakacje melomana 11 35 Hadio~ Teatr dla Dzieci:
„l_lasł-0
"l"ie ty'k" rlla •łuchaczv w rnunrlu- „Mo9s
słuch.
n.oo Nledz1elny
r~ch . · 12.00 Wiad
12.95 Wlad. (Łl
k-0ncert OIRT. !2 .05. W samo pału<l.
1?..08 „Kop~łnia BP.łrhatów" - aud. nle . 12.58 Polskie miniatury muzycz.
Grażyny Papier (ŁJ.
12.15
Giełda n_e l~.Oll ~tudlo Gama. 14 3~ „W Je.
o!vt .
t3.00 W 0-0etyckl m naRtr-0ju
z1oranach
- odc P<JW. lo.~ Kon;
13:2s ~awne rt:dela
słaW'Tll w:'/'1<0· cert ży.czeń. 16.00 Wlad. 16.0o Teat
nawc:v 13.00 stud \-0 GamA w Ste
PR;, „h.-0lonła ms1.yc cz;yl1 Adapta.
re-o i6 oo W'ad t6 <J5 F Kalkbrenner· cja - słuch. 17 OO Radiowe orki~·
·Kw.i'lltet A-dur on . l!t 15.ło Al<tua\. stry przed mikrofonem 17.00 stud1-0
nośCi dnia ft.). 17.0~ Recital z archi- W..odych. 18.00 K<imuntkaty TctaUwalnel tal.imy (ł,). U.15 „Opowl:utkt zat-ora SJ)Or~-O'·""'~o. 18.05 1i;tor1:11i:cJe
współczesne" T. Glc11:lera <Ł).
17.35 dla klE>r-owcow
18.07 Naj1>,e.'<1?-1e1sza
"ow«i>ścl muzyczne ze §wiata _ aud 1est muzyka Polska . 19.00 Dziennik
'.farka Niedł.w1eckie'!o Ł). is.co ..Miel· w!ecz-0rny 111.15 Przy muzyce o !mor•c-e wśród lud-zi" - aud. Alle"! Ju~- cie. 20.00 Koncert życzet\. 21.00 W\acl
kiewłcz IŁ). 18.15 Miniatury M. ~~Y· 21.05 Magazyn 22.00 Z dzleJó~ jazzu
'l\anO'Wsklel ft l IS 20 zaprnsumv na 001.skleg-0 . 22.30 M<>Ja audyc1a mu"lłu4:ewie~. · 18~;5 · Dziś pytamle - · dzi~ z:vezna. 23.00 Wiad i:l.05 Informacje
odpowiedź.
19.15 20 !•kej.a
języka
n.iemieckleg<>.
19.30 Now• n11itranta
WOSPRiTV w Kat,,.,,;icach 20.40 „B~.
W dniu 23 lipca 1181 r. <gmarł
rl" - <>!><>W J. Iwas?Jklewicza.
21 OO
Muzyka. n.:ro Mu-tytka Brarimsa. ~IS
wersje ! kontrowe-rsje. 22.50 B. Bar.
WACŁAW
tok: Trzy we.itie.r~kle Dldnl lUd<YWe
na flet I harfl! 22.53 Wlad.
PAPl~S·KI

łach.

ZONA, SYN, WNUCZEK
I POZOSTAŁA RODZINA

z głębokim żalem zawiadamia·
my, że dnia 21 lipca. 1981, roku
zmarła po ciętkich cierpieniach,
opatrion:i św. sllkramentami, na·
sza Cór1<a i Sl&s1>ra

S.

ł

P.

ZOFIA
SZUBA
l'fyprowadzenil
zwłok nutl!Pl
z ka1>1lcv cmentarza św. Franci·
szka prŹy ul • . RzcowskleJ. dnia
z~
lipca o i:Oł!z, 1s.:;o, & czym
za wiadamiaja
RODZICE

23.15 Rewła plcsenek. 21."5
dob r anoc .
• I

ł'

9.00 T r a!1sm : s~a mszy świętej ~ koś.
c1<>1a św l~ r zvża w Warszaw!e. 10.00
Niedzielne ~oot kania 12.00 Poranek
muzyczny 13 Oil Teatr PR'. „Harm-oIlia" - !<!uch 14 30 Wlad 14.36 Ameryleańł.lka oiel\ń lud-0wa
15.00 Radi.-0wJ Teatr dla Młodzi eży: „To je>t
dani!'> pręgowane" słuch.
15.30
Nagran !a rad iowe mie-si11ca. 16.00 Recltal cn-0p ' now<k.
15.30 Podw1 ~Z<>
rek przv m :k.--0fon le. 18.00 Po:z.najemv pl v tv
Pol <.:<lch Nag~ań" . 18.30
W',ad 13 35 ~'ellc t-0·n T . z tmecik iego.
i8.45 Ch wila muzyki. 18 .5-0 PKO twó; tiank ''~·ó1 rl-0radca. 19.00 Stara
i now:.i muzvlta w-Oij>kowa . 19.20 Studi-0 ~.!!ody ci1
20 o.o Wle-lcy artyści
estrady i k: o b.a:-etu
20 .30
Jazzowe
SP<>tk.a n '.'1
2 1 OO Wo.1sko strategia
- -0bronn-ość
21.15
Recital Paula
Anki. 21.3~ w
A. Mozart: V Koncert ~k = z:vpc<> WY A-du r . 22.00 Tajemnica oro r. y r:. Sta chury . 22.30 Mag3.
zyn •tl!den rl'l 23 :ro W iad. 23 35 Co
s!ychać w
ś w : ede
23 .40 Splewane
1 stcr:tv
·
PROGllA!ll III
o r z~z świat.
8.35
9.00 „Krótki, szczę.
Franc iszka Mac-ombera".
10.00 60 mLnut na !(odzlnę . 11.00 Przeboje z nowych płyt. 11.30 ,.Od·bicie
wdz'.flllrn" - SPotkanie z J. Piechu,rskirn. 12.00 By:.O k:la!"ne<:i.stów wielu .. .
\.2.30 Od Olszynki GrochowS'kieJ do
Gettysburga" odc.
słuch.
dok.
13.00 Orkiestry I dyrygenci. 14.00 Ekil·
p!"esem przez ~wlat
14.05 K()l!ltraounkt . H.30 z muzycznego archiwum.
15.00 Rep ..."f'i!il)()n i" 15.20 Mec-ca dla
d-0renistow. 16.00 z kolekcji W. sad-0w"1<\ego. 16.15 W.arszRwsk\ konc~rt
kub.aitskieg-0 z~społu „Irake-re„ . 17.05
3 m ~nutv dla kierowców
17.10 W.
Młynar.ski'1'.i!o :raka oi-0senka. taka
ballad-"" 17 .30 „Ma ia naga" - ?.ud.
IS.OO P i-o>enk i braci Gibb 19.00 „Pa'.<t
m-0tyla % !"óż~" aud 19.20 „Na
Po"a•:il'" ~-a
Grand
Standard
Orche.-tra .
1~.~o
E.ksoresem
prz~z
~w.iEt
19.35
Ooera
tyg-0drd8.
„Stra<l'znY
dwó:"
Moniw;zk1.
J.9.50
.Krót•ki szczę-śliwy żywot Franc:szka Mac<>mbera•• odc. JX'W.
20 OO
Jazz, piano, forte - aud. 20 4<I L . F.
„Prometeusz" 20 .!IO „Słod.k.o l śllct.
nie" - konc-ert i1 OO Dzieła Oliviera
Me~siaena aud . 22.00 Fakty dnia.
2.2.GB Gwiazd.a
siedmiu
\\de.c zor6w.
22.15 Muzyc•ny pamiętnik B. Cr-Mby'eg-o. '.\, .OO Drugi dywan oerskl.
23.05 Mal<! nocna muzv!ka . n.38 M.
J?strun: ,P<>c'-:>bny d<> bogów". 23.~o

8.30

E:it.soce.sem

Komu, pi-0senkę..
śliwv żyw-0t

M~~cizy

dn:Pm a

snem.

PROGRAM IV
3 05 D~ieó dobry.
duchaczu (Ł).
8.07 Nied1:1elny proir:ram literacki w
opr. J. Warzechy (ł.).
10.00
Klu·b
Mlody~h MUośntków Muzyk.I.
11.00
Wierzenia l obl""zi:dy.
11 .25
Ze~pół
„Stkalnl''.
11.35
Zgadnl.l.
sprawdź,
ocl.POwiedz. 12.00 Wlad. 1~.05 Teatr
Klasyki
dla
Młodileży
Szkolnej:
„ Księga dżungli" - sluch .. 13.10 Zwierzęta zn.ane i nieznane. 13.25 Chwila muzyki. l~.30 Studio Stereo 7.a·
orasza. 14.10 We!"Sje I k-ontrowersJe.
14.40 Roman Wa chko I Jego płyty.
15.00 •Teatr PR'. .. I b~a Jadła maUn-0w-e lody" slu~h. 18.00 Wlad .
1s.n6 Poeta. pieśnlan I aktor radziecki W. Wysocki (Ł), 17 08 Tu
Studio ł . 17.30 Warszawski Tyg<>dnfu.lt
Dźwlęf:o·wY.
18.00 Radl-0Jatarnia w
opr. E. Zu>.in. Hl.30 Między fantazją
a nauką - ,.Operacja". 19.00 Benja.
mln Britten - „Porwanie Lukrecji".
2!.00 Wlad. sportowe (Ł). 22.10 Sym.
f<>nie K. A. Hartmanna - aud. 22.4-0
B. Chaffer pr-ojekt
na
taśmę
i tube preparowaną. 22.~ Wi.a-0.

Sposób
na butelki
Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska dobrze radzi sobie ostatnio z dostawemi mleka, a zapowiedziane jest jeszcze zwiększe
nie dziennej porcji białego płynu
dla Łodzi. Bez większych kłopo
tów przebiega również produkcja
śmietany. Jednakże okazuje się, że
do .producenta nie powracają butelki. Oi-tatnia dostawa ~OO tys.
ćwiartkowych butelek od śmieta
ny zniknęła (wraz z zawartością)
z łódzkich sklepów.
Producenci i handlowcy szukają jakiegoś sposobu na odzyskanie potrzebnych
opalcowań.
Są
dwie propozycje: albo wprowadzić
obowiązek oddawania pustej butel·
ki w zamian za zakupioną pełną,
co może być kłopotliwe dla kupujących albo podnie$ć kaucjQ
na
butelkę. Wydaje się, że ta druga
propozycja je-st bardziej trafna.

LAT 'M.
P<>grzeb odbędzie s\,e
dnia 25
lipca hF, o codz. 13 n·a cmentan:u Komun&lnym Zarzew, o
czym zawiadamia

(sk)

RODZINA

w

Dnia 22 lipca 1911 roku, opatrzony świętymi sakrunentllmi zmarł
Łodlli, w 43 ro~u życia i tł roku kapłaństwa

$.

t

P.

KSIĄDZ

JANUSZ WIŚNIEWSKI
wikariusz parafii

św,

Józefa w

Łodzi-Rudzie.

Msza święta w intencji Zmarłego zostanie <>dprawiona w. pią·
tak 2ł li;,ca br. o godz, 15.30 w kościele św. Józefa w Łodzi-Ru·
dzie, Jl.O czym nasta!)! -poi:neb na mi~ .Jscowym
cmentarzu
parafialnym.
RODZINA i DUCHOWIEIS"STWO DIECEZJI ŁODZIUEJ'

Wyrazy

irłębokieg11

wsp6Jczucia

Koleżance

WIESŁAWIE

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu tragicznej śmierci naszego
nieodżałowanego
Kolegi,
wspanh!e11:0
Człowi eka.
nieza.
stąplonego

działacza

związkowe

go

RATAJCZYK
z i:owodu

IRENEUSZA
BOGUCKIEGO

śmierci

MATltl

składają żonie,

składaj11:

łej

DYREKCJA. POP PZPR, NSZZ
„SOLIDARNOSC", ZZ METAT.OWCOW' oru KOLEŻANKI I
KOLEDZY z ZAKŁADU RY·
DRAULl&I SIŁOWEJ

.,

PROGRAM l i

I

ł

Pogrzelt odbędzie się dnia 25
lł11ca Itr. (sobota) o sodz, 13 na
Omentar~ Komunaln}'lll na Do·

Jazz na

za

>,

JÓZEF
SKRZYDLEWSKI

soo~tow~.

od Pol-0nU zagranicznej d•l a
rcdzln w kraju.
1,.1-0 Nocne Studio
Gama.

~
Laryng-olosita
Szpital
Im. ;;<.
)C.
Barlickiego (.Kopclńskieg-o 22)
O"\rnl1styka
Szpital
d.m
~
Barllckie11:0 (Kopcińskleg-o 2!)
Chti;ur.ęia t laryngologla
d!Zie· ~
cięca
S!lp\tal im. K-orcnka ł
!-Armij Czerw-cnej 15)
SOBOTA. Złl LIPCA
~
Ctlirurl(ia
szczękowo-twarzowa {
)~
PJtOGRAM I
- S7Jpital lm. "Barllck!i:>go (K:>·P· ~„
clń.sk.lego 21!)
:>,.<:.
9.00 Lato z radiem. 11.55 K-0muni't'oksyk-ologla
tn.stytut Me. _,c. k~t Instytutu r,a~xnoścl. H.05 Z kred:vcvny "Pracy (TerE>Sv 8)
>c. 1u i ze świata. 12.!S MuzY'k• PlodWenerol-olt!a
PM!ych<>dn!a 5~ hala. 12.45 R-ol'll\czv kwadran.l!. l~.00
Dennat<>loglczna
(Zakąina
44) ~ł Komunik-at enMgetyczny 13.01 Ry·
całą do~
oprócz niedziel
IJac-ka pr-o'!noza !><>IZOOY 13 OS Stud1-0
1 ~t
")(. Gama.
t4.00 Wtsd
lł.M
„Wesele
~ u drobnomieszczan" słuch
l~ . 00
WOJEWODZl[A STACJA
.n W\ d. 13.0S .Przy.gody lt!!-mle!!o" POGOTOWIA RATUNKOWEGO
ł, cz 6 atuch dla d'llecl. 15.30 Studio
~· itelaks lS.33 Kac\'k melomana
15.55
~ Pit:-' minut o kultuN.e. 18.00 Muzy.
Lódt. ul Slenklewleza lJT„
)$ '<a 1 aktualności. Hl.10 Autor o sotel 99
>( ?te - J T Stanietawskl. 17.00 W!ad
~ 17.10 Radl-MVP. •ootkanla. 17.MI Ritdi-0OGOLNOŁODZltI
~ 'curler.
19.00 Dziennik w•.eczm:nv
PUNKT lNrORMA.CYlNY
~ 19 30
Weoołv aut.obm;" nr 278. 21.M
2l.S5
dotvc-zący pracy
otacowelr stut. J'- Wi2.d." u 05 Gw\.az.dy 1azzu
by zdrowi.a
czynn.., cala
do· ~ przy muzyce o s>tX>Xie . 2!.00 Z kra .
1u 1 ze świata 22.W 't'u rad!<> le te.
be we W"'Z'.ft&le dnJ tvti:od<l\la
r-owców.
22 23 t~ódź na m'll-zvczne1
tel 815 · 19
antenie.
23 OO Wl>1d. 23 !5 Audvcla
'"'~ pubLieystyezna O~ K"lendarz kui.
tury 1 nauk\ POlsklel e :1 KO'l\c-ert
Z głębokim żalem zawt'4amla·
my, ie dnia 22 lipca tt8t roku
zmarł,
przetywszy lat 73, nasz
kochany Mąt, OJc!ec I Dziadek

Pojutrze ~Radio

życzeń

24 LIPCA

PROGRAM I

{

,c.
,<
,c.
Chlrurg:a <>!(ólna - Balu1y
>'Szoital
im
Pasteura
(Wigu· ,<
)C
ry
19);
codz.1.ennie
Szp!ta? ,c
_,,

1m Ba r:1ck!~go CKoociń,1C 1 ei10 22;
dla przvelioon· rt>lonoweJ nr
7
Szpital
\.m Skł'}dow,IC\ej -Cur:e
' (Zgierz.
Pa t•zęczew<:ka 35)
dla
przychodnl rejonnwvch nr nr I, 2
3 5; Szol1a1 lm Ma"C'hlPw<k !P~"
<Z~ier%, Duboi.s 17); Zitlerz. oz-0r·
ków .
Aleót•andrów Parzęcze-.;.o
Górna - S:z,pltai tm J<>n~cne '
<.M.!! 1onowa 14), Pol es te - Szpt
tal !KIJ Kooernlka 1Pab an;cka 62)
S~Odmlel:cle
- Szpital
im
Pa.
steuca (Wil(ur:v 19).
Widzew Sznltal tm. Sonenberli\a
<Pieniny 30)

PIĄ'.l'EK,

>t.

~

~(.

Pabian~ce, Annli
Gze:-wone.l 7;
Konstantynów Sadowa JO; Alek·
sa.ndrów Ko.~clusz.ki 6;
Zg·ier?
D~brow&kl~o 10; Ozol'ków Dzier·
~yński~llo
2; Gł-own-0 Sikorskie·
go 45 /41.

OkUll9tyka

87.
Dabrowskle.
N1clarnJ.ana. 15, Olimp.tj·
ska 7a Lutomierska 141i.

t

>c.
?,

Laryngol-Otgi&
Sz.pital
!ro
Barlleokiego (K<><ocińt&kieg-o · :ze)

P~otrlcowska

$.

• • •

rzęczewiska

go 89

zmarła

C'...odz. 8.-211 N1C>iartn i a.na 1~. Piotrk-owc,k.a . 611. 01impi)!•ka 7a.

Neur-o-ch.irur)l;la
- S1pital
S"lctod-owskiej...Curie (Zgierz,

\.PTEKJI

w dniu 21 lipcs 1181 'I'.
nagle

)t.

.>'-

OODZ!Ał
ska 1~)

Dzi~ Jutro i

,„

,<.
)<.

· Chirurgia urazowa - Szp!ita.1 im .>'Sl<loó-owsk\&j...Cun!e f.Z~.l erz,
?a· ,;<.
.)C.
rzęczewska 35)

1~1•

godz. j.w.
ltADOAOSZCZ <Zgiergooz. 9-16
~.7. g-odz. 10.-lG
26.7. godz. j.w.
ARCHl!:Ol.OntCZNE
t
ĘJ:NO·
GRAFICZN"R ld. W-otn.ołcl Ił) g<>diz. H-iliS
!\i.'T, godz. t-1•
'!it.7. - ' godz. 10-lS
8101.00JJ
EWOLUCYJKl!:IJ
tli.
(park 81~\dewtcu)
tod'I
111-11
M.7. j.w.
26.7. - go~. 10-M
Wf,ÓKll:l'(NJCTWA
1Piot~1c-OW·

~

>'
{

H. 1,

• • •

HISTORII
RUCHU
JlEWOLUCY.JNEGO
<Gdańska
13)
godz. t-14
25.'f.

Pi-0trkowska 67. Olimpijska 7a, po
g-odz. ~l pracuJ11 ;apteki jak co·
d.zieninle.

Synom I pozosta-

Rodr.inie
PRzyJACIELE,
KOLEŻANKI
I KOLEDZY ~ PRACY oraz
KOMIS.JA
ZAKŁADOWA
NSZZ „SOJ,IDARNOSC:„ PRA·
COWNIKOW PZU w ł,ODZI

DZIENNIK ŁODZKI nr U5 (9896)

5

2x2= 5

cm

Porządkowanie

gospodarki
czyli carbozludzenia

-

Trafił do naszej redakcJi teleks: ,,,Komisja Zakładowa NSZZ
„So!idarno&-t" przy KMWl. „ i\ ifama" w l:..odzi protestuje przeciwko ukrywani1t ·w środkach m1tsowego przekazu rzeczywistej sytuacji w Łodzi, zwiqzaneJ z trudnościami .zaopatrzeniou•ymi i sprowadzaniu jej jedynie do problemu rezolucji zakladowych organizacji 7Jartyjnych z jednoczesnym pominięciem
ma„szu głodowego proldamowanego y.>rzez Zarząd Regionaln'{J i
Wolne Zebranie Deleqntów Ziemi Łódzkiej oraz strajków zaopatrzeniowych majr.,cych mtej~ce w na.szym mieś cie.

li

Uważamy, że jest to tendencu.inn dzin!nlno.§ć, zmiPrzn.jqrn do
NadZ!t•yczajny
podkrei'lenin roli dęlegatów łódzkich na. IX
Zjazd i colego lódzkiego środowiska partyjnego dla popra11;y
zaopatrzenia łódzkiego rynlcu.

Oto fragmenty protestu wyrażogazety
nego teleksem. Ponieważ
bardzo
w
ukazują się ostatnio
(me
.
h
c
nakłada
zmniejszonych
chciałbym do tego dodawac tendencyjnego podejrzenia, że .w nawale związkowej rob0ty byc moze
niektórzy w ogóle nie czytają, nie
słuchają i nie oglądają oficjal:J.ych
przekazu),
masowego
środków
chciałbym autorom listu zwrócić
Otóż nikt
faktów.
kilka
uwagę na
nie „ukrywa w środkacn masowego przekazu rzeczywistej sytuacji
\V Łodzi". Wręcz przeciwnie, mó. wiono o tym - nierzadko w formie bardzo dramatycznej - w tei
lewizji, mówiło radio. Pisano
pisze się we w~-zystkic:h łódzkich
na
gazetach
łódzkich
i nie tylko
co dzień. A że mówiono też wiezale na ten temat na Zjeździe,
łódzkich
równo w wystąpieniach
deleiiatów, jak i wkepremiera Rakowskiego?... No cóż, widocznie
ni"'którzy cztonkow1e partii potraktowali poważnie posierpniowy po·
problemy
stulat: by rzeczywiste
społeczne były rzeczywistymi problemami PZPR. Społeczeństwo dobył
magało się także, aby Zjazd
a
jak najszerzej relacjonowany,
więc l fragmenty jego obrad dotyc;o;ące walki o złagodzenie katastrofalnej sytu11cji rynkowej w Lodzi zodały zaprezentowane publicznie.

trosce o zaopatrzenie miast.a. Można było usłyszeć o tym w łódz
przeczytać
kim radiu i telewizji.
nieraz w gazetach, I byiy to relacje obiektywne. Nie dowier7.ają
cych, że tak było rzeczywiśde
odsyłam chociazby do numerów naTransmisją, , pri:y pomoc)' której .
szej gazety z 15, 17 i 18 lip<"11, kie- węgiel działa na gospodarkę, jest
dy to o stanowisku .,S:Jlidarności" energetyka Nie ma chyba potrzepisaliśmy dość szeroko.
by zagłębiać się w analizę jej stanu. Nękani nieustannymi wyłącze
Tyle fakty. Pozostaje zaś inter- niami, dobrze zdajemy sobie sprapretacja wynikająca m. in. z zau- wę z tego, co jest! Wystarczy doważenia ich lub ich niedostrzega- dać, ie posiadamy w
kraju zainnia. I właśnie w wypadku celowe- stalowaną moc energetyczną rzę
go niedostrzegania ich w~-zystkich du 25 tys. MW. Możliwa w prakmamy do czynienia :z. interpreta- tyce do wykorzystania moc dziencją tendencyjną. Próbującą •vbrew na sięga zaledwie 13-15 tys. MW.
ludzi Zbudowaliśmy w ubiegłym 10-letaistniałym faktom dzielić
na równych i równiejszych. I to ciu sporo elektrowni, zapomniano
na jedynie, że pr7.eciecie wstęgi to
w sytuacji, gdy bez względu
ło- zaledwie począt{!k długiej droid, że
organizacyjną
przynależność
dzianie wspólme próbują na ['Jrum potrzebne są stale pieni11dze, czę~d
ogólnopolskim poprawić· Z'lopatrze- i ludzie do ich konserwacji i renie miasta. W sytuacji, gdy puste montów, by system energetycimy
półki spędzają sen z oczu (i to nie d7.iałał niezawodnie.
tylko przez nocne stanie w kolejIstnieje w Łodzi wyspecj;\Jizowakach), tym; co noszą w kir.szeni na placó't'.rka naukow11, której dolegitymacie PZPR, znaczki „Soli- świadczenia są nader pouczające
jak i jedno i drugie. dla spr11wy wegla i ener1!1>tyki darności",
Dzielenie - nie licz11ce ~~ę zresztą Instyfot Techniki Cieplnej.
z taktami - włosa na czworo w
KRZYSZTOF ZW>ADLEINŻ.
rozstrzyganiu kto przed ko!(o wy- WICZ z Zakł;\du Urządzeń Enersforował się w wyrażaniu zaniepo- l(etyki Konwencjonalnej ITC: Z
kojenia, na pewno nie przysporzy wszystkich przed~ięwzicć energetyśmie1nny. cznych na węgiel kamii-nn~' w tej
ani
mięsa
nam
Jcd~·nym ef~ktem n10t.P być to, że chwili w t>udowie jest tylko jedna
sami podzielimy sie nif'potru·lmie, P!ektrownia - Połaniec. Elektrownlp i t.o w czasie i spr'lwi
l(r'ły t~kie
NIPprawdĄ jest też, j;ikoby
mocno skomplikowane
to
nia
informowano Il inkjatywiich .'SZZ podziały są szkodliwym absurrl<>m. przrdsięwzięcie, wit;c jej budowę
(jb)
w
„Solidarność" podejmowanych
tru•ha traktow;ić kompleksowo i
komp!Pmentarnie. NP pewno nie
fak. Żt>by końc:r.a<" budoWP. zastPnawiać sie skqd 'l•.rziąć pompy zasilajP.rP. AlE' to nie je~t nail!orsu„.
INŻ. JAN PUDT:.O: - Dla Poh1ń
CR zakt1piono r.nakomite. radzieckie
lrntł''· Oczywiście. znakomite pr:r.y
użyciu tT.w. węl(la l(warancy,inei:o,
o ściśle określonych paramt>lr1tch.
Dopuszczana je~t pr.wna tolerancja, więc każdy kocioł m;i też o-

I to jeszcze
- J. PUDŁO:
przed zakończeniem budowy elektrowni. Pierwszy blok ruszył tam
w 1979 roku, na razie są cztery,
mają być jeszcze cztery. Perspektywa modernizacji przed zakończeniem budowy jest ·więc pasjo-

nująca.

K. ZYGADLEWICZ: - Sytuacja
ta jes~ właściwie charakterystyczna dla całej naszej węglowej gospodarki energetycznej. Połaniec
to energetyka podstawowa. Jest
jeszcze tzw. energetyka przcm.nlokoUownie
czyli wszystkie
wa,
pr~emysłowe w poszczególnych zakładac;:h. I warto wiedzieć, ze energetyka przemysłowa zu żywa tyle
samo węgla co zasadnicza.
FELJC.JAWŁODZIMIERZ
Inż.
Współpracujemy z FaNIAK: w
Przemysłowych
bryką Kotłów
Sosnowcu, produkującą kotły typaszeregu OR. Właśnie na ich zl~cer.ie zac~ę!iśmy ostatnio bn.dania
co najgorsze;:o
określić
mające
można w nich spalać. Ener;:etyka
przemysłowa bowiem, podobnie jak
Polan~ec i cala energetyka podstawowa, dostaje zupełnie nie to, do
czego jest przyl(otowana.
Przeprowadzamy akurat badania
ankietowe, z których wynika, że
nie dostaje paliż adna kotłownia
w11 z iednej kopalni. Br;ik jest stałych dostawców, a średnia wartość
paliwa otrzymywanego w roku
jPst ~tosunkowo niezła. Tylko, że
n;o jedną do~tawi; porzaclnego wę-

0

wita"?

HOZRACHUNEK

z

PHZESZt OŚGIĄ

ardziej z zażenowaniem niż z
oburzeniem słuchało się wyNajstąpienia T wiceprezesa
Kontroli, Wła
wyższej Izby
dysława Piłatowskiel(o , na IX
Nadzwyczajnym Zjezdzie. Delegatom podano pedantycznie dokładny
i n<1du:i„v<"iach
raport o przestęp•tw11ch
wła
t1opełnionych przez przedstawicieli
dzy w minionym 10-lęciu. Był to 'reje;;tr
n:idupow11żnycn
oszustw i przewinien,
sumiP
żyć i drobnych malwersacji, w
zawstydzający dokumE'nt najnowszej historii Polski.

B

Wiele faktów jest już od dawna Zllil1;ych. toteż nie warto ich powt.arzni:.
Przedstawiciel NTK też. odwołał się do
danych, które podał jui wcześniej, podczas spotkania z dziennik>1rzami ~ lipca.
przedstawiono
Po raz pierwszy iedMk
informa<'ie tak szc·zeiiółową, nie pomijprachunku. nie przemiljąc ani jednego
czając ieclneiio nie <:aplaconego worka cem•mtu . Nr: tbaciał zarzuty zawarte w
24 ty~ią.rnch listów i in formacji. ni" liczac llrtvkulów ni·;isc>W."<'h. W tej masie
dan.vch nie 7.llhrakłn fiibr.ów i wyolbrzywszvstkie r.nst-~ł.v sumiennie
mień. 'l I,
sprawdzone.
W pil"rwszcj grupie spraw przedstawiciel NIK wymienił trzy nazwiska: Edwarda GiPrka, RyszArda Frelka i Alojzei::o K•rknszki. Spr11wę dwórh ni<'nu• :
Pibitow•ki uzn?! za znaną,
wiccpreze~
tolei' >.::t ial •ię bli7.ei tv I ko Alojzym K<1rk0Rzka .. Wyj;iśnilem. i;•. przy badaniu
podni<>o;ion\'<'h prz„ciwko nicmrn z11r7.11tów
w tei cl7.iNl7.iniP orr.an::t kontroli nif' potwiPrdziłv. "bv był nn wl;o~dcif'lem lub
'\\·spMwl~<riciPlPm. willi n;i łPrf'nif' Vh"
W•r~zRWY WvjRŚ
SZR.WY i W okoli<";wh
niłem rfiwnie7. nlrnlirzno śd zakum1 rłomu
onuszczonego przez bdf'!!O wliśr·iriela na
Mnurarh, w:vkazu ia<" ii- n Abvde tego domu. bvć możf' bez wirrłzv >.Rinlert?snw.1llcl!o. 7.0sbiłn rlnL~nn11ne nA mocv przep~
tvll<o
sów pr•wnvr-h, które dotvr7.a li
rolnik~ 1Pl(it:vmu i;irel(o 'it: 11prawniPniami rnlniczvmi i rhra<"<"f!O ornwilrlf.i<" gnspodarshvo rolnP. A 7.~tem nAr11~znn<1 zosb'lła ushwa o orhroniE' i:truntów le~nych
1 dwa tarządzenla "·vkona.wrze do tej

\

\V

j

Sztuczny
We

czyslaw Sole<"ld ~ Leszna należność ureEdmund Wojnowski z Olgulował (.„),
sztyna - należność w trakcie kontroli
jak i po jej zakończenlu w pełni uregulnwał. Józef MajC'hrzak z Bydgoszczy uregulował w wyniku kontroli
również
r11łą przypisaną mu do zapłacenia sumę.
.Jerzy Smyczyński r. Ostrolęki - spr„wa
jest w toku rel(ulowania pr7.ez tow.
finansowych
Elm,vczyń~kiPl?O z-ibowi11zań
na rzecz przerl. icbiorst.w, które budowały mu domek. Zofia Grzebisz-Nowicka z
SiedlPc - ureiiulowała w trakcie i po
zakończeniu kontroli wszvstkie nalPżnos
ci. Mieczyslaw Hebda z Zielonej Góry ::arówno w trakciP j11k i po zakońcumiu
kontroli uregulował wszystkie należno
ści".

Nastc;pna grupa przewinień to budowa
r.a
domów albo wyposażenie mieszkań
terenie kraju
pieniądze pań~f wo we. Nii
'l'.rybudowano 200 taki<"h rl.omów. w t;·m
100 w woje'lvództwie k~ l·nwicklm. W tej
Grudzień
grupie znajdują się: Zd:1asław

.Jeśli

brać

kotły

mogące

na bardzo złym paliwie,
to w porządku! Ale takich jest
tylko około 6 procent!
- Czyżby więc znów perspekty-

wa generalnej modernizacji t'iµię
cy kotłowni przemyslowych?

- Ależ nie) Tego nie wytrzymałRby żadna gospodarka na świecie.
Rzecz w tym, że nasze kopalnie
wę)?la.
przerabiają
zupełnie nie
Taki muł po odpowiednim orzesuszeniu jest ju:i: lepszym paliwem.
Ale kopalniom to ~ię nie opłac11,
w
więc tzw. W:>;bo;?ar;iniP urobku
Polsce nie i~tnieje. W reznlt'lcie
musimy zajmować się projektowa~
niem na przyszłość urzadzeń, które będą pracować na paliwie, które - zgodnie ze zdrowym rozsądkiem - nie powinno się palić.
K. ZYGADLEWICZ: - To, oczywiście, żart, ale dość smutny, choć
sporo w nim puwdy . .Test jednak
paliw
w naszej l(ospoclnce wiele
wy!rnrzy~tywan;;ch.
nie
7.Up~łnie
:vr. in. zajmujemy się sprawą odpadów drZPWn,•ch.
Inż. STANISŁAW POL K: - W
drzewnych i lniarski~h
zakładaeh
grom„dzi ~ię na dob$ wide ton
odpadów, któr" w odpowiednich
warunkach mol(ą b:·ć c-<'nnym paliwem Kiedyś zakłady w TarnowI 'kich Górach opracowały takie inst;ilacjr-, ;o.Je nif"wiele r. tego wy-'
'zlo. W Lasku w Fabryce Mebli
iest np. taka instalacja, która od
lat nie pracuje.
Na zlf'ceni!' WPf~7,llV"Skif'l(O „BI-

I

Szwedzka wojna

f'ranrji opracowano n-owy l)•p

aparatu

śni• gu,

do

wytwarzania tzl ucz•'•i:o

ta

Szwrd:ka obrona cuwHnn znmciwto.~tatnio 12 QOfl 11br<1.ń och~onnvch

cfla d•ieci w wiP.lw od z do 5 lat
zaonaS(l to specia!ne kombinezonu
trzone w mn„ke. filtrv I went11tator

ilwutl•n ·
clP.klYm
zasilany
Pn~Lnarzonv
klem węgla z butli
utrzvmwtacu WPWnQ.trz nadciśnieni~
jest o.n e:łównif' rln zamrażani~ oro
- a nrzez to ?nbez?:JiP.cza'iacu 1ltuttransportowa
duktów spożvwc?.vch
rwch na duż• ocll<'e:lośri al• tak'l• lwu:ntka przed wsz~!Jćimi środkami
ito nżvwał' n:i f~tnpłne-af'h tru?fJr:•1mł mon„r1sm; zpa'frJować ~łP
można
<\p:trat 10 powietrzu Bateria trl•il11io,ca tPn
prywatnych
celów
dla
i
l<ombinezon „„,,st11rc7a na to 11odzln,
uruchamlanv l<'•I. za pomora t.Pto
~o mn umoźttwlć , we<L!uo obronv cunów i dziek! t•mu moż• zo•tat za
wilne1 heznif'„zn~ rfr>tt'Jrc'P do ~chro~
lnstaJowitnv w ounktach '\amoohsłu ·
Glńwn1Jm co1p,ni znknuu tvch
e:i \V~rtn nrivonmniPl'. 7.P notłohrtP f11L
zabczniP.cu•nlP d.ziPci
;„~t
urz.adiPnh ~tnsujp '!ie w nJPktórvr'1 dro_.1ó1"
do nrud skutkami ntaku biochemirzr!mnw"rh
<oortńw
o~rortkarh
u trzynt-y wanda tra• n a ni~ rsk i eh. · --'-_:_n~e~g;!o!.~!.:!..:!:li.ili3lelil!i!i!!!S!ldlllll!•„I

I

LICZBACH

W drugiej grupie spraw znalazło ~ii: 23
byłych r sekretarzy komitetów wojewódzkich Niektórym z nich udowodniono,
że „ni& urel(1,1lowali w części należności
za usługi przy budowie domków letni~
kowych", orzy czym chodzi o sumy od
kilkunastu do kil-kud1.iesięciu, a nawet
ponad 200 tysic;cy ... Są to: Andrzej Borkow~ki z Konina - sprawa została skierowana do organów ścigania, .Terzy Zasada z Poznania - za nieprawidłowy zakup willi dla córki (spowodowali~my,
aby decyzję o zakupie uchylono), Mie-

kopalń

pracować

śnieg

-

ustawy, wydane przez l\'Iini>terstwo Rolnictwa".

gla, przez trzy miesicyce przyćhowylewającego
dzą dostawy mułu
się po otwarciu wagonów. Ob3erwuje się od lat sy~te1m1tyczny
wzrost ilości mułu w dostawach z

ZE ŚWIATA
-- TECHNIKI

t7.w. węi:iel i:rn~.iczn'"
kreślony
prz~' którym parametry pr;;1rv lrn11le sprawtła są dotrzymywane.
iuż nit>.
ność ciE>plna -

I

Na pew-

- Czy lo ma oznaczać, ż~ w Po!aniec trzeba będzie wpakować dodatkowo ileś tam milionów zl:otych?

dzień

Kall~·
K. ZYGADLE\~rICZ:
dla Połańc;i mają okrdlone parametry węl!la, rlo których zbliżony
jest węe;iel uzyskiwany z kopalni
„Ziemowit". Elektrownia doste .i
W
tel!o węgla minimillnc ilo:ici.
zmuszona .iest . do ~pa:
zas~dzie
1
lama wę,gla z ko!lalm „S1erna
„Janina". Oba odbiel!a.ia już daleko od parametró'l'J węirla irwarancyjne~o i l(ranicznego także.
J . PUDŁO: - No· i nasz instytut otrzyma! zlecenie wykonania
jakie
określić
mającyrh
bad~ń
trzeba przeprowadzić zabiel(i modernizacyjne dla umo'l.liwienia pracy. Poła~ca M. węl(l.u z ··;Janiny",
,.S1er!1.v l11h 1ch m1eszilnKarh.
- Czu nie pro.fdej bylob11 znz „Ziemoor>n.tr;iwać elektrownię

Znęcen.i

K. ZYGADLEWICZ: no!

0 ,

W pogodny letni

Węgiel sam kołem zamachowym nie jest.
widokiem polskiej węglowej Arabii
Saudyjskiej - tak jak przy okazji Karlina w euforie. Cairbodolary,
łatwo popadamy
równie jak petrodolar:v, odlegle !I\ od nasz''"h możliwości.
WęgiPl jednak może być kołem zamaehoWl'M, uruchamiając potężną machinę gospodarczą. Może, ale pod Jednym warunkiem niezwykle racjonalnego wykorzystywania go.
I )!rr~pektnva. ~pełnienia tego warunlrn je&t
chyba równie odległa jak owe carbodttlary.

Podczas dyskusji na obradach IX Zjazdu
partii Jeden z jej uczestników, użył jakże
r.J1a.ra.kterystyczneg11 w naszych obecnych
warunkach określenia.: „górnictwo, węgiel,
to knło umach11we gospodarki". Określenie
to może I wiernie 11dbi.ia nasze nadzieje
związ1!.ne z węl!'lem. ale jern chodzi o resztę,
wYmaJ"l\ I z3sta11owienill, i dyskus.ji. Rzecz
'"' b·m, ie dość btw11 fo11t rozwiązywać
wnntki9. n!lsze p<ilskic pr1>hlem:v przy pomof':v :iednego haeła. W prakh·ce - znacznie trudnie.i.

Buziński z Bielska BiaLudwik Maźnicki z Zamo5cia. Jeriy
Groch1nalicki z Wałbrzycha Chcę podJerzy Grochmalicki, któr:·
Źe
kreślić,
wszedł w posiadanie mieszkania wybudoWllnel(o ze środków na budownictwo dla
górników, mieszkanie oddał 7. tą częścią
wyposażenia, która została przez kontrolę za-kwestionowana Zjednoczeniu Węl(la
Kamiennego. Zostało ono przeznaczone
dla tych, dla których było przewidzianP.
Kazimierz Janiak z Płocka - niewielką
należność za remont mieszkania uregulo-

z Katowic, Józe1
łej,

wał'.

Kolejna grupa to zarzuty związane i:
wypoczynkowych za
ośrodków

budową

pieniadze przeznaczone na inne cele. „Dotyczy to: Józefa Masnego z Opola, Jerzego Kusiaka z Kalisza, Zdzisława Drewniowskiego z Przemyśla, Bolesława Kapilfma z Torunia".
W piatej grupie ?.naleźli się dwaj h~·li
•ekretarze, oskarżPni o „uprawianie
i
polowań bPZ wymaiianyc-h r.ezwoleń
czer-pania z tego tytułu korzyści materialnych" Sa to: Alfred ~owalskl. i PiBiałego
ły i Władysław lJuszklew1cz z
stoku.
I

Nie potwierdziły sit') zarzuty wysuwa.wobec dwóch innyqh byłych sekretl!.rzy., Prokopiaka z Radomia i Swiderskiego z Chełma.
Il!'

tworzą byli wicepreOddzielną iirupę
mierzy. W sprawie T":deusza Wrzaszczyk• spr11w11 ?.osłi!l11 skierowana do or~a.11ów f><"it:11nia . Z;:i.r7.11r.a mu sir: nieureirulow11nlP nalprności Z'I dom w wysokości po
aad 2 mln zł. Postępowanie karne toczy

PRODRZEWU" opracowaliśm y projekt instalacji Cila Fabryki ~1ebli
w Zamosciu, drugi dla Gosc1c1na.
koło Wejherowa. Do dziś, (a to juz
nich nie został
żaden ;r;
parę lat)
zrealizowany.
Sprawa jest skomplikowana, bo
np. pyły szlifierskie mogą być wybuchowe, ale wartości opalowe są
bardzo cenne. Jeden kilogram odpadów drzewnych jest tyle wart,
co kilogram dobrego węgla. Ten i
ów zapytuje o projekty, ale generalnie nic się w Polsce na ten
tl"mat nie robi. Odwrotnie, są piekielne kłopoty z utylizacją tych
tysięcy ton odpadów drzewnych.
- A więc generalnie sytuacja
wyglą,da w ten .sposób, że cala nasza energetyka pracuje na paliwie

znacznie gorsz11m. niż przewidziano. Jo kie sq tq;o skutki?

K. ZYGADLEWICZ: - Po pierwsze - znaczne zwiększenie zuży
cia paliwa na jedną tonę wytworzonej pary. Po drugie - zmniejszenie ilości produkowanej pary
wskutek nieprawidłowego przebiegu procesu spalania. Po trzecie wzrost kosztów. Sa straty materialne powodO'l'.'ane trudnościami z
odpopielakotłów,
odżużlaniem
niem, znacznie częstszymi remontami, wresr.cie dużo większym zużyciem energii na potrzeby własne.
Po czwarte - poważnie rosną kło
poty l nawęglaniem. Muł zimą zamarza i nie ma go jak ruszyć,
place składowe małe i żle umaszynowion", trieba na placu miekopalń by
sr.ać węgiel ;i; różnych
podnieść jego jakość, a na ogół nie
ma cz<"go mieszać. Po piąte
znacznie pogarszają się warunki
(zanieczyszczenie środo
~anitarne
wiska d vutlenkiem siarki i tlengorsze
kami azotu). Po szóste
warunki bhp dla obsłu;:i. I na
koniec - zdecydowany wzrost koOhlirzyli~my,
transportu.
sztów
op<llowei paliże !pAdek wartości
wa w ~tosunku do jego wartości
l(raniCZm!j o rn pro<". pnwodu,ie
spadek wydatku kot.la o 50 proc.
To mówi samo za "Siebi<>.
Doc. dr inż. ANDRZEJ LISICKI,
dyrektor ITC: - Od ba.rdzo dawna przyjęto u nas zasadę następu
najgorszej jakości
jąca: węgiel e>
pow-inn:i zużywać en<;>rgdyka, bo
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"""'aĆ na dobrym
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S~"Zf!!!Ólow o.
Sprawa drul!~: na Ś\>'i<'cle przykfo jedyna słusz.ną zasade, ziiodnie z którl! węgie) z wic;kszym
balastem wilgoci. popiołów itp. zanieczys7.''zoń, powinien być spalany możliwie najbliżej irńdcł wydobycia. Wszędzie przecież stosuje
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,leszcze jako tako, ale w stosunku
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- W takim razie co zrobić, by
węgiel mógł być rzeczywiście kalem zamachowym gospodarki?

- Trzeba spełnić cztery warunki. Podstawowym jest mądra dy' •h-ybucja węgla. Drugim - odposię również przeciwko Fr~nciszkowi Kaiwiednie urządzenia. Tu ważna jest
mowi. Jan Szydlsk „uregulował wszysttakże rola naszego instytutu. Trzekie należności w trakcie i po zakończeniu
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ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ łJODŻ-BAŁUTY
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie remontu instalacji c'.o. w Szpitalu im. Biegań
skiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, w zakresie czyszczenia
z osadów mułowych i kamienia kotłowego.
w przetargu mogą brać udział przedsiębi·orstwa, spółdzielnie
?:ac;v i jednostk'i pryvratne, • posiadające odpowiednie uprawmema.
. Oferty w zalakowanych kopertach, zaopatrzonych napisem:
„Oferta na remont c.o." należy składać w sekretariacie ZOZ
Łódź-Bałuty, ul. Smugowa 6.
Otwarcie ofert nastąpi . po 14 dniach od daty ukazania się
·ogłoszenia w biurze z-cy dyr. d.s. technicznych ZOZ ł,ódź-Ba
łuty, ul. Smugowa 6.
Zastrzega się prawo ~boru oferenta lub u.nieważnien'ia prze1703-k
targu be-z podanfa przvczyny.

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na_

sprzedaż niżej

~~
)~
~(.

przecenione do wartości 40 proc. niżej
wymienione materiały:
Ga·
9 t.vyroby przemysłu metalowego

>
~
~<

s~
~~

łąi

1~c

05;
9 wyroby przemysłu
- Gałąź 11;

~~

8 viJYroby

,(
;,<

łą?.

wymienionych samochodów:

1. „Wołga" Ga7 24, rok prod. 1977, nr silnika 69833, nr nodwozia 434957, stopień zużycia 50 proc., <'ena wvw. 195 OOO zł.
2. „Zuk" A-05, rok prod. 1977, nr silnika 48221l. nr rmdwozia
00275283, stopień zuh•cia 60 proc„ cena wyw. 86.000 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia br. o godiz. 10 w świetli
cy .centrali, I piętro.
Samochody można oglądac na parkiingu przy ul. Piotrkowskiej 148/150 w ciągu 3 kolejnych dni przed przystąpieniem do
przetargu, w godz. 10-13.
Wadium w wysokości 10 pr.oc. ceny wywoławczej należ~'
wpładć w kasie Centrali „Skórimpex", n::ijr,óźniej w przeddzień
.
przetargu.
W przvpadku n·iedojścia do przetargu w oierwszvm terminie,
w tym samym dniu odbędzie się drugi ·przetarg o godz. 14, przy
·
obniżonej o 50 proc. cenie wywoławr-zej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn, jak również nie bierze odpowiedzialności
1784-k
za stan techn'iczny oraz · wady sprzeodanych po;azdów.
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„TOP MART" Co.
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l\1owwje1?kiei 47, Czechosłowarkiej 8.
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skiej :ł3 w skrvtce ofertowei, oo d11i3 fl siernnia br. godz. 10.
Puh1ir?;ne ot rvarcie ofert nastąpi w dn'iu 7 sierpnia bT. o godzinie 12.
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Wadia pozostałych oferentów zostaną im zwrócone.
Druki ofert i warunki przetargu oraz bliti:sze informacje moż
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