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Depesza z Polski
Z okaz;! łwięta 18 Upca - 30
TOCznicv ataku na kcaiary Moncada
- I ••kmarz KC .PZPR, ~rezes
Rady Ml:nistr6w Wojciech J'aruzelek! ! przew<ld:niczący Rady Pań
stwa Henryk J'abłolisk! wr&toeowaJ.i
d~pesze Fałulacyjnit do
1elk~ta
rza KC Komunicitycznel Pa1."t!1 Kuby, ))rff'W·odnicz~o l'l,ady Pań1twa I Rady Mi'!l1istr6'w Reipulbllki
Ku<by P'ldela Cutro Ru>11.
(PAP}

te w t>ół roik1u
ustawy o związ
k11ich zawodowycli. w 211 ty.a. zakładów pracy działały i:ru'PY ~ni
cjatywne, kom'itety założycielskie i
riU*joeatrowan•
m! origa.ind:zacje.
O:ima<!lh to te 130 ..zeiciu mie1i1tct1tch, ruch u .1wodowy' reakitywowal
awą d~Lał&Iność w bli.s.ko .90 proe.
J>rzedsiębi<lll'lttw w kltórych u.itatw a
l)O?IWala J• _..l)row·a.dlzi~.
Do końca czerwca za,rejestrowa,no
r6wuiet l)On.ad 13 ty1 za'kła.dcwych
or-ga.ni-za.c:fl zwlazkowych Połowa
.1 nich u1k0Mtyt!:uowała w toku wyborów nowe władize A>!reeii do nowych związków ZBJwoctowycb zgło
aiło nonad 3 mfildony osób.
Zjawisltiem
ooz:vtywnym
jest
duży udział robo1mik6w w odradz-a, ją.cych się związ1kach zawodowy>eh
- stBJnowi• ollli. 60-80 'Proc ozfon:k6w W nowych związ'ka.ch działa
ją rewezentlllllei wm:ystkkh l)()<pra:e~nio !llbn·i eją,cych n11.1o1'<tów w ruchu
sa,wodowym..
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NaJstlrsza gazeta lodzi
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Posiedzenie Rady Ministrów
swła8'7JCU w a·rit~uły tywnościow• oru. wyl'Oł>y 'Przemysłowe.

r:rtl!kiu.
WCZORAJ ZEBRAŁA SIĘ RADA MINISTROW.
JAK INFORMUJE BIURO PRASOWE RZĄDU RADA M1NlSTROW OMOWIŁA ZADANIA l PROGRAM PRAC W ZMIB·
- NIONYCH WARUNKACH POLITYCZNYCH I PRAWNYOll.

U!Znaino, i'* w wyinilru l)OdejmówaD.Ych O!a~d 1)0].•J)M:YłO siję Z•&O'P•W-Ufe w ,łlyW!ność. Zr6.tnicowaine
:lfft na/tomdasi: ZllOl>Btrttenie W uityltuły l)l"Hlmy111ło'We

t'łtwderdzono,

te

doniosłe

l>Odi~a

Rade. Milin.Isków

odipowledini•
decyzje db
J>OWaJWY ayijiu.a.c')t :eJ.n,11rusowej pr:tedkoj.u apoołecZ1D.ego,
'l)r&JCU>jących 11.a rzecs
dar}noścl
l>MICY i lmnit;ru:uowanilu s!ęb!onrtw
uopa1ll'Qnia rynku. Po.stMJOwi!!'llia
proce.su r.fiorim.
r.ut<!Ju SJ>Ny}ać będą dwlszemu rozRozw6 j s:rlnlł.ci}ł ~Jl.0-!l)CllldJt wojowi 'l)rodi\lik cif rynkowej w 1983
ci:.ne.j w z•godinym. . ze llJ)OłecJin:rmi roku ł w la:tach niutę·pnych.
ocze.ki.iw.&>nilllmi i !)Oo:.t:Y-ty.wnym lrL•run!ku z11wdzięcz1.e n'a llety kO!IUl.- ' J; koi-1 lt~d.a Mlindalmów 'PN.Yrl\kwentnemu at.o.ww~ll\I. linił wll- J>ita do r'0%1nJbrY'Wl.II1.1a problemów
tyeznej l>l.ll"ti!
i ..oo)aftdetycs~ 'oud.owllllLcstwa ! Niformy l'QSJ)Od.8'rpaństwa ldmM
'POl'OZwmiek 1 11114tj w tym resol"Cie w zw·iąz,ku :i:
Ili!' 17 Sejmowej Komisji
w.aJ.k. B~.z.ie oma 11:0Myitw-uia. 11 ql'brl4
e·ałą lronselltiwene:k. Orinaaa • ot•- Butdowm.!etwa. I P~ Mwteria(PAP)
J>liiwe i Il~•
"DOS>Y•Biliwa!Dl!e łów Budowblllyeh,
z11uita.nla
i 'llO'P&il'ICi• wn~klloh,
którzy W«ifll4 #ZY1)1rJ!etro ~y
eięienia k/ryqwu, ~•J 11or-meil4:i:ac)! lycla I dalszej 'DO'Pr&W'Y m:!tdzy.nll4'0dowel l)Ozycj,i Polski. ZW&1lczame wezeHd„go rodizaiju zie. ·~
ł'ecznego, nleuozeilwoścl 1 nie.sprawiediltlwoścl. Zairem ~fil!W:adtzona
Porywacze 1~-lebniej obywatelki n'iedziałk:u wi·ec~6r do te-go, na !le będ'Z:ie be-zkO!IIllpromirowa waiJJka 1:
Watykanu, Emanueli Orland! (upro- jest pew'lle, liż rozmówcami redak- przeclwni'kMIIJI •oolal12'mu.
wadzona 22 czerwca) odezwali aię tor6w z „1'1 Giornalle d'Italia" byli
W dalszY'm ciągu obrad Rada Miiponownie w DOniediz.iałek telefonu- przedstawiciele porywaczy.
n!str6w ro7l)>a.trzyb
saopl/mteruie
jaic do dzienn.t•kt: rEYtnSkiel• „Il
Giornal• d'Ltalia".

Porywacze

decyzje
p0wz.ięte pr~ez Sejm PRL na posiedzenia.eh
20 i 21
lipca br.,
przede wszytk:im
z.n iesitmie przez
Ra.tlę Państwa
stanu wojennego,
wprowa<fzen.ie wa.i.nych uzupełruień
do Konsty•tiucji, ucihwa.lenie amn~
bii. or.az usta.nowienie przejściiotwych
re.g ulac}i 'Prawnych na czH wychodze.nda .1 'kil"j'!LYW - •PfZYia•iłl
dailsz:ej normaildzacil. tycia , wzboga,cen.tu płasZCZY\ZnY 'POl'o.zumi·eni·a. na.-

rodowego, uanoonienw

łildu l apolJIObud~an!u wy-

E. Oriandi

'Policja

włoska

ID
.)'ak pomformowała 25 bm .. I Katedr.1._ Qhhrurgif Ogólnej I .KHnild
Ga.str·oenter<>logiczne-j Akadem}i Medyczne; w Krwkowie, dokonano tu
iuż 3 zabiegów całkowitego usuruę
cia trzustki i zas•tąpienia jej - co
jest unikatowe w kraju - a:paTatem przejmującym czasowo nie.które cz)"nności tego or:ganu. Ostatniego takiego zabiegu dokonano
przed kilkoma dniami na młodej
kobiec'ie ciel'lp iącel od wielu lat na
ciężkie schorzenie trzustki; aperacja była jedyną możliwością matowa•ni.a życia pacjeD/tkl.

Zabieg udał s,\~. eho>;.-a: ma!• tui
Je.t Oj?ZY'Willc!le, pOO.obnie
jak WlłZY.SCY chomy 11• ctukr.r.yc1t,
skazl!'na do końca .życia na pobieranie Iu.suliny. ałe ina'Ullln11 d~ar
c211. do je.j organizmu :uni.niaturyzow an.v ł programowany -prze:r.
kom'J)uiter automa~yczny d02l0Wnik.
T.aika „az.tUC21n.a tr?JU&tka" umieszczona jest na ręce, cho6 moite by6
pod~ąezona do tyły w !nlnych miejscach ciała. A'Pa•rd ~~cz.a aię au~
tomatyczni•, ,,na •ygnał" 111m~o
odcruwające,go brallc !1ru1uliny or1animm. Co jak!ł nu a1)&1rait jeat
zao'Patrywmy w importowaną inchodzić..

sU"linę; „utuca:ną
duk•owała firma

tl'..lllll1lkę"

1mbasadą

Spór graniczny

Dramatyczne wvdarz.en!a roze11rałv sie w Szczecinle w 11-kond vitna
cvinvm wież.owcu orzv ul t Ma1a
28
W oblekc!e tvm wvbuchł . o<>·
iar,
oomle"2cz-enla wvof>łn.!ł"v
~IP.
silnym dvmem.
Ponlew:ał !#knvlv
urzadzenta elektrvcznP
ool!otowl~
elektrvczne odcdelo dootvw or~du .
W oewne1 ch~ill
dowódca akcll
ratowniczei otrzvmal wiadomość te
zablokowanej
mledzv o'etram;
w1 ndzie
zna 'du ie
sle
2
dzlec!.
Mimo
bardzo
wv•oklei
temoeraturv
1 zaee«zczen!a dvm11.
•trażacv Ma rek Muszvń•kl ! Wal de·
mar Ole1nlk nrzedostall .,le do kanału 111r!ndv \ •forsowali drzwi ka.
b!ny. w kt6re1 zna1dowalv 5\e c'w\„
dziEwczvnkl
- S· !etn\a Ma l!-Oalena
K
oraz 1>1-Jetnl.a Svlwia G Dziek! mestwu strażaków dziecd zo•talv
uratowane
P<>zar nie sPOwodowal w.le~szvćh
w

t~rat,

/

W ustaiw>ie o •zcseg6'lne} reru1a.:.
cji prawnej w ok.re.tti• orze71Wycię
żania kryzysu s-J)(/łeczno-eik0<nomicz
nego Sejm U•p.owaQ)roł Radę Mi•nistrów. by. jeśli to u.zlia za celowe.
wprowadziła na ok res or-zejściowy.
a więc .do końca !985 r . obowi ąz
kowe pośred·nictwo pracy, Instrument ten ma być stosowany seolektywnie. w ogramiczonym z.a1k:resle,
w odniesieniu do n.iektórych g.rurc
zawodowych. obszarów I gałęZi go-

soodarki. Obow iązkow e pośrednic
two oracy ozna.cza generalnie rzecz
biorąc. że w razie ootrzebv będzie
kont•rolowana rzet„.J ność ofert ogła
szanych orzez zakła.dy oracy. a niektóre zaikładv
oołożone na terena·c.h szczególnie ostro O<i.czu wa ią
cych brak rą·k do pracy będą mogły t>rZYJmować pracowników ok.reślonyfh najba.rdzie.l o<>szu1klwanych
zawotlów wyqąc<z.nie za zezwoleniem
lu b skierowaniem terenowy.eh wy<Jiz,iałów za tw.<lm'ieni a .

'1>ZIER
NIESIE

W Olełn.ley (Wro . eł11.wskle) trwa XXXJ
Centralny Miedzynarodowy
Ob6z Pol<oJu I i Przyjaźni ZHP, ~ kt6rym uczest:nlcza dzieci z !2 kraJ6w, m. In, z ZSRR. Svl'll, A:nl!(oll, Szwe.cji. Mo•ttl(olii. N/z: cbu5ta b!a·ie-~erwona będ>Ue 11rzv.11omlnać ehwll• al)edzone w_ Oleśnicy,
CAF -

Adam BawałeJ

/

Odd1z.iały wojŚka i ipollcl1 przeprowadz!iły w · iponiedzlał81k zakroj-0ne na sz-eroka akai.ę ćwiczenia na
londyńskim lotnisku ;pasażerskim
HeathroW.
Dow6dstwe lot'lliewa bT'ytyjekiego
podało, l• łwlczeni.a te •Ił częścią
planu
8Pl'awdnn!a akutł!CIŁ.Oości
jrodllców obronnych, Obllerw!llto~y
podlk,reślają jed.1nllk. i• łwlczenia
Duń9kł mini.ter &'Praw ugran!u11.ych Uffe Ellemann-Jensen oświad
czył,

ie granica międ·zy obu krajami może przebiegać Jedynie w
zgodzie .r. :a;asadą linii pośredniej,
przy czym He\llseiloe i dwie inne
wyspy Laesae or.aa. Anholt należy
uważać za vunkt wyjściowy, Szwe-cja uważa natomiast. :ie punktem
wYlścia mOłie być tylko ląd ataly
Da·nili, a nie nie samiNl!lkana wyspa jak He.sseloe.
Szwedzl!ti minlstw epraw ir.a.rranicznych Lenillant Bodllatroem, wyraził l>Olląd, te konIDkt ien mote

Między
Da,nią I Sswecj, doull)
do aporu o pr.zebieg granicy w cielninie Kattegat. Powodem, tego jest
zapowiedt rządu Danii, te koncernowt ener<getycznemu „Ap Moeller"
zezwol•i na prze.prowadzeni~ ipr6bnych wierceń w p0.!!ZU~ilw111niu :roPV ndtowej na ()loozarze wokół n!111wielkieJ .w ys,py HesseJ.oe. Oba państwa . roszczą pretflts.j• do tego teryt-or.lum.
być diłtllgot<rwały.

a rynku pracy pa.dł ost&tnio rekord: 316,5 tys wO!lnych miejsc
ofe.rowanych
przez zailtia.dy i niespełna
7 tys osób zarejestrowanych DOS'Z'llkujących zatrudnienia Ok 90 oroc
wolnych mieisc
ie.-ot. wyni'kiem
t>ły0nności kadr; lest to ruch ogromny, ale nie w lóer.unkach oożą
danvch W do<i.atk·u znacznej częś
ci ofert za,ldailowvch n ie uzasa.dniają a.n.i poziom
orga.nizacji ani
wv<la,i-nośei oracy Jest ieodlnak faktem że wiele nnedsiebiorstw borvka się z rz~zvwi:stym bra•kiem
kadr że bariera
za1trudnie•n iow a
uniemoż-lijVia
im zwiększenie p0sZ1U•kiwane-j
prod'tlkcji
Ręce , do
or.ącv stałv się n.ie mniej vyażnym
środkiem produkei'l' niż sll!rowce i
materiały
Wobec oełnel swobodv.
1a ka
orzedsięb'ors~w~
mają w
kształtowaniu poziomu i strukturv
zatrudnienia na r ynku 'u racy to·
czv się wa.Jka o ludzi a wygrvwa
w niej często nie ten k·tórv naibardziej ootrzebuje oracowników.
lecz ten. którv ob ieca naja,vra•kcyjniejsze wa.runki W tej sytuacji u~
tna.no, że notrzebne lest ste,r<>wanie nrocooami ry<nku ora,cy w na.jtrudnieiszym okresie WY'chodzenia
:& k.ryzysu.

nian!a za pośrednictwem środków
masowegb przekazu - polityki rzą
du. Dla realLi:acji tych zadań ministrowie, k1er own1cy urzędów centralnych oru wojewodo'Vi(.ie ~ .10bowiązani zostali do utworżeuia, w
podległych im urzędach, służby pra.sowej, która informować będzie
opinię publiczn1t także o progQ·amach. pracach i wynikach pracy
admi.nistracji oraz zapewniać dziennikarzom dostęp do· poz.ostających
w dyspozycji mi'll.istra czy wojewody intormacji. Służba prasowa,
analizując bieżące publilkacje, odpowiadać będzie na .krytykę pr l •
.sową i uczestniczyć w prowad~o
nych -n a łamach dzienników f cza.•
sopism dyskusjach.
Będzie także prezentować i uzasadniać w redakcjach środków masowego przekazu działania ,,odejmowane prżez organy ·administracji państwowej ins1pirujac oraz
przy.gotowując samodziel_
n ;e publikacje na te tematy, Organizować
bę<lzie konferencje prasowe i ulatwiać .dziennikarzom kontakty. przykładowo z właściwym ministrem
czy wojewodą. Do zadań służby
prasowej należeć będ zi e zwłaszcza
info,rmowa'll.ie prasy, radia i telewlzii o stanowisku organu admi•
nistr.acii pańs twowej wobec przed1tawionyc,h w śr·od.kach masowego
prze.ka:zu opi;nH. proopozyc}i 1 po.stulatów.
Słuibtł ))rasow' stanow i ~ b~ą f
rzectnik pra·sowy rządu i podległe
mu Biuro Prasowe Rządu oiaz
rzecznicy prasowi: ministrów, k,ierowników urzędów centralnych i
wojewodów wrarz ze swymi ws,pólpracownikami - reprezeotujący organ administracji i jego -interesy
wobec · prasy. interp!·etujący i kow
mentu.iący · je·g6 politykę i u<lz1e lający w tym względzie, m. m
na.
prowadzonych przez slebie konferencjach
prasowvch. stosownych
oświadczeń.
Zadaniem rzec.z.nikÓ\V
masowych będz ie t<1kże·
należyte wykorzystanie publikacji pr;isowvch w. pracach min'sterstw11.
czv iirzęd u.
I Uchwała reguluje tak?.e prnblematykę orzekazywania n~cznikO\Vl
orasowemu rządu przez o:·gany admin istrac.ii państwowe.i ;\·szel.!dch
niezb<;dnych informacji
wnasnień. Kladzie wreszc'e zrle<'''dmvanv nacisk na wlaśei,vv dobór fachowe; kadrv rz~zników prasowych akcentując nożadane u nich
kwalifikacje i praktykę dziennikar~
ska.
{PAP)

WY\Pl'O-

.,Simena".
Po okrei.1ie reikonwaJ.e.cencjł ehorego „insulinowy koml>Utllir" zowtanie odłączony od Jego organiEnu i.
z11stosowny, wobec kolejnej osoby,
której trzeba będzie Ul9U'lląć t~uetkę. Zastosowanie automatycznego
dozown!ka umo.żliw!a :reiygnaicJłł s
zastrzy<ków i'll.Suliiny, Trwaja praw Toronto (Kana- ce nad dalszą mini.atueyzaellł ,,otuda) urzed konsula- cznej trzustki". którit uipwwne
w
tem USA
odbyła
sie
demonstrac.la niedai.ekiej pr.zya7iośe~ 'bęMie motna nosić wszczeą>!oną '!>Od 1k6rłł antvwojenna.
podobnie Jak ~leje 8 i41 to ze ntuCAF AP
cznymt rouu=ilkeml eerca. (PAP)'
telefotD

płonąc~go wieżowca

Doniosła rola szybkiego prz.ek~zu
informacji dla prawidłowego funkcjonowania apołeezeń&twa &prawia,
ie !Proces ten powi nien być w s.posób pnzej•rzy1ty i ;precyzyjny o\tł:eś
lony w pl'!Zepisach prawa. Przyję:te
pne:.z rząd nowe udania w dziedzrnie fnf.ormowania 1P<>łeczeńs.tw a
oru wykonystywania głosów opinii publwznej do usprawniania
pracy admi11ititracji - sprawiły. iż
pił n' ,,tała aię potrzeba ustalenia
nowego zaikresu działania aŁużb prasowo-i'Ilformacyjnych w admi1nishacj! 11ań&twowej.
Jak dowiaduj• -1łł dziennilkaa:z
PAiP w Biurze Pra.;;owym Rządu,
prem1er Podipisał uchwałę Rady Ministrów w sprawie służby prasowej
w administracji państwowej. Wejdzie ona w życie od dnia jej ogło
szen.ia w jed.riym 1: naj•bliższych numerów Monitora Po1s.kiego. Stworzy :i?ełiniejsza wa'I'U'nki dl a przedstawiania i wyjaśniania polityki
rządu ora'L intormowa·nia:- spoleczeń„
stwa o dzialalno~ci organów administracj<j _państwowęJ-. a także d:ta
właściwe,go reagowania na merytorycLn' krytykę p ras·owa i lep.szego
wyikor,z ystywa'Ilia ~amieszcza'll.ych w
środkach masowego rprzeks."Lu postulatów, opi·niii i 11.1wa.g.
Uchwała nakłada na admf.nlstrację
naństwowll cibow!ązek stalero -prezentowania. wyjaśnienia I uzasad-

Q

Demonstracja
przed

Dzieci wzablokowanej
windzie · ·

środki masowego przekazu

DZIECIĘCA WIEŻA BABEL

• • 1•
grożą pap1ezow

AnonlmowY rozmówca przeikazti
komun!ikat kitóry ma Się ukazać
we wtorkowym wydaniiu gazety,
pod rygorem l)Oddania "torturom
porwanej, jeślj redakcja nie zgodzi się na realizację tego żądania ..
Kilka godzin później redakcvjny
telefon odezwał si~ ponQwnie. ~-:
lejny rozmówca. rt'Wierdzając. że
jest przedstawicielem porywaczy.
oświadczył, że ultimatum w sprawie uwo1nienia ture<?kiego terrorysty Ali Agcv (n i edoszłego zabólcy
pa;pieża) zostaje przedłużone do 31
lbpca br. Je.śli - powi~zi.al - do
tego czasu Afj Agca nie wyjdzie
na wolnoś~. zgładzona zos·tanie nie
tylko Emanuęla Orlandi, „ie również sam papież.

\V ADMINISTRACJI PAŃST\VOV\i"EJ
POWSTAJE SŁUŻBA PRASOvVA

LODZB:I

W %przedsiębiorstw
reaktywowano
ruch wią owy
.Da.ne w.skazują,
1l'O we)ściu w życie

Łónt

wtorek 26 Llpoa 198S roku
R1>k XX:JOX
nr 141 (103!1)

zostały

iprzeprowadz01nt1 w«u·6tc• po
akazauiu na osiem lat więzienia
Ormianina, Sa-vena Badrosa, za nielegalne posiadanie broni i po w.prowadzeniu wzmożonej ochr-011y brytyjskich placówek dYJllomatycmych
za g.r„nwą.
P&łtor• tYlfOdll11a temu samachowlec ormiański doprowa,.dził do wybuchu bomby na paTysftt!m lotnisku Orly, Sześć osób '!:ginęło. Kilk11.dziesią.t zositało ra'llllych . .
W ćwiczeniach na lotnisku Heathrow wzięły -udział m. 'in, pojazdy opancerzone i, jak s i ę "l'.•ydaje,
brygada
komandosów
specjalnie
szkolonych do z·wakzania te.rrorystów,

Krwawy pokaz
Rzecznik armll USA podał, te w
ezalie pokazu tzkolenlowego w ośrod
ku armll USA w Fort Bliss w Teksasie ekaplodował niespodziewanie pocisk

przeciwczołgowy.

tnstruk~or

rzy.

Rany odnieśli
oras i1 szk o !onych tołnie

Koncepcja u nie od!?OWi•da (llCIZY- na Fundun Aktywiz.acji Za,wodo.dotych.C'Z!IJSOWemu
1>tanow! w.eoi, um()i;liwiająca prze:z.naczenie
i:>r&wnemu. w myśl kithrego o-rzed- · środ.ków zaoszciędzonych z tytułu
sięobiorsbwa
same diecydu1ją. Uu 1 zmniejsze-nia zatl'ud·nie.nia na wz,ros•t
jakich pracowruików
przyjmują p.l:aie
oozostałych .
pracowniików
Może
zaniepokoić
zwolenników Konsekwen\lllie bę.d11 te!Ż egzekwoczystości zasad reformy
gos'J}odar- waine l•nne instl'ume•nt.y re.formy ai
czei ja.ko nróba oowrotu do a<liml- do likwidacj; przed.;iębio·rs·tw gosnis0br!llcyjnych
metod
sterowa.nia noda.ruiących nieeofl'!ktYWn.ie
rvnkiem nracy,
meto.ci które, jak
Rada Ministrów została również
wiadomo ndgdy się nie spra;Vl'..dził:V: I unowtiniona do w!:>rowadzenia w praktyce. Dlatego regulac)i tei ta.kże na ok.res, przejściowy - ot»wia:z.ku za.trudnie-ni.a 11r.z~ za.kłady
oJc,reślonyeh k.aitegoI"ili osób kierowanych w trybijt Pośre:.d:nictwa nracy ze względów -,.połec7J!lych Chod.zi
tu m . tn. o maitkJ samotnie wychowujące
dzieci
rek<>nwa.lescent6_w
osoby o obniżo'D.ej "prawności zawodowej Z.a•kładv nie kwa.oia się
nadamo ran11i: ustawową I wi;rowa· do ich t>rzyjmowa.n ia
nawet. e:dy
dzono tę możliwość-. tvlko na ok.res te osoby snełniaja wairunk.1 kwaJi.
orzejściow:v . licząc . że ten kodek fikacyjne i zdrowotne• Ob<>wiazek
bę.dzie zastosowany jedy·nie w rze- ten ma dotVC'lYC równ i eż kierowaczywiście ltaniecznvcb ze wzg1ędów nych do zakładów mę-żczvzn ud:Jy;,oqłecznych
svtu.a.cjar,h.
laiących si ę od oracv a także Główną jed.n!!Jk· szansą ra•c jonali- co szczególnie będzie wa.żne w najzacj; zaitrudnienia są mechani11.my bliższym okresie - osób, które w~r
ekionomtczne. które dz~ałają walniej. szły z za,kła.dów ka•r.nych Za niealoe za to skiu teczniel ni>ż l•nne me- Prz.e.st.rzeganie tego obowiazku kietody Jednym z ta•kich mechaniz- rowmilkowi lwb i'11nej osobie d ział a
mów Jem wprowadzona doniero w j ącej w !mieniu za.kładm irro z: katym roku .zmia~- zasad ob c:iąień ra g.r·z ywny,
WAP)
wlścle

W 207 dniu roku słQiice " '7.eo godz. 4.46 zajdzie
zaś

szło

o 20.38.

Anna, Hanna, Gl'aiyna,
Mirosław, Anita

w dniu d-iisiejsiym dla Łodzi
przewiduj„ 11asto:puiąr·a pogodę:
zachmurzenie duze okresami umiarkowane. Możliwość wystą·
pienia opadu przelotnego lub
l.Jurzy . ~W dzień temp. maks.
około 21 st. Wiatr słal.Jy i u111iarkowany północny.
Ciśnienie o ęodz. 19 w~ nosiło
993,5 hPa CZ) I.i 74ii,~ 111 m.

1944
Wyzwolenie Białej
Podlaskiej.
1959 Oddanie cl.o utytku
pierwszej szkoły Po.mnika Tysiąclecia w Czeladzi.
1963 - Zniszczenie Skopje w
wyniku trz~~ienia ziemi.
1953 Atak rewolucjonistów
kubańskich
pod
dowt'idztwem
Fidela
Castro
na koszary w
Santiago de Cuba.

Póki

bądźmy

Z:VJemy

ludzcy.

wśród

ludzi

RozbrojPnie nuklearne,

rasizmem

Zgromadzenie Ogólne

W Brukseli zebrali się w poniedziałek
min istrowie gospo:larki I
przemysłu 10 krajów EWG w celu
przedyskutowania dalszych ograniczeń w orodukcji stali. Europejski
przemysł
sta.!owy dotknięty jest
ciężką
recesją
i dla przeciwdziałania
konkurencji na rynku
stalowym EWG. wprowadzono w
ub. roku ograniczenia produkcyine.
dział dt ienni.karzom Po orzybyciu przy czym każdemu z krajów EWG
do Vancouver. 7-e rozbroj„·nie nu- orzvdzielono kwot;v produkcji. Poklearne i walka z wszelkimi orze- rozum:enie w sprawie kwot projawami rasizmu znajdą sic ;v cen- du•kcyjn •eh .<;lali wyi!asa w koń<'u
trum obrad. dot ycz ący·ch oroblemów 1 lipca br. Komisja EWG pra·gnie
świeckich
o,· ze::l l użenia <'gra<1:czeń do końca

Światowej Rady Kościołów
W Vancouver w Kana<izie rozcoczęło się w niedz!e!ę VI Zgromadzenie Ogó lne Swiatowej Rady Kośc\ołów Do radv należv oonad 300
kościołów
orawosławnych. anglikań~kich, ewange!iakich i starokatolick;ch. W zgromadzeniu uczestnir-zv około, tysiaca <lele~a1tów z 'f},1SZY•
$lkich kościołów członkowskich. 3
tys obserwatoró w. doradców l(ości
i d?.1enni·ka.rzy.
Zgromadzenie k.l6re odbywa iii'
eo
7-8 tat, ma trwać
17 dni
Przeds·tawiciele kościołów c'Zlonkow.1>kich omawiać będą na nim .;prawy
jedności ekumenicznej
wsz:vsltkich
chrześcijan i najważniejsze oroblemr docze.9nego św\a•ta Do O'rOblemów tych należą orzede wszystkim
1.achowanie ookO.iu i oos·tulowane
orzez wsz,·s:kie kościoły ro-zbrojenie.
Sekrl"tarz generainy
Sf,o;iatowej
Rady Kościołów.
oastor Kośc i oła
metod.vstów PhLiipo Potter oowie-

Wpiotrkowskich lasach minęło
•
•
naj\'1iększe- zagrozen1e
8

~m.

wojewoJa oiolrkowski poddocyz.ie na mocy której ogło·
szono całkowity zakaz wstę.pu do
lasów na całym terenie wo.i. piotrkowskiego To ze wszech miar sluszl1e zarządzenie m 'ało orzykre dia
całego spoleczeó.stwa uzasadnienie.
Tylko w ciągu kilku poprzed.zaiących decyzje wojewody. u palnych
jął

roku 1985. Jednocześnie do końca
tego roku pmemysł .s talowy EWG
ma bvć subsvdiowanv.
Wiiikszość krajów ·EWG przyzna·
je, że ogranicz•n ia produkcji stali
są konieczne. ale uwa.żają one. te
dwa i pół roku dalszych ograniczeń to okres zbyt dlugi. Poza tYm
poszczególne państwa członkowskie
uważają. że o-rzyznane przez komis.ie EWG u.przednio kwoty procJukcYjne sa
nie.sprawiedl!we
i
chciałyby zmiany t~-ch kwot.
Bę
dzie !-O - zdaniem obserw atorów
- tema.t najbardziej ostrej dysku·
sji. Bardzo gwaltown :e orzeciwko
zmniejszeniu orz:vzna·n ej sob'e kwo·
ty produlkcyjnej protestują Włochy.
które uorzednio otrzymały proµo·r·
cjonalnie największy udział w 1Jrndukcii europej~iej stali. W do:iatku Włochy przekraczają ten pula p,
co wywołu ie bardzo ootra kl') tyk~
7.e stronv i('h partnerów.

pierwszych dni Lµca ogień strawi!
drzewostan na obszarze ponad 20 ha.

EWG

:\a szczęście m cnęl a już
po·;.·odująca
lkonieoz:ność

bezrobociem

sytuacja
wprowa-

ogarnięta

tak dlfastycznych środków.
temperatura i przechodzące o statn:o nad województwem deZ opubHkowanych w poniedziaszc1.e zmniejszyły także zagrożenie lek w Brukseli danych na temat
pożarowe w µ'otr.kowskich lasach. bezroboc!a w krajach EWG wynika,
W dniu wczor.ajszym decyzja wo- że w końcu czerwca br„ w pań
jewody o zakazie wstępu do lasów stw.ach Wspólnego Ry·nku bez pra?.Ostala u hylona i piotrkowskie cy pozostawa•ło 11 mln 469 tys. osób.
obs.zary le9ne mów sa dostęipne dla co stanowi 10,2 tproc. obywateli w
wszystkich·. N'e Z'naczv to jednak, wieku produkcyjnym. Z tej liczby
W o.stabnim okresie zniwa prze- wprawdzie dogodniejsze dla c1ęz- że przestaje obowiązywać wzmożo- 4,3 mln to ludzie m!odizi. w wieku
b:egają pod zna~iem -zmiennej no- kiej i:>racy na colach. ale przelot- na ostrożność. Powsz~hnym obo- poniżej 2.5 lat.
gody Chlodniejsz.e temperatur.V są ne ~~zcze utrudniają · prowadzenie wiązkiem jest bow iem staranie, by
Zwraca ta.kli:e u wa.gę takt. Z. w
robót a .zwłaszcza zwozkę sko~zo- nie potwierdziła sie po raz ko- okresie ostatnich dwóch m:esiF:CY
ne:go zboza Na gleba.eh
lekkich, 1ejnv orawda że las rośnie wolno, odnotowalll.O znaczny WZ!'Ol!t bezrogłów•nie w centralnych i oołudnio- leez płonie s;,yl>k~:„".
m-ak. boc!a wśród kobie't.
wo-zacho.dnich rejonach kra.ju p r a - 1 - - - - - - - - - - - . . ; . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :......

Walki
w Dolinie Bekaa

dzania

Niższa

żniwom

Zmienna pogoda nie sprzyja

~fef
o~~J: ZN~jd~iił si;k~~:o:o o.l~a•ti I
zwiez!ono już z oó). c-ałr, rzepak. I

Masowa ·infekc·1a W M1·er7J1n1·e

a tak.że znaczną częsc zbóz Na spo-1
rvch obszarach WV'konano oodorywW 'Poniedziałek rano w Dolinie ki ora-z zasia.n.o ooplon:v
ProwaW ośrodku wczasowym G<>nzow- tam Olkoło I t:v-. wczasowicz.ów.
Bekaa ;;nów roz,gorzaly walk• .rn ę· dzone są oraee przy drugim p<>ko- 'skiego Przeds1ębior.sitwa Turystycz- Objawita. się ona dolegliwościami
dzy zantagonizowanymi oddziałami sie traw Na glebach cięższych żni- nego „Warta-Touri:s·t" w Mierzynie charakterystyci..nymi dla anginy.
palestyńskiej organizacji Al-r'atah
wa sa mniej zaawansowane. a na k/Międzychodu (woj. gorzowskie) Dotychczas (do 25 bm.l zachorowaJe.st to już t<rżeci z kolei dz:eń tvcb nółnocy kraju w zasadzie dopiero doszło do masowej infekcji dróg ło ponad 40Q osób. których stan
starć. Tocza się one przy użyciu się roz•ooezynają.
oddechowych wśród przebywających j~t jednaik - na •zc:i:ęście - lekki
broni ciężkiej. Dokładna l.iczba zalU'b bardzo leklki. Jedynie 6 osób,
b :tych i rannych dotychczas n'e zokitóre cierpiały również ni inne
stała ustalona.
dolegUwoool, musiano h08pitaliz.oObserwatorzy zwracają jednak u. wab.
wa.gę, iż starcia między rebelianN a tereonie ołrod.k& :i:o!'łan i'U>'Watami z ugrupowania Abu Musy i
n.o ambulatorium s cabinetem r:aoddziałami wiernym; wobec Arafabiegowym, atale IPM:ebywaja tam
ta. przyn oszą n ie tylko ofiary w
'<iwaj l~karze t pielęgniariki. DoJudzia('h, ale także trudno ~ry
le-gllwości u:y1>ko ustępują. Coraz
mierne. ale niewątpliwie wiel'k;e
rzad.sze aa tet pr-iy•padki nowych
~tratv <tla soraw:v oalestyńskiei.
zachOl'OWJń.
lak
lnform11.1•
Mlnhteratwo 11ycb odbvwa.la 111• nadal u 111Mltł•·
w ~u wyel\m!nowa.nia wczvet811raw Wewnetrr.nyeh. nr7vwr6cone wle 11&1zDort6w I obow!uuJa
tu kich możl\wvch u6deł infekcJ'i, kt6zMtalv nHtP1>u.1are rodz&.!• wyjaz- dwłe formv wY.lazd6wt
'
- na aanron•- re.I '))nzyczyn dotychczas nie wviaś- lndvwJdualnło
dów zu:ranlcznych obywateli 1>01skicb:
nle 1>ośwladczon1
enn 1to1own1 nlono. wyłlłCtono czasowo ujęcie
władze:
wody oru r.amk11lęłlo kuchni11 o.środ- na sa1mllzenl1 lu„1•nveh I r.na- t:blorowo - ouanl1owant er•H ka. Dotychczail!O'W8 WY'll~ki badań
.lomycb zamluzkalveh w naństwach 11obkl1 biura 11odr6iy.
ba!koterl·oloricznych
n!• wyika-za!y
tl obszaru 11łatm.lczeiro.
SZCJ•ir61owych lnformaeJI w 111ra- Jed k L..' 1
I k f t k jl
.
wach wv.1azd6w za e:ranlce ud~-1•·
na ..:is ego iw l!łZ .u n ? c . ~e
Zaproszenia w:v1taw1on1 110 dacie .fa wvdzlały 11 uznort6w komend wo- !tanem uni'tarnym wody i I>OZJuchi;lenla ~tanu wo.iennee:o " PRT. Jew6dzklch
Mille.Il ObvwatelakllJ wien·ra. Badania '!>l"ZYctYn Bił kontynowillJ\y być notwlerdzone
ortez oraz Ich ekspozvturv terenowa.
nuowane.
OPA[p)
kom11etentne tamte.lsze władze.
Zgodnie z uchwa,ona ·przez Sejm
ustawą o amnestii, sady i organy
prokuraiturv or-zy.stąpiły od ooniedziałku 25 bm do oilnego orzeglą
du sora w objętych jei oostanowieniami Jak dowiaduje się dzienni- c.\e pall.stwowe. ~n6łdzielcze ou:anlzacle
snołeczne.
1>0 akr.eptacll
karz PAP w Ministerstwie Swa- Gt6wne11:0
Komitetu Turvst:vkl:
wiedliwości, we wszystkich
okre- na za nroszenb. lnstvtuc.H I orMALTA BLOKUJE
wej NRD na.leży
uwd:i:i~zać, te
gach oodległvch Centralnemu Zarzą 11:anizat.ii 7.al!'ranlc'Znvch - akceptotad•na 1 os6b ni• odniosła obrażeń
dowi Zakładów Karnych -prze-z ca- wane 1>rzez kierownictwo właściwe
Na
l'potkaniu
madryckim
KBWE
i powstały jedynie niewie.J.kie szkoły dzień ~ady wojewódzkie rozooz.- i::o resortu lub instvtuc.le unowatdelegat MaLty 'JJ<)nownie odrZJUJcił w dy materialne
na wały sorawr osób mogącyrb sko- niona:
- wyjazdy o charakterze snorto- poniedziałek
szansę
poszukiwa1ni1
rzystać z dobrodziejstw
amMstii wo-turvstyczny111 kulturalnvm. rellRE.KINY
Zapa.dłv kolejne
oostanowienia o iri.11\vm Itp„ ora-anlzowane 11ruz u- kompromisu :i:ao!erowaną 1>rzez Austrię i ooin!ol'ltnowa2
nozostałych
zwolnieniu· skazanych z Żakładów nowatnlone do tel'o ln!tVtltC1e
Kaplta,nat 1recltiego ll)Ol'tu Pkeus
deolega.tów, że nie ma · żad·ny<Jh nokarnych Także organy nrokuraituDo kra.lów n obs7.aru nlatniczego wych instrukcj; od swego rządu O'Oimfo.rmował. ż• w re·Jonie Zatoki
ry. w wyniku dotyrhczasowvch uSarońsk.iej
(na południe od Alen)
moii:a wv.leżdża(; osohv bu wz1tledu Stanowisko zajęte orz.ez MaHę blostaleń. oodję!y oierwsze decyzje o
na 1"iek.
kuje od !O dni moi:liwość podjęcia pojawiły 1i11 rekiny, co wywołało
umorzeniu pro·wa:lzonych dola-cl o'>zanienokoje'!lie władz. Ll.czne sygstęoowań karnych .
(PAP)
Wv.iazdv do 11ań1tw aocJalistvcz- tormaJny-ch decyz]I o za.kończeniu nały na ten temat napłynęły od
roboczej fazy spotkania madTydki.erybaków i statków
handlowy·ch
go KBWE.
Ostrzeżono natychmiast D'lażowiczów
'
01JraM (kl)
PROWOKACYJNE ZACHOWANIE
SIĘ OKRĘTU RFN

Komunikat MSW w spralvie
lvyjazdów zagranicznych

Kolejne grupy

•
opuszczaJą

zakłady

karne

•I

~§~i§7.~~f3~~.-~~{~i 24qodZl.UIJ

Sztuczne włosy dla łysych?
'

I

W niedzielę o godz.
16.00 okr~
dobrego i nie powinna b'Yć dalej zwiadowczy „Oker"
nale:tący do
stosowana.
marynarki wojennej RFN spowoWspomniany urząd
nrzytoczyl dowal na te-renie wschodniego Ba2przykłady 300 wypadków, w któ- tyku u wybrzeży ZSRR kolizję z
rych po wszczepieniu
sztucznych okrętem ma•rvna.rk; ludowej NRD
włosów nasta.piła groźna. infekcja, .,Strasburg", Okręt NRD za.bez!l'ieouchnięcie skóry na głowie, silne czał wspólne ćwiczenia bałt:vc'liiej
bóle glowy i · inne
d0Jegl1 N ości floty ZSRR i marynarki ludowej
groźne dla ogólnego stanu zd~owia NRD i nadawał w związku z tym
oacjenla W wielu wypadkach. po t~powe międzynarodowe
sygnały
wszczepieniu sztucznych
włosów. ostrzegawcze
roz.p.ocząl sie proces szybkiel!o wyOkręt RFN zi,gno.rował te sygnały.„
padania włosów żywych.
zbl~żyl się w sposób prowokacyjn.v
Wynika więc że nada; musimy i spowodował
kolh.lę z okrętem
szanować włos na głowie i o-:zeku- ma.rynarki ludowej NRD s\'warzajac
1
jąc na skuteczniejszą meto:lę wal- zagrożenie d la okrętu NRD i jego
ki z tysiną pocieszać !il!; i;opular-1 załogi.
nym
powiedzon.kiem.
„na
mąJedynie roztr~pnemu zachowa1niu
drej !!łowie włos się nie trzyma." 5ię załogi o·krętu maryna:tki ludo-

W ostatnim czasie
w Stanach
Zjednoczonych zaczęto szeroko reklamować nową metode walki z
łysiną
Najnowszy wynalazek polega na tym, że głównie u osób
znajdujących się
we
wclesnyni
stadium orocesu utratv włosów. \V
s:,órę
wszcze.piano w·losy z tworznva sztucznego n:e różniące się
od trzymających się na głowie
jeszcze żywych or y ginałów .
Jak podal tygodni·k „U S Newi
and World Report" przeciwko te•
go typu zabiegom
wypowiedział
się jednak federalny
urząd d.s.
jakości
produkcji
i
lekars~w
· Stwierdzono oficjaln ie. że ta sze·
rokt'> reklamowana metoda walki z
łysina przynosi więcej złego. niż'

Świat · nie przestaje

serwisach agencyjnych z po·
n:edzialku 25 bm. i na tama.eh wielkiej prasy św.a·
.
towei te go samego dnia
znajdujemy w:ele don:esie1'1. relacj:
i komentarzy z Polski, jak rów·
niei: wypow'edzi oolskich oollty"ków lub nawiazan'a do ich
wypo·
wiedzi z ostatni<:h d~1i. Agencjf: i
lic·m; komentatorzy prasy zachod·
nie.i na wiązuią ra;z jeszcze do wywiadu udz:elonego przez gen Jaruzelskiego przedstawicielce syste·
mu ameryka1isk fei tel ew izji ABC
Barbarze Walters. W swoich ko·
mentarzach i relacjach fragmenty
tego w:vw'adt1 cytuje m in. zachodn'oniemiecka
agenc.ia
DPA.
Wybija ona również stwierćlzen:e
zawarte w wvstao:eniu sejmowym
szefa rządu polskiego że „nadszP.dl
c7as abv oodać sob'e rece". Do te;!O cvtatu komentator al!encji dodaie ·nastenuiace stwie·rdzen:e: .„reden z: na jtrudniejsz~·ch rozdziałów

•

.I

.
,
mowie
,

k:el!o dziennika .. Le Figaro" przynosi wnviad z wice·prerniet~m Rakows·kim Fragmenty wywiadu są
relacjonowane i pow tarzane urzez
wielkie agencje zachodnie. Np parYsk; korespondent Relltera stresz.cza.ia<' ""·pow'ec\zi o0Lskiego wiceoremiera wybija iego oświadczenie
Redaktor d~pen.owy
na temat tego. że sprawowanie
Redakto• t~hnlczny
wladzy w Polsce już n.igdv n:e bę.JER.ZY Kf..IMA
dzie rzeczą łatwą. a 'Przywódcy poi- - - - - - - - - - - - - - - - - scv musza umiejętn;e nrowadz:ć

t

o ~
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Wawel zamkniety
il bm.

umknęły aię

<przed zwie·
komnaty Zamku Królewskiego na Wawelu. Spowodowane jest to konieeznoilcią demontażu stale.i ekspozycji i przystą1pie·
nia do prac .nad gi,gant:vczn" wystawą poświ ęconą 300 racz.nicy odsieczy wiedeńskiej. Otwarcie
tej
wys ta wy nastąpj 11 września; ponad 500 eksponatów zajmie wszy·
st":ie prawie sale i korytal'ze.
Turyści nadal mogą zwiedzać wawelski ~karbiec , wystawi: „Wawel
zagi•niony" oraz oczywiście, katedrę i iroby królewskie.
(PAP)
dzającymi

że

on.
Europie potrzebna jest
Isze
Polska zarówno stabilna. jak i silna, dlatego
procesy

Polsce

w O'O WOJenne i historii Pol.ski został . dyskusJę. sz:ukać argJrnentów
zamknięty Stan wojenny skończył przekonywać.
się · i wojsko ~vycofuie się do koLondyński
dziennik
„Mornrnt
szar. To co nastąpi w Polsce. za· 1Sta•r" w komentarzu nt. „Zniesienie
leżv od wielu czynników. a orze- stanu wojenne-go w Polsce" stw1erde wszystkim od tego, czy .s.µołe-, dza: „Zniesienie stanu wojennego i
cze1istwo znaidz:e ws·pólny język z ogłoszona amnestia są witane z rakierownictwem politycznym"
dością prze:i: wszystkich przy jac1ól
Pon iedziałkowe
wvdanie parys- Polsk i".

I

Cf-4 :J•J i i(~l ~ · J ii Cl

„Stalowy" temat w Brukseli

Liczne komentarze na tem aty
pólskie- przynosi
po11iedziałkowa
prasa zachodnioniemiecka oraz ty!!Odniki rl:lóre ukazały s:ę w ivm
wlaśn:e dniu. Uwagę zwraca opubł ikowan:v na łamach znanego tygodnika „Die Zeit" komentarz Petera Bendera pt. „O silna Polsi<:ę".
Autor stwierdza. że warunkiem
stabil izacii. kon~rol' zbrojf!l1 i ich
redukcji w Europie jest rów".lież
st<i b'lizac)a s,·tuacji ,,. Pols·.·c P'.·'

też

zacnojząc"

w Polsce. a w 's·zczególnosci zn iesienie stanu wojennego. to wyda·
rxenia. które muszą intere~owai:
wszystki('h Europejczyków. Autor
stw:erdza dalej, że nikt nie "owinien przeszkadzać lub zakłóca(• pol~j{ich procesów stabilizacyjnych i
dodaje. że oolitvka izolacji Pols·ki
sprzyja celom destrukcyjnym. Autor stwierdza jednoznacznie. że
Po1!ce nale-ży pomóc l(Ospodarcz:o,
co w1prawdzie nie roiwiąże rpolskie110 kr;·zy<'lu. ale ułaiwi wyjście iz:
obecnej sytuacji.

„

Ob!zerne material.Po-lsk\ lub
na tematy polski e znajdujemy na
łamach prasy socjalistycznei. która relacjonuje orzebie!! wvkonania
decyzji ,po•lskich władz oai'lstwo·
wvch z dnia 21 lipca.
Agencje zachodnie podają obs?.erne informacje swo:('h wa•rszaw·
ski<'h kerespon<)entów o przebiegu
realizacji p05tanowień amnestii. nodaja liczbv zwolnionvch i stwierclzają, że reali7a<:ia. oostanowief1 włacl7
w IF'i ...oraw:„ odbywa s:ę sprawn'e : bez. z~dokL
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Siatkarki Polski okrok· od zwvciestwa

orzedostatnlm dniu m\edzyna- na NRD.
wvr6żn'.lv
~ie
J<>lanta
rodowei>:o turnle1u slatkówkl kob!et Szc1vii;ielska
Lucyna Kwaśn l ew3l~ a
w Ł-Odzl Pol,ka li nrzeuała z NRD I .Jolanta Haber w Mu:iyn'.e NRD
1: 3. 19:10 1~:7 4:15. 1i2:15l. a w~11:·~· na.1groźn'.ejsza była l\czaca 19-0 cm
kl wv;i;:·a1 1 reprezentlic1a
Kubv wnostu Ute 01denbur;i;
•un!orek 3:0 115:11. 15:7 15:8).
:la dz'eń 1>rzed zako1ic1.en!cm turPon ledzialk <>we mecze 'tal,.
na n:ei\l w ta iJeli o.ro wadzi Polek2 t
orzec'.etnvrn ooz~om e W
ool kim <trz" zw,·c:estwal orzed NRD <rów1 1es1>0le.
kt6rv orzez dwa sety na- nież Jcz~~ zwvc'e<-twa l. ale
1eden
w'.azał
wyrównana walkc z druty. mcc1 cozegranv w'.ccei
W

1

SEJMIK

DZIAŁACZY

POLONIJNYCH

Bialymstoku zakończył sle trwa- z na ibacdzle! z2•!użopvch d~'~laczy
'acv od 18 lipca Vlll św!atowv •e1- ,„0:011: i11c~ ~1X>łecznośc: w1eloletn~e
m!k dz\alaczv oolon!!nvch PKOl. . go pre-tesa Polsl<'e!(o Klubu Olom'l)iiw którym udz i ał wzleło 110 delet:a- czvka w• Londvnie
tów ootonlinvch ~rodow!sk z Ąn
Siedem dni snedzonvch na B'.a!oi>:ll!. Alfstrli Australl'. Bel~:!, B<!"- stocczyźnie przez naszych :·odaków,
lJna Zachodn'.el(o Dana.
Franctl. to siedem t>racowltvch dni spedzoHolandii. Kanady, RFN RPA Szwe- nych na obradach burzliwvch dYscil. Sżwaicarli. Szkocu l USA o tat . kusiach. sootkaniach. a takżl!
na
n: e obradv ·olenarne
tcl(oroczneii:o wycieczkach. które umotLiwiły ooloforum rozooczelv ~ i e od uczczenia n: 1nvm deleeatom ooznanie miasta.
m:nuta cisz,•
oamiec~
zmarłe'.t-O
w-01ewództwa oraz Puszczy B i ał.o
Franciszka Kwiecińskie11:0.
iednel(O wiesklei .
W

Puchar Lata zbliża siedokońca
Zbli?.a 1a sle do końca r<>zl!rV\Vk I
o Puchar Lata w Diłce notne1
Z
oolsklch drużyn szanse wv11:ran:a rvwa!izacii w ii:ruole i zdobvcia o:em'i 15 tn franków szwaicarskich
n;ta ~zczeciń.ska Poii:oń - Uder itruPY III oraz. choć o wiele mniejsze
- Bałtyk Gdynia. który zaimuie 3
lokale w 11:runie VII. Bez szans iest
natomiast Craąovia. o( dochód
do
kasy klubowe i Imoi>:a być sooko1ne
zes oolv Maccabi Natbanva I
TJ
Vitkovice którym rvwale nle
odblora 1uit oierwM:ei>:<> mie1sca w 11;ruoie a tylko fatalny zbiei okol!C2no<kl móii;łby ooz.baw!ć 1>rem!l
l
olerwszeio mle!sca w uuole zesoolu Hammarbv IF.
WY~HKJ
SOBOTNICH MECZOW:
GRUPA I - Fe. Zurlch - Fortuna
Due•~eldor!
- 5:2 (2:!).
Standard
L'.ei>:<! - TWente Enschede ł : 2 (1:1l.
'TABELA
1. Standard"
B:t
1a-T
2. Twe n te'
7: 3
13-1-0
3. FC Zurich
4:il
11-12
; :9
9-18
4. ł'ortuna
GRUPA IT: BroendbT IF Kooenha.
i!.a - Slav:a Pra.ia - 2:0 (2:0), StaYounir 'Bovs Berno wia Sof'a
0:1 (-0:1).
TABELA
1. Sl2vla P .
8:4
-~
2. Youni>: Boy1
«:4
~-ii
3. Ęroendby
4-:5
7-8
4. Slawia S.
4:~
7-10
GRUPA III: ' 'W<!rder Brema
Malmoe FF - 1:1 O :Ol Poe:oń S-zez.
- St. Gallen - l :1 (0:0).
TABELA
1. Pogoń
t:ł
•~10
s. Werder
~;~
\~7
i, Malrno~
5:g
7-~
4. St. Gallen
•;8
t-10
GRUPA IV: Aarhu• GT - !hlmshon Tel Awiw - :?.:\ (1 :1). FC Lu.
iem Macc1bl -:\'athanya - •:1
(2:0).

TAlll!!LA
1. Maccabl
lO:ł
l'l'-lO
S. Aarhus
ff:4
9-iO
3. Shimshol\
3:9
!-Hl
4 Lu?.ern
~:7
11-U
Gl'IUPA V: SS\V Jnncbruck - Sloboda Tuz la - 1:i (-0:0) Tnter Bratysława Honved 'Budapeszt - 1:1
(l:l ).
l. Slobodll
8:'
'l'-4
2. Honved
~:3
8-5
~. I nter
5:5
~a
4 SS'W
~:8
6-<0
GRUPA Vlt . Vtkirii! Stavanl!er Bohemlans Prai( a_ - l :l (l :0).
SC

Dobry start
koszykarek na MS
w

Braz:vlll

rozooczet:T tle
mlw koszvk6wce kobiet. Wlcemistr7ynle Euroo,-, reOTezentantkl Polski
i<raia w e:ruole
„B" w Rio de Janeiro I w o!erw~1ym s\v:Vm mectu
wv«rały z Au.
<tralia 73:66 (35:2S) W drul!im 'POtkaniu tel 11;ruoy .Jul(o•ławia wvl(~a
ta z Jaoonlą 90:56 148:24) W e:ru·n'.e
„„" w Brasilii Korea 'Płd n\p.
oczekiwanie wvi>:ra!a z Kuba 77:&7
<~~:39)
a Bllłl!;aria ookonala
Peru
•trzo~twa

świata

90:44 (46:22).

Natom!ast w struoie „C" w 'Porto
Alel(re faworyt turnleiu, reprezentacja ZSRR nie d·ala szansy kosz:v.
kark1:>m Zairu. w:v.t:rvwa1ac
114:«<!
(59:14). a ChRL
t><>konala Kanacie
7'l:6~

(33:38).

Porażka

„olimpijskiej"

W drul(im oodczas zaoc·ean:czne~o tournee
a w pterwszym mecz\l
w Mek syk1.1 .
n'.lkarska ol:mPl1ska
renrezentac \a
'Polski pczeizrala
w
~tol'cv leii:o kraju z mek.<\'kańsklm
zespołem
Amer-lea 0:2 (0:2) Bramkl zdobyli: Br,allovsky w 36 min,
2-..'.!:r~io

łl~m~i_n~·~~~~~~-

w

XSpartakiada Młodzieży

ELenstadt -- Odensa !!K -

I.I

C0:3)

I Bohemians
2. Odense

TABELA

8:4

11-.1
11~1

7:3

E~senstadt
4:8
11-141
V\kin11;
a:7
8-10
GRUPA VU: Baltvk Gdvnia - lFK
Goetebou: - O;O
Admia Wacker
W \ ed~ń BK l~ Kopetlhaa;a

3.

ł.

3:0 (2;0).

TABELA

I. IFK Goetebo:·•
1 Admira
3. Bałtyk

7-t

7:3
4:4

S--5

4:4
3-&
4. BK tOOll
3 :7
+-7
GRUPA VUl1 Arminia l3ieleteld Bryne Il - 3:1 (1:0), Botew Wa.
ca - Hammarbv I-F - t:-2 «>:&).
TABELA
10:1
l'l'-1
1 Hammarbv
1. Arminia
8:~
5-X
3 Botew
i:s
3-&
ł. BrYne
0:10
1-lł
GRUPA 1X1 Vtdeoton Szekesfehervar - Ruda Hve-zda Cheb t.:ll
(O:Ol, CTacov!.a - Sturm Graz - 1:1
(l :0).
TABELA
t. Vldeoton
ł:~
ł4
2. Ruda Hvezda
6·•
6-2
3. CRACOVIA
3:7
ł-1
4. Sturm
1:7
l-7
GRUPA X: Trak\ia Płowdiw
Eintracht Brunszwik
- o:: CO:!.).
Elfsbe:-11: Boru - TJ Vitk'ov'.ce - 1:1
(0:1).

TABELA
1. TJ Vltkovice
,Eintiracht
Traki 1•

!.
3.

: 4. Elfsbont

W

11:1
6:5
1':7
3: 7

SKRO CI E

..t. Nadal nl• wied.z!At s!• ._ol*il'll

brydżystom
na drużynowych
m.ć
strzoslwach EurooY. W JS
runrlz~•
nasza mę~ka drużyna przeg,rała
s
Włochaml 1:18 I w ta.bell wPallła aż
na 10 miejsce malac 1$7.6 okt. Pro1vaCS.Zi nadal Francja. któ~• oo zwyciestwie w 15 rundzie nad Irlan<ll'
20:0. ma 239 pkt. Wlcel!derami
sa
Włosi
13'1 okt. a trzecie mlejsc•
za.imula Belii;ow:e - u~.5 okt.
Nie t:><>wlodło sie także Polkom
które w czwa.rtej rundzie orzeirały
z Brytyjkami 7:13 Podo~:e lak w
rou:rywka<'.'.h
metczvzn . tak.że i
wśród kobiet orowadzi zesoól Franc.Jl 60 Pkt. przed W. Br~'tania 57.
Holandią
54 RiF'N Sl 1 Pol~ką U
okt.
..t. W t>Oniedziałkowym
wydaniu
„New Yorł< Ma11;azin" ukazała
s:e
wiadomość. te od ooczatku orzyszłe
~o roku ii• kortach
wystePOwać
zacznie znów
5-krotnv zwyciiezca
w:mbledonu - Bioern .Bo~ .
W
1985 r
Bor( Planule WY!teoY
\V
dwóc'1 na 1wiekszych, turnlelach na
świecie Wimbledonie i Flu.sh!n(
M<!adow
Aii;ent irr-letniego Boru Bob
Kain oświadczył, te Szwed POczatkowo wvsteoować bedzie w n:el~<:z
nych turn!elach a 1eśl! sprawi mu
to orzy1emność I orzynlesie sukces:v. być może startv te beda czest·
s:z.e. W każdvln razie Bori:r;owl
n'.e
zależy
na Dlen!adzach Szuka · on
możliwości startu w zawodach: tXJ·
wrotu do rvwalizacid na korc;e oowiedzial Bob Kain.
..t. W rewanżowym meczu pierwszej rund:v strefv afrykańsk.iei e!lmin acii oiłkarze 'T'o(o zrem!sowall
z Nl(erla 1:1. Pl~rwszy mecz wy.
!(ra,!i oilkarze Nii!(erl! 2:1 I z"kwal:...
Ci kowali się do d rup;le1 run<iv.
..t. Do drul";'el
ru·ndy elimlnacjl
otimoi1skich strefv afrvkań><:kie1 zakw-a!Lfikowali
sie tal<te pllkarze
Kamerunu W rewanżowym meczu

nierw!iizei

rundv

z Anp;o:a 3:2

Kan1erun

w'\·~rał

P'.erwszv mecz tych
,;e remisem l :l.
4 Pod adresem MledzynarodoweJ
Federac.il Pi!karsk'.ei w Zurych.u nadeszło 5 zi.ttoszeń z kra iów
które
drużvn

\Ą,..·yraz~łv

zakoflczył

cheć

zont:inlz<>wan:.a

PH.-

karskich mistr1ostw świata w 19!1-0 r.
oo· p;·zeorowadzen'.a trch mistrzostw
J:U'N. Ani:r;lla. Włochy .
Na obiektach st><>rtowych Wrocta- kandyclu~a:
w1a \rwa \a finały .X Ogólnooo!skoei Austria i .ru.i;i;osławia 'T'ermln nadSpartakiady Ml<>d<Z.ieży, Wczora1 od- •vłania z!(łoszeń
uolvwa 31 l>m.
konlrnrenc1e za- Warto dodać, te w trzech z t ·eh
by!v Le ostatnie
sie iuż t>Hkanikie
'Bardzo krajów odbvły
wodów lekkoatletycznych.
dobrze spl·sa!a sle zawodniczka lódz- miostrzostwa świata: we Włoszech w
k'.ego Startu liona Dopierała. 1934 r. Ane:la w !!)66 r: i w RE':-;!
która w skok•u w dal zdobyła złoty w 11H 4 r.
medal. zalmuiac
oi~rwsze 1nr~1c;ce
..t. Pol~ka drutyna florec:stów !arezul-tatem - 5.95, Brazowv medal ię'.a 6 miejsce
na szermierczych
wywalczyła
Joanna Rusiecka
(To- :'115 W kolejnym meczu Polska t·wy.
maszów) w ochniec;u kula !'ezulta- c'.eżyla ZSRR 9;5
a w decydu_l ~
B,razowv medal zdobvla cvm •»ótkan'ti nrzegrala z
Wio.
lem 12.05.
ch::imi 6:8
__
równleż Joanna Wvsocka !AZS Lód?.),
która
bvła
trzEcia w bie~u
na
Polskie florecistki natomiast awan400 m oo! - 63.97.
;owa!,·
do ćwierćfinału tum'.eiu
Bard?.o dobrze soisu,ia sie młodzi clru·h-nowee.o i s1>0t kai~ s!e z zesPiłkarze LKS.
któnv w koleJnvm 1:>0!ern łU'N W elimlnac1ach l(·ru nomeNU poko nali zespół Zawiuv B,-dWvch l>olk' nokonalv Rmnun'.e 9:~.
c:oszcz 4:0 <2:0) i urowadza tdecy- Wenezttt!le 9:3 i orzel(rałv z Włosz
dowanie w e;ruuie I. Kolejnej oo- kami 6:9 za.imuJac drll.l";'!e mleisce.
rażkl doznał natomiast zespól tomaszowsk;e1 Pillcv. który orzeii;rał
z
WJ<,ł ą
Kraków 0:4 (0:2).
Z głębokim żalem zawiadamiaNie powiodło 9le także
młodym
my, i:c 71mar1 śmiercią tragiczną
Piłkarzom
recznym MKS Pab!an i~ e
DiłSZ ukochany Mąt, Ojciec, !yn
którzy Przei>:rali w kolejnym meczu
I Brat
<li
z Poi>:on1.a Zabrze 2<>:2l (10:1!). Duto
lepiej solsuje sle natomiast łódzka
MGR l~Ż.
Anilana która wye:ra!a dru11:le sootkanie tvm razem z Olimpia Grodków 30: IS (17:10),
JERZY t O SłAK
W rvwa!izacii nilk arel< recznych
przeływszy Ja.t 38.
bardw 1 dobrze soisut a sle
zawodniczk; P,iotrcov'.i które zdecydowaPogrzeb
odbędzie się 27 lip.c'
nie prowadza w e,rupie .C" oo wy1983 roku i
kaplicy cmentana
'o'<im kołe1nvm zwvciestwie
nad
św.
Rocha,
ul. Zgierska Ul !Ra$1eza Wrocław 24:14 (l1 :1G). Drug:e;
dogoszcz)
o
god-z.
11.
oorażki doznały dziewczeta z AnlProsimy o nleeklada.nle kondo'an:v. które orze~rały z Krakusem
lenc.tl.
·
Kraków ll:Q4 (3:!5) · Wyel\mlnowany
Pogrl\łOllA w fł•łMlklm blll
został
ze•p61 cl1looc6w
BudowlanYch ł.ódź w turnle1u hokeja na
aODZtNA
trawl~
nrzel(rvwa1ac 1 Slem.la-nowiczanka l:S (1:1).
0
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BARIERY \V HANDLU
ande-1 z.agraniczny jegt newralgicznym obszarem każdej
gospodarki a naszej
s7..Czeg61me. Wynika to nie
tylko z prostej logiki faktów aby kupić na.jpierw trzeba sprze·
dać, lee!. również z obciążenia do·
larowym długiem, którego musimy
.się systematycznie poz.bywa(? a więc
!1nnym1 słowy spłacać. Stąd tak og.romne znaczenie eksportu. j1Jk i racjonalucji importu tj. przywoa.u
s. xagra.nicy tylko tego czego rzeczywiście sami nie możemy łub nie
potrafimy wykonać.
Lipiec jest pierwszym miesiącem
II półrocza i stwarza
okazję do
spojrzenia wstecz na uzyskane wyniki w pierwszych sześciu miesią
cach br. a także na bariery tak systemowe jak tworzone okazyj nie
które cz~st'o skutecznie, ro1.wój obrotów w sferze ha.ndl'\l zagranicznego, hamują.
Obroty polskiego handlu zagra·
11i~nego liczone w cena.eh bieżą·
cyoh wz.rosły w I półroczu w sto·
•unku do tego samego okres'U roku
ubiegłego o 17 procent.
Jest to
więc' w~ wyraźny
aczkolwiek
ra.dowanie l'ię tym
wskainikiem
byłoby błędem
Trzeba bowiem
wziąć ll'(>d uwagę cały
k<>ntekst
porównawczy - to znaczy niski pułap od.niesienia. I półrocze 1982 roku było bowiem jak pamiętamy
czasem stabilizacji całej gospodarki, zaś kontakty nasą;ego
h andlu
1
zagra.nicz.nego były w t:vm o;;;res1e
delikatnie mówiąc mizerne. Eksport wzr6sl o 16,9 proc. i osi~
gnął wartość 491 mld zł W ocenie
MHZ „v1ynik ten oznacza, że prze·
zwyciętamy skutki .restrykcrjnych
działań Zachodu, co Jednak nie iest
równoznacz.ne :r: pełnym powetowa11iem .trat :r: powodiu aa n kej i".
W wywoz.i• do tzw. II ob87.trU
płatniczego czyli państw kapital!·
•tycznych nastąpiły -o&wne. nie :uwsze od,powiadające nam, zmiany
&<truktura.tne. Od dłuższego czasu
notujemy bowiem kłopoty ze zbytem wyrobów przemysłu elektromaszynowego, które były ważącą
pozycją naszego ekspo.rtu. E~sport
wyrobów tego typu. mimo. usilny~.b
~tarań, był w dalszym ciągu Il!zszy od uzyskainych wyników w ro·
ku ubiegłym. Mają na to wptyw
zarówno p<>z.rywane więzy kooperacyjne z firmami zachodnimi jak
i recesja gospodarcza na świeciE'.
objawiająca - się między · innym~
spadkiem zainteresowa.nia dobrami
inwestycyjnymi.
Znacznie zmniej·
szył się też eks·port budownictwa
bo aż o 22,3 procenta. Na szczęście
tego typu luki jesteśmy w irtanie wypełniać zwiększonym wywozem surowców węgla, mied.zi.
srebra. Ogółem do n obszaru pla,tniczego wyeksportowaliśmy towairy
wartości 246 mld z.ł. zaś kupiliśmy
za 186 mld z.ł. Niestety to doda.tnie
.&•aldo je.st w mniejszym
&topniu
wynikiem wzrostu eksportu., a ba·r·
dziej efektem zaniża.nia Importu
:r. powodu trudności płatniczych.

IHI

Warto w tym miejscu p<>dkreślić
pozytywne zmiany jakle zachodzs,
w nasizym przywo~ie.
Wyraźnie
wzrosły zakupy części za.mien11ych,
podzespołów i materiałów do produkcji. Szacu.nkowe dane mówią o
wzroście importu w tym zakresie
r:zędu 25-30 proc. w stos·unku do
I półrocza 1982 r. Nastąpiło to kosztem maszyn, urządzeń. sprzi;tu
transportowego jak i towarów konsumpcyjnych. Dzięki jednak tym ograniczeniom
można było wii;cej
dewiz przeznac-lyĆ na import surowców i materiałów utrzymują·
c:vch „prz'.17 _życiu" krajowy przemysł przetworczy.

sit<>&unkaeh fospodarczych z
kraja.mi socjalistycz.n.ym! odnotowujemy planowy wzrost
obrotów. Import z tych krajów wyniósł 251 mld zł ! był wyż
szy od eksportu o 6 mld zł. Nadwyżka ta w całości dotyczyła wy·
miany z ZSRR, gdzie rząd rad·z.iie·
ckl zgodził się w dałazym
ciągu
kredytować część n&a:ych za1mpów.
W S'P<)Ill.·nia.na róż.nica miała być pla·nowo wyż.&za. Oke.uło się jednak,
że moiJna dokonać zall'6w.no tz-w.
racjonalizacji importu jak równi-eż
zintensyflkow.at'? eksport głównie w
postaci maszyn i urządzeń do naszego wscho<lniego sasiada
Jak oowied7~al w ostatnim wy·
\Viadz:e wiceminister inż. A. DCl!'osz,

~

~

policz)· ć

p!elęgniarP.k

da jeśli chodzi o przerób u.sługo·
wy tz.n. produkcję eksportową z powierzonych materiałów Wynika z
tego również wniosek, że podstawową -pozyc)4 ohcis,ia.jącą koszty
produkcji jest p1·zemy.sł tkanino·
wy.
Rra1city<.'1Zni•
'!)02&
odJ)i1airnl
dewuowymi
nie
lu.nkcjonują obecnie ac1n• bodzce
uch~ające przemysł do zwięks12:a·
nia eksportu. Uruchomione w ubiegłym i bieżącym roku środki
stymuludą<=• wzrost ekspo.rtu d.atyczyły tylko przedsiębiorstw, które
uzyskiwały wzrost wolumenu wywozowego w porównaniu do minionego okresu. W ten &ip0sób w~taty

:f;rr~~Ji:;sz~'.e·j~~o~ ~~~r~~~~

Czy

ksz.tałt.uje

wyniki I
-puszc'l.a Ć ,
za,równo

półrOC<q

pozwalaj\ l'HY" cjt je.at

~„, ___
ed'P!s6w s ...,
.._.....,..

t..e roczny 11!lan e.ks!)Qrtu czywi.tym I

do I Ja,k i n obs;za.ru
płatniczego
zosta.nie
wykona.ny.
Pod3'•to
działania fllllierz.ai·ące do
"
przyspieazenla
importu z kra,jów
rocja.listycznych. 18,j ror;w6J ulk'\lpów z.a wolne dewizy będzie pocho·
dną ksz.tałtowa:nia •it:: 1ytuacji pła.t·
niczej.
Reforma gospodarcz:1t objawiła się
w ha.ndlu zagra.nioz.ti.ym kilkoma
zjawiskami, których pozytywne efekty trwają i miejmy n!ld1zieję
będą przynosiły dalsze
korzyści.
Bez wątpienia do takiich na.leży samodzielność jednostek handlowych.
działających w tej sferze gospoda.r·
ki. Procec przekształcania przedsię·
biorstw
hz
w s·półki handlowo
przemysłowe, w których udziałow·
ca.mi Sl\ prodiu.cen.ci - eksporterzy
przyczynił 1ię do ściślejsz.ego wza·
ierilnego zazębienia się intere.sów.
Uruchomien!e t'llw. u.chunków od·
pisów dewizowych umożliwiło u·
kładom pracy posiadanie na. wła7
sność z.a.robionych na ekspord• do·
larów. W celu ożywienia
ha.ndłu
zagra•nlcznego przyz.nano prod;ucentom·eksport,erom prawo . wyboru
partner~ w handlu· zagr.8'1licznym
a poprzez odpowiedn·ią politykę u·
dzielenia konces)i .ttworzono t)IO<\stawy konkurencji. Dzisia.j po kilku·
miesięcznym okresie funkcjonowa·
nia ws'f)Otilnianych instytucji i form
organizacyjnych mowa pokusi~ -111
o próbę pewnych ocen.
Istotą odipisów dewiz.owych było
pt·awo dyspmiowania określon!l pro·
centowo kwotą
doluów będącą
częścią dewiz u.zyskainych z wywo·
zu wyrobów wytwa.rzanych przez
danego producenta.
Przedsilębior·
stwa mogły prze'z.naczać za,roblone
dewi-z:v na zaku.p za granicą, niezbędnych do utrzymamia prod'llkcj!,
komponentów materiałów i części
zamiennych. W roku ubiegłym na
wsp0mnian:vch rachunkach zdepo·
nowano oonad 358 mln dolarów.

wyd-e;u"""'""' JMt. .........,...

Lnm.yml .Łowy c~
• to, abT
wpł:rwy d-l!r.ow• s ftlport\l ..ta}w odel'IW&n• od wlelko6ol _.._._
J
..-nych wydaitików na Import, jek j81t
alduałni•. Prudei~Ol'lllt1W& po1tlllludą, „by dewl!rLy z ~ były
zw-ią1'Ule 1 oipla.eal.no&oi" rnilizowam.ego prrzeiz dain• priz,e<iirlębiol'llteksportu. Bez wątpien.la pN.yczyniłoby •ię to do
7.lllbnteresowania
przemytiu I"OOWO.jem eksportu or.e·
go nie można powiedz.leć w obecnej 1yt·uwji. Zr11me ~ pr7.ykłady
kiedy zaikłady przemysłowe •kBport·ullł tylko taką część ewO<je-;1 produkcji ja.ka jest niezbędilla do u1tyske.·
nia dewiz na zakup crięścl zamlen·
nych i ma.terlałów do prod1UkC!j!.
Zwiękeze.nie WY'WOW. 11ł• j.t dla
nich bim•sem.

z

problemem trM wił\- .tę
bM1P09redn·io spra.wa oplac11mo6ci eksportu i ekon.omicznego
r;a,f.nteNN10Wa.n.ia
nlm prod1uoentów. Od 1 lipca br.
obowi1r~uje
nowy
podiwy!t.aollly
kun dola.ra w .tOSl.lł!l!lru do złotówki - Wy'l!OSI on 95 r.ł :1a. 1 do'ltta.
WsP<>mn.ia.na
podwyżka
:r.daniem
za.równo ha.n.dJ1.owc6w jak I men.dżer6w :i: prnemy!!'łu w nio:r;ym me
uz.drow!ła .sytuacji. KO<l'Zlty uzy.!'ka·
nia jednego dola.ra w.e<ksporcle nadał rosną i aktl!M11nis oecylulll ~·
w przemyśle lekkim na gra.nicy 130
-140 zł za 1 dolar. Ar.gumenit, te
pod·wyżs;ze.n!e kurS!U dolua :r;więk.~zyłoby inflację bowiem automa·
tycz.nie wrzrosfy•by e-eny ~•ill'lurp:rw•nych za gra.nicą materiałów i wN;Jwc6w nie :rmajdiują potwlerd%4!lla
w polity-ce rynkoweL gdrzie prrze-llcznLk dolara w cenie detalimmej
i taik jest znacz.ni• W"!źszy i ma wybitnie drena.żowy cha.rakte<r. Szczególnie niebezp!eczmle w7.rastaj4 ko·
s.zty produkcji eksportowej w ble·
tącym roku. W branży odzleżowe1
na palcach jednej ri;kl mot.na by
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~
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pi·elęg" ni·arski·e ~

których
na
po7liomie wywóz
75 i więcaj procent s·ii:
w glo-S
ba.Lne<j pr<>cliuil<cjl.
Zysk jaki ma promy.tu w proS
Wkojl ~•J ma obAra.kter
§
wri:cz aymbolicrl.aly w .to.UiDiku do
ł
~
efektów ~akie moźe osd.ąi·nąć I wy·
~
iwuz.ainia towu6w pruznaozanych
11& rynek w.wnętnny. Pra:y stoS
.owa,nłu - \lllll.OW'll.ych róiJnic• w
osląglllllych J.Y'll'ka.cb.
międa:y e-k·
~
sportem.
mog4 wynosić nawet i tysiąc procen•t.
•
~
Przykła.dowo zrexygnowa.nsie przez
~
ZPO „Da.mi.na" 1: eks1port.u, który
nieczne będą pewne U·igi w formie skrócen1a czasu pracy, Na
~
pm.ynoail zysk rz.ęc1u 3 mllll zł.
pierwszym rok.u uczeri,nice będlł l)racować iiko aaniitariuszki.
~'
dało zakładowi w efekeie pieniądze
potem jaiko pielęg1niarki.
~
nędu 28 mln zł. Kome-ntarz jak
Szkoły wieczorowe będą u.sytuowaine przy więk.szycll •Z:pitasię wyd11ij• jest 7J\lyt~wy. Nie ma ~ lach i będą funkcjo·nować jako t1Iae nkół JW: istniejących. Jak
rów.ni•i i.aidlnych motywacji ekon.o- S na ra:r.ie zainteresowainie wr~niz.owanlem tego ty,pu szkół WY•
S:
mlm.nydh dla w.łói
berz.pośred111io S raziło 5 zespołów opieki uirówotm.ej - balu•clti, zgierski, 'Pa~
zaecatowain.y1Ciłl prir.y produkcj~ ~ bianicki, grużlicy i cho~ób -płuc. !J6Ychiat.rycz.ny oraz Akade- ~
ekłłpO!ńoj·•'·-u1Wejb•;...__
Et~, .jestu ndtska ~ l mia
Medyczna„
S
~e& W..,,..y•1'Wl0'"" • - t~
Doty:clwza1 "'iel""'•niarkl
4 -o5ta'~edini '"'~rs<>n·• m...
~
miinowo.M dost&iw.
~~
"' „„
.,,._ •J "-w.
""
.,
„.
=
~~
8a.modtz.d.ei,noab w hamllu ~·- ~ dyc.zny były kształcone al•bo w liceach medycznych, a1bo ted: w
~
.i,
bj
Ił
i
i
S -poma.bural1nycll zawodowych 1budia.ch medyc,znych. Obydwie S:
cm;rm 0 liW & • 14 m ędzy n- ~ formy nauki •Il •praiwd7.0!le I ci•S'Llł się powodzeniem. Szkopuł S
S
aymł w llW'Obodde prod111c«11t6w w ·~
:r;11ikhsi• wJ'boru. pairtnerł.,
przez ~
kadrowy tkw1 bowiem ni• w naborze kandyda1tek d<> zawodu
S
lclt6rego ehae Id• reaUwwd wywóz
pielęgniarskiego, leci. w liciz.nycll odej.ści'ach J>O roku ~Y dwu
~
J.& era.n.i~. UtW01r2enle
spółeik 1 ~
pra.cy lub też nie]Xldejmowa1nlu pracy PO ukończ1!-n:iu szkoły.
~
t.n.deooja do kompleksowej ob&łu· S Jest bo spowodowane u:rÓW'•no niskimi pła.ca.roi jak I norma!~
fi .9\volch udrt.lałowców doprow.ada:l- S nej w tym wie1ku tend€<ncjl do zakładania rodzin
Z tym z
la. do tego. że w urn.a.eh
jednej S
kole.j wiążą się urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Wydaje
-.'.'
fl'IUpy tow.a·rowe-l czy nerzej bra.n· ~
się, że bodźce mater·ialne przyczynia się do liczmiejszych powro~
zy poja.wlło .dę kilku eksporterów. S tów do tego odpowie<lZiaLnego i zasługującego
na społeczny
~
w przy.pa.dku przemysłu lekkiego, ~ szacu.nek zawodu
~
w którym Jest praktyeznie jedno S
W nowym rok.u szkolnym :zarówno w lkeach Jak i sz:kołach
l.."I
fr6dło za.opatrz.&nia
s.urowoowego, ~
pomabu-ralnych uruchamia się 28 pierwszy.eh klas. które przyjfank.cj<>niu.j!l te aame lub bardzo po· ~
mą łącz.nie rrlin·imum 700 osób. Od 1 W'I':&eśnia otwierają .o;woj11
S:
dobne w'DOry, modele, dodatki a ~
podwoje dw\e nowe szkoły - liceum i •budLum zawodowe Do ~
naw~' ten s.am typ wykoó.CtL-eniła, ~
tego pierwszego przyjęto już 75 UCQ;e-nn1c.
(Z. Ch.}
S
doprowedz:lło to do powstainia :z.ja· ~
-~
wisk niezickow«\I konkiUlI'encjl. Pr.zy 7././////.//.///./////././/.////.///./////////////.//.//.//////.////////,_
lsbnientu tych. umy<ib.
warunków
j.akości! wya.-obów, podobnego eei'·
wisu kon'.k:urenej!l objawiać aią mofła ty'J.ko obniżeni~ j~nootkowej
ceny. Traiat M tym kw, illliteres
· ~'"

•
sz ko y Wlecz
zda dzq egzam •I n?

prodiukcdlł ry·nkową

/

pisaliśmy

De!lcyt
\est fa.ktem Ja•k niedawno
w
samym woj !Il.!ejskim łódzklm brak.uje około 1500 „białych
czepków" Rezerwy ltadrowe to 1>rzede w~iy~tkim ml.ode matk1 or~bywające 1nd urlooacb WFh<>wawczych i ruoby. któr•
skorzystały z pra\iva do wC1Leśniejszego crzejscia na emeryturę.
Miejmy oadzieję że Mini&ter.:>two Zdrowi·a i Opiek.i Społecznej
w miarę szybko za.reaguje na kło•poty z białym perso·nelem i
uruchomi odpowiednio silne bodżce materialn• :r.achę.cające do
powrotu do zawodnl lub pracy na oól etatu.
Pewne 1zai!lse
zwiększeni.a zarudnienia tkwią taka.e w maturzystkach s la.t
ubiegłych kltóre opuściły szkolne mu•ry rok, dwa crr.y wię<:•j
lat temu, a w dalszym c111gu ni-I' zdobyły zawodu.
M i·n. &
myślą o nich MZiOS zdecydowało ~ię uruchomić w bieiącym
roku .szkolnym medycz.ne szkoły wieczorowe kntałcąe• 'Pielę&nia•rki.
Jak na raz!e u.sady -programowo-organLzacyjne nowej :formy
•z.kole•ni< mają ksz.tałt propozycji
Jed.nakże jut dziś moż,n„
p0wiedzieć, że szkoły miały•by c)l.arakter wieczorowy to imamy byłyby polącze.nlęm Dracy zawodowej i nall!ki. Wymiar czasowy k~ztał~enia obliczany ie.st na 2.5 roku i podzielony na
5 seme.strów. Ponieważ czas pracy pielęgniarek wyn06i tygodniowo 40 godzin. zaś z~ wstępnych obliczeń wynika, że nauka
p?cbłanlałaby okołO' 18 godzLn. można prze·.vidywać, żt ko-

zak łady, w których ko· "
szt uzyskania l doia.ra nie przekra· \
cza 130 lł. Lepiej sytuacja wyglą·

Okazuje się ję.dnaik, ż,e przedsiębior
stwa wydaly ta.ledwie 122 mln dol.
Wbl'ew przypuszczeniom producenci
wydatkowali dewizy bardzo ostrożnie i mieli przysłowiowego węża
w kieszeni. Na tym odoinku, racjonalizacji importu i bard2Jej efektywnego niż dotychczas wykorzy&tll!nia dewiz, motywacje ekonomi·
cme związane z realizacją reformy
gospodarcze'
okazały
się
bardzo
e!l.M.
Dolary z odipisów dewizowych bardzo
często ra.towały, ważke, ze .społecz·
n ego punktu wldzenia · produkcję
krajową. a także przyczyniły się
do zwii;kszenia czy utrzyma.nia ek·
spcrtu. Ja<t podkreślaja zgodnie
producenci minusem tej instytu-
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~tm p<>19l~entu Łód~-

kiego Od~zlaw PIHZ ro;llp!l~ywano
między
Innym!
. 111>r.aiw4
'Pl'Opozyc)l w • j
lcwe6'tH do ll!D.ormowai!lia
przflz
MHZ. P06itulowaino. a.by przedsię·
bllomwo wiodące .w h&ndlu zagra·
nfom.ym dia.na'j branży usta.lało cenę m.iinlmaa114 na dal!ly towar lub
u.ługę, poni~j której przed5iębfox·
stwa hz h!lJ!LdJująca danyrp towa~m „z doskoktu" nie mogłyby z.e~.
Poriwo'l.!iłoby

to

chronić !'llltere-.t 'l)ań

stwa or.a.z długotaJowy interes handlowy centrali. która od dziesiąt
ków lat ha.ndlude na da.nym ryn·
k11. PosbUil.OW'lllno również utworzenie kontroli a;n.tydop~n.gowej. Jak
•ię wydaje mogłoby to u:ridrowi6
W cu.s!e wakac.1i Zakłady Graficrme Wydawnictw Szkolnych
aytuacJ11. w niczym nie umniejsza- I Pedagogicznych w Łodzi myślą iuż o nowym roku szkolnym.
jąc nmoda:ielności przedsiębiorstw Z maszyn !Chodza pierwsze podręczniki. W. Łodzi i ogólnej '1ha.nd'lu u.granicz.nego.
czby 44 mln egzemplarzy wydrukuje się około 18 mln.
Na zdjęciu: Irena Stasińska - kierownik introU.gat1>rni - preZYGMUNT CHABOWSKI .zentul• kilka nowych po:lręcz.nlkćw.
CAF - A. Zbranlecki
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Czy nasz

eksport bu-

S downictwa, to eksport
~ „białych murzynów", czy

§

też myśli technicznej? Czy
to dolary i ruble dla kraS ju, czy straty? Nie ma
·~ wątpliwości, że jest okazją
„odkucia się" dla
tych, którzy decydują się
na rozłąkę z rodziną i
pracę w dalekich krajach
8 o nieprzyjaznym klimacie. To się najtrudniej
§ bliźniemu wybacz-a. Ale
S czy to wina budowlanych, że dolar „stoi" tak
wysoko na czarnym rynS ku? W każdym razie wo
~ kół eksportu budownictwa
~ narosło
sporo mitów i
§ niepo-rozum1en. Warto je
§ w miarę możliwości wy-

§

§
§
§
§
§

01ęci u

przedsięb\orst,w

budowlamianowicie .,Elektromon- 18 tya.
załogi .,w eksporcie" 1500 osób
czyli 8 proc.} w oamvm 1982 roku
orzekazał do skarbu
caństwa
12
ml.n dolarów a swoim pr,zedsię
b:orstwom 190 mln tł Na przykładzie
„Elt>ktromontażu"
mówienie o oieoołaca!noi:ci eksportu jest
nieoorozumieniem Tak ja.k i nieoorozumieniem Jest mówienie w
~ świetlić.
teo <oos6b o „Energooolu". „Mo.Ch„mobudowie". ..InRozpoczął się w końcu lat sześć· ;tosta lu"
d·ziesiątvch
Latami
na iw:ek;zei stal u" I to nie „biali mu.rzyni"
iego
e·ksoans.i:
b\·łv
lata
sie· montuia skomolikowane konstrukdem<lziesiąte
k1ed:v to wzró.,ł on cie
elektrvfikuia
Bagdad. czy
dziesięriokrotnie
(zawar•o
wów w7no:-;za cement.,,wnie
Uczestniczv
w
eksoorcie
aktualczas dolarowe konta ktv w Li bij
i Iraku) Potem nastaoił regres O nie (na milion osób zatrudnionych
eksoansii w •e1 ,..hwiH mowv nie w budownictwie) 60 tvsięcy buPO·
ma N"e sorzvia iei naus sytua- dowlanvrh Połowa w KS cja gosoodarrza. ale stan kraju te- !owa w KK
N;e ma iednak dymu 1>"1 ognia
go ek~oortu wvmaga Wvmaga utrzvmania z.dobYtvch rvnków G!o K9żdv z nas słyszał opowieści o
balnie ·bowiem na.,,·et O<!!ranif"zonv oieonłacalnvch kontraktach. bała
światową
deko„·unktura I naszv onie. zatrudnianiu o<> znajomości
mi nikłvmi mo71iwo<f'il'lmi. Pksport nietachoweów itn I w tym c-0ś
iest
budownictwa
n1·zvnosi
korzyści
Unra w·nione do eksportu budowJest w ciaJ!'u ostatnich dwóch lat
naibardziei
ooł'lcalnym
oo we- nictwa •Ił dwie centrale: „Budimex"
i „Polimex" Za}muie się
glu
towarem
Przynosi
k'orzyśCi i na Ws<"hoclzie i
na
Za- nim natomiast 1til'kad%iesil!.t c~n
<.'hodzie Jalt do t.ej oory eksnort tral Pięć przedsiębiorstw budowbndownictwa nigdv nie bvł orzez lanych otrz:vmało koncesje na eksoaństwo dotowanv Tvlko Jedno z nort. którymi d:vsp<>ł1uJe M:nister-
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nych

taż"
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orzeds·iębiorstw

stwo Handlu Zagran1czileg-0. Są to
przedsiębiorstwa,
k:tóre wymieniłam
wyżej, ja.ko te zahartowane
w eksportowym działaniu. 0Lóż. iak
stwierd1ził przedstawiciel jednego z
nich, a mianowicie .Mostostalu".
MHZ o0stanowiło dać mu koncesi~ na kraje w których nie dziala. odmawiając
mu
możLwości
działania
tam, l{dzie }est i.nany
i ceniony J
Eksport budownictwa to rzecz
bardziej złożona od eksp0rt-i towarowe_ao Od eksportera towaru
wymaga się jakości i terminowości By eksoortowae budownictwo
trzeba nieco więcej Potrzebne jest
rozeznanie nie tylko klienta I oferty na ogół zr.,,aagowanei bardzo ską•no. ale takze i warunków
miej~cowvch geologlcznycb. oodatkowych, cenowy-eh
prawny~h
itp. Nie2majomo~t chocbv jednego
czynnika. może soowodować stra·
ty. I oowoduie Ooóźnienia na starcie budowy są zjawiskiem dość
częstym
Wynikają one z błędów
oooełnionych
przez osoby zawierając~ kontrakt
Na rozpoznanie
tere:m jeżdżą często niefachowcy
Dobra praca I umieii;tnośt'? tworzenia sob!e dobr:v<:h •to.sun!;ów
oowoduje częstokrot'? zawieranie
orz.ez flrmy budowlane następnych
na danym rynku umów N!estet:v
rynki te się k:urczą. Brak w..spól-

pracy -p0międizy budownictwem a
Ministerstwem Handlu Zagran;cznego powoduje ostrą konkurencję,
której celem nie je~t jak by się
wydawać mogło zdobycie kontraktu dla kraju na jak najleośzych
wa.runkaeh. ale kontraktu dla swo~
jej centrali. Polacy nie są w tym
wypad.ku solidarni
Budowlanym
z.clarza się, że kontrakt je.st już w
zasięgu ręki, obgadany do wzięcia.
ldedy
nagle zostaje podebrany
także orz..ez rodaka z którejś cent.rali
handlu ·zagranicznego, • na
warunkach dla inwestora korzvstniejszych Te ood„hodv dają, jak
należy orzy•puszczac. w'.ele radoś
ci miljscowvm Ba, gdybyż to byla tyl<to radośc
Nie jest jednak tak, ze budow'.an1 są wyłacznie wspaniali a orzedstawiciele handlu zagraniczne.go nie do przviecia I budowlani maią swoje niedociągil!ęda
Do naiooważnieiszvch
zai-zutów mo.żna
bY zaliczyć branie sie za nieswoie sorawv sięganie WY'żej nit się
ootra<fi Znanv it>st orz:vkład podjęcia
się
przez •.Naftobu<lowę"
wzniesienia cementowni, czyli czegoś takiego czego w kraju nigdy
nie robiła Słyszeliśmy także i o
s;eganiu oo p~ace melioracyjne itp.
W ubiegłym roku cztery kontra·kty nie przyniosły zysku (trz:v w
L ' bii. ~den w Iraku). Są ! inne

W Jednym z łódz~ich
pr!l:ed~iębiors.tw
starannie ba<lają
cych fachowosc każde.i kandydatury na wyjazd, opowiadano mi
- i myślę, ze w Lym 111e by o
przesa<ly - że wśród eh:sporterów
budownictwa. tych którzy autentycz.nie pracują i mają na uwadze
zysk dla kraju. krążv cogląd, że
zaczyna byc źle iak na budowie
jest oowyżej„ 40 oroc „znajomych
niefachowców" Słyszv się tu i ówdzie o lekarzu ginekoto.gu jako.
lekarzu
zakladowvm
wyłącznie

grzechy.

męskiej załogi

Od sierpnia Ministerstwo Budownictwa zamierza zabrać się do
ostrej weryfikaqi, kto i kim powinien eksportować? Ministerstwo
i organy załozvcielskie orzedsię
biorstw wydawać będą świadec
twa uprawniające do udeziału w
eksporcie. Rzecz nie w tym, by
owy-mi świadectwami ograniczyć
eksoort ale wyeliminować w nim
indolencię
i wysyłanie przed.:>ię
biorstw me radzących sobie w
kraju Mówi się o komoresji etatiów na da!eklcb budowach

Czy takie działanie vrnikanle w .szczególiki, jest zgodne z
reformą? Czy świadectwa nazwijmy je - moralności dla orz:edsięb:orstw. dokładne
orzegladanie
list itp., mc,żna nazwać sterowa-

nlem? Czy to. aby nie metoda na
kalOWa?
Na to pytanie przeastawiciele
mrnist.erstwa odpowiadają, że co
innego samodz1e1ność:. co •nnego
samowola Wysyłan:ie złego w·zedsięb>or„twie oznacza zgaaz;;11,e się
na gorsze efekty Wyrazan:e i.gody na złego ~erownika budowy to
z góry zakładana mozli wosć orze.
dłużenia budowy zamiast jej skracania.
Jak z całego wywodu wynika w
ekscorcie budownictwa mimo te
korzystnym. jest włele J.'Zeczy do
zrob'enia i uoorządkowania Eksoort budownictwa orzynosi zysk
kraiowi Pozwala ludziom i>arobić.
Jest to zarobe~ ~a bardzo ciężką
1>raeę
Czy w działaniu ministerstwa- i orzedsiębiorstw eksportują
cych chod·zi ty! ko o zysk dla kra~
iu? Odoowiedź brzmi nie W
całym kra.i\! notuJe aię w ostatnim czasie masowe opuszczanie
bu<lów W Ł.odz1. w ciagu ·dwóch
lat odeszła jedna czwarta załogi.
Dyrekcje przedsJ'lbiorstw b,1dowlanvch widza w ekso<>rcie mo.żliwość
zwabienia do siebie ludzi zatr-z.ymania ich M~liwość wyja.zdu do
Pakistanu na pewno !nazi onvdąga Ale na fak długo? Podobno
tych chętnvch zaczyn:i b,·c mn':i.i:..
ALINA PONIATOWSKA
DZIEl'iNIK ŁODZKI nr 143 (103611
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eszcze kilka Id temu, gdy Awiętośclą, Istnym tabu, były rozmaite wskaźniki, prezes Zajdlowa ży
ła pod pre.s!Ą wartcścl. Wartości sprzedaży. Według niej rozliczano bowiem l klucz, I soółdz iel
crość.
O!i niej zależała premia I uścisk dłoni
zwierzchności. Nie opłacało ~ię zatem szyć odzieży 1 bawełny, surówek, welwetów, bo bvły tanit I zaniżały koszty wytwarzania. Spółdzielnia Im Małgo
rzaty Fornalskiej, kt6rĄ prezfl6 Zajdlowa kieruje 12 lat. mimo
to znana była z azycia takiej taniej odzieży .. Ideę szvria modnych ciuszków dostępnych dla młodych kieszeni. reali1owala
.spółdzielnia wspólnie z DH · „Juventus". Prezes Janina Zajdlowa pamięta jednak do dziś cięgi, iakie za to zbierała.
Dziś, kiedy spółdzielczość czuje się w reformie całkiem n!e:.gorzej~ a tabu wartości jest tylko wspomnieniem, pani prezes
pow~nna odetchnąć. Urszula Tutak, przewodnicząca Rady Spół
diielni - która pqed 35 taty razem z kilkunastoma absolwentkami ezkoly odzieżowej i profesor Ulatowską zakładała
tę &półdzielnlę twierdzi, że dzii; w istocie ,.Fornalska" jest
samodzielna I samorządna. Nie słyszy się tu narzekań na brak
surowców, materiałów, a oo za tym idzie możliwości. Działa
ją stare kontakty i ścieżki, pomógł odp·s dewizowy (blis:~o
'10 ty1. dolarów), za który w części kupiono t&:an!ny, udało się
podtrzymać atare więzy kooperacyjne z „Fastami''. „Bielawami", „Marchlewskim", Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Bawełny. Tanie • wypracowane (karczki, Ja.mówki)
aukienki ciązowe sprzedawane w ubiei!ł~·m i obecnYm roku w
"Juventusie", w które ubrało tlę w 1umie jut 10 tys. prz:v1.Złych matek, populame kolekcje kreponowe. flanelowe, sportowe, &p6dn!ce, sukienki na ramiacr1kach, ,.;zorty. ~po9enk1 do
kolan, wdzianka, ga.rsonkl popularne w Łodzi cmszkl są
azęst.o włdnie z tej spółdzielni,
To. że od zleż ta trafia nc1 lódvk: n·nt>k. n 'e jeS't '" Yt: ·1, · e111
'ak!egoś lokalnego patriotyzmu, ezy jak kto woli partykularyunu, to - czysta ekonomia. W dob ie samo:lz etno s~ ~ " ęc
I umodzlelnego doboru odbiorców, spółdzielni po prostu opła
ea alę handlować z: „Juventusem", „Uniwe.rsalem", „Centralem„,
1 kl!entamł 111 miejscu, którzy sami po towar przyjadą. Obniu to przeciet koszty. Nie trzeba bowiem 'l'.•ozić odz ieży
W 1ytuacjl, fdy na rynku znika wszystko, a przy tym tak
dobru rozwija aię wsp6lpraca z miejscowym!
odbiorcami .
lllółd!.ielnia opływać powinna w profity. Tymczasem „Forna.Jłka" jut spółdzielnią o najniższych w t,odzi cenach, a co 7:a
tym id'l.ie na.}niżazej rentownośc'I Nie znaczy to. że iej ~yt11a<:Ja
fi~anaowa jest zła.
Spółdzielnia jest wypłacalna, w ciągu
ubiegłego roku o 50 proc. podwyższyła sprzedaż swych wyrobów. Wz,rost produkcji, wzrost wydajności. oznacza zaś w~u
aze płac,e. Tę zuadę reformy zna każda z dwustu pracujących

J

Prezes pod
tu

uwae::łlk.

presją

Niektóre s nicti pnu w!el• mletłęcy •• 'Pierwzarab!ajllc I po 13 tys. d, czyli więcej niż
Ta ostatnia czuje 1!ę jednak znowu .pod prenawet jest to „!l<ldwójna presja". Z jedJllej
.trony jest to bowiem presja załoil, która zarabiając śndnio
11 tys. zł. ciągle mówi - o podwyżkp.ch.
Możn• by temu łatwo ulec, postępując ta,k , ja1k wiele J)rzedslęblorstw i 1półdz!eln!. Mamy wszak rynek producenta dyktującego warun1kl, a wi~ I ceny. Wówczas jednak, nie ujrzałybyśmy prawie w „Celltralu" czy „JuventU!lle" spódnic po
600 zł, sukienek po 800 - góra 1 tys. zł. A takie obecnie ~Ił
ceny na odzież :i: „Fornalskiej".
Prezes Zajdlowi mówi, że
jest rozdarta. Z łednej strony mu1! godzić Interes załogi spółdzielców. Z drugiej chciałaby dalej realizować pomysł taniej odzieży dla dziewcząt. Czy Interes załogi ! interes 11)0łe
emy •Il do pogodzenia, czy muszą 'się mijać?
Można by te kwestie mówi pani prezec - jełll nie pofodzić, to złagodzić. Na jednym asortymencie urobić tu dobrze, by przy innym pozwolić sobie na ceny niŻl!ze, - dostępnie~ze młodej kieszeni. Ale wtedy nie można mieć .trat!
Straty te zaś, to eksport i usługi. Eksport - mówią i>roducenc! - jfft nieopłacalny. Wynika to 1z reformy cen, która
klient.a zagranicznego nie obchodzi ! z przelicznika dolaroweJO. W ubiegłym roku straty „Fornalskiej" w eksporcie wynosiły 800 tys .. zł. Należałoby więc, twierdz! prezes Zajdlowa - zrezygnować z eksportu i szyć wyłącznie na rynek,
bo to 1ię opłaca. Ąle - tu nowa presja - krajowi potrzebn:-r
jPst eksport. Szkoda przy tym tracić klienta. z którym pracuje się dobrze od kilku lat i który jest wierny snółdzielnl
mimo restrykcji. Dewizy potrzebne są również spółdzielni
odpis pozwala kupić części do maszyn, tkaniny na eksport.
Tim eksport mógłby być jednak opłacalny! Skoro jest tak potrzeb11y - niechże id• za tym w ślad ulgi w podatku dochod<Jwym i obrotowym. tngi, które zniwelowałyby straty, albo
pr7.ynajmniej uczyniły je mniejszym!.
Podobnych rozwią,zań trzeba, jeśli zależy nam na utrzymaniu działalności usługowej. A przecież nie każ.dy może ubierać !lę w gotowiznę. Tymczasem spółdzielnie jedna za drug"
zamykają punkty usługowe. „Fornalski" Jeszcze przed dwoma
laty miała punktów Il Dziś ma tyl~o dwa. Straty wynikaiace z prowadzenia usług wyniosły tu w ubiegłyłn roku 530
tysięcy złotych! Czyli wniosek prosty ·- u1.ugl zamknąć! Nawet oddanie punktów w ajencję nie poprawiło sytuacji. Ceny
dla klienta są bowiem za wysokie, a dla producenta - u
IH

u

l!ic!t

płac,

wła1na 1ze!owa.
1ją, tym razem

ni~kie.
Spółdzielcy wiele obiecuj1, sobie po uchwale o usługach.
w~zyscy natomjast producenci i ci z klucza. ! z drobnej
wytwórczości czekają na ooprawki do reformy. Poprawki
przyno,zące rozwiązanie kwestii opłacalności eksportu. wvellminowa·nie wielu błędnych sżczególowv~h przepisów i mechani;:mów (np. formula cen zaahęcaiaca do podwyż"i kosztów).
Poprawka stwarza pr,ecież szansę. Egzamin można zdać, o· tle
nauka przyjd·dc w porę.
AGNIESZKA OSTAPOWICZ

Pieczywo. jego .1akoś6 i ilość.
to temat, kt6ry
stale gości na naszych łamach. Tym ruem postanowilismy spojrzeć na ten problem z drugiej strony - oczami tych, którzy codziennie pieką dla nas
chleb.
Godzina 20.40 - przechodzę przez: p<>rtiernię piekarni nr 3 przy ul Artyleryjskiej. Spędzę tu noc
razem z pracownikami trzeciej zmiany. Nie jestem
dokładnie \ gitymowany, ponieważ wchodzę razem
z Janem Kowalczykiem - zastępcą
kierow,nika
działu produkcji piekarskiej WSS „Społem". Po
drodze otrzymuję kilka niezbędnych
informacji.
Jest to najstarsza łódzka piekarnia, od 18 lat bez
porząd.n ego remontu . Produkowany asortyment. to
zwykły chleb <no 16 zł). bułki W:"borowe (angielki) i kajzPrki. W pie„zywo z tej piekarni 7.aopatrywana jest czwarta cze~r aglomeracji łódzkiej. m.
in. część Śródmieścia, Bałut i Pole!ia - w sumie
30 tras.
,
Po kilku minutach dołączają do .nas ini:. !!itanf"law Zirliiiskl - zastępca kierownika piekarni do
spraw produkcji i Kazimierz Gorzkiewicz - technolog zmianow~'. któr:" pracuje w zawodzie już 16
l~t. Dostaję biały czyściutki fartuch
i wybieram
się na zwiedzani!' zaklaclu. Che„ orzC"śledzir c~ly
proces powstawania chleba. Zaczynamy więc naturalnie od rnąki.
Przyjeżdża ona do Piekarni wagonami lub samoch(ldami z bardzo wielu młvnów. czesto z daleka.
DoświarJcz„ni pracownicy dohr7t' wiedzą które.mlyny daia najlepszą
mąke.
W 50-kilol';ramowvch
workach zjeżdża ona pochvlniami w clół. do ma.gazynu. i tam rozwożona jest wózkami akum,ulatorowymi. Magaz~•n ciaitnie się pod całą oiekarni11:
zawsze jest tam utrzvm:vwana
kilkunast<Jdniowa
rezei·u' a. Obnk. ogrodronv metalowa siatką. iest
ma1?azyn nl)bmvv. w ktńrvm <>rlłoż„na iE'st odpowiPdnia ilo<I- mąki na jedną dob!l.
Stamtąd właśnie bierze się mąkę do przesiewania.
Pracownik niekarni. tzw. przesiewacz. nodwozi worE"k na wózku. <>tWiPra go I w~vnu.le mąk<> clo masz~•ny, która mmaki<>m orzPsieje ia orzez sito. 11
11astęnnie czernakami nrzetransoortui~ n trzv koln0
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Na

;„d,..„i "'1'ani~

.przeosiewacz przewozi i W:"!ypuje około 300 worków. czvli 15 ton m•ki..
l:dzit>mv n~ cl··11i?;P niptro. tu •l'I w!~l;n'" •i'"~"·
Ich otwory znajdują się· piętro niżej. w ciastowni.
Gclv ciastowv ~m1szcza z nich mąkP, do clT.it>ży. ól!mak w silosie dokł11rln!e ja miesza.
'Przv takim
spu~zcz0r'11 w nnw'Ptrzn oowstaje
mączna mgła.
ł
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Amnestia
stała się faktem.
C;r;y można powiedzieć, ie nosi ona
cechy wyjątk.owe'l
- Tak, ze wi.ględu na znie.sie-j
nie .stanu wojennego.
- A Jeżeli cbodzl
11 jej treść
czyli 0 przepisy?
- Ma ona głęboki charakter humanitaroY. bo darowuje ka.rę za
orzestępstwa ·nieu•myślne. Do tych
oso~atnich jest jedna'.k Za.5trzeżenie:
me .poó~egają amne.>tii jei.e!i zo3'tały oonełpione w ata·nie n!etrzeźwym

-

Wobec tego
klerow()a, który
pojazd
w etanie nie•
trzeźwym t ~powodował wypłlllek o
~S karnych skutkach - nie p0dle1a1
~ amnestii?
- Nie
ipodlega
Podobnie
"' sprawca ezy.nu o chara,kter?At chuprowadził

}a.kl

~

iigańskim.

- Wra.eaJąo
do pod4tawoweco
artykułu amnestii ozyli do art. 1
jaka jest granica kary, która
upoważnia do dar1>wania kr.ry?
- Tylko
do lat 3 p0z.bawi•nia
wolnosci kara mqi:e być darowana.
W przY'pa<ikach wyższych w:rmiarów ła,god?.:i się o oołowę .
- Ma.my kilka snanyoh w ł..o·
dzt przypa.dków orseozenia wYł·
uych kar za przestęp!rlwa na.tury
pollty011neJ. Czy takie będsie t11
miało miejsce słagod11enlt • poło-
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§ wę?
§ - Oczyw'iśc-le.

Dla on:y'ldadu: je"" żeli ~toś Z019tał •kazlllny na 5 111it
~ p0z.b11wienia wolności. a od chwi11 are.s.z.towan!a (areszt r.ailkza •lę
do Jta,ry) upłynęło p6łbora roku, to
~ nozostanle mu tyłko rok d.o swo11.' nien!a z :i:akładu kamego.
Ustawa • l<Dl.DNtłi i m - w
"" nlepamię~ f przebaon wykr~enla
popełnione s powodów polltyC'.Enyoh
lub na tle kontl!kt6w •połeMnyeh.
~ Jak to naleiy tłumaozy6 na Jtisyk
pra.ktyki7
~
- SJ>r:awcy tef U.!iel:'Ol"M wyliarcl~ e:teń nie będą f!g<u'!"OWa!i "!' tadm.ycłl
rej~trach jaiko u-ka.ran.I " 1ak1•
~ wykroczenia.
~
- Czy dotyczv t.o b.kże 111rawc6w I .,,rzestępetw wym!enlonyeh
~ w artykule 1 ustawy!
N!e. Tam wchod~ w trę ty(~ ko darowa·nie ka.ry,
ale n.pil w
""' rejestrze skazanych 'DO~ta.Je.
Zakładamy, że ludne 11wolnleni 11 za.kładów na mooy odpowted·
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Nic d.ziwneio.

nich przepls6w \\•ykorzystr.ją dan~ der POWaż:ile nąrll.;zaja ~.r ząd.ek nt> nie
będzie
WSL:'.'zęte. a ,._
im szansę tyclow~ i dDcenia a~t , prawny i j nt~reś'<' obvwateh w;ęc że.1
czy·n
był nawet
znany l
łaski.
Jeie)J jednak znajdą się . oo.v:nni odbvc wym:erzoną .m "a- oos~ęoo·.va:1ie toczvło ,;lę - będzi11
wśród nich
!l'kkomyślni, klón:Y " rę ~godnip z ~ąsad,<~ sorawiecil!wos- o:-io lll!10rzone
To dotyczy :cin:ewrócą do ialtoizanej prawem dZl\l·101 i ora".\·orzadno~c
To nie są >tę'.)s1w o'rzedwko pod.stawowym inlalności?
spraw0y nrzvoa<lkow:
' O n_.e .;ą tere.<om nolit~·crnvm
i gcspodar- Jeżeli p0pełn1ą
o.rzes•tęostwo snraw cv orte~tęostw o mnle.1szyrn czym PRL z \\' Y.iąl.kiem tyeh artypodobn! do 31 grlld•n ' a
1!'185 r - njebez •1iE·nPń'' .\'le sooh~cznym .
kułó.v kodel<:su karnego. lt!óre wytracą łaskę wynikająca i amnestii.
- Jest jeszcze
bardzo
wazna m:en.a ustawa o amne.&tii vir artybo wówczas orzeczenie o jej za- kwestia. d,1t1c<-.<:a w· .1•,c.I\. a,~- kule 2.
stosowaniu
zostanie uchylone. a. r7." i " s7r1e d•tiala ią . w ukr· r • u.
- Jak będą zwalniani 1 nkła·
nowe 'Orze.stępstwo bedzie ukaTane t<tórvm n'e 1>ri!'dsta.w1011o zarz~- dów karnych osoby korzystające s
według obowillzującego 'Orawa Taki tów o przestępstwo
natury poi&- amnf!'stii?
'
wtęc . amnestię stosuje s'ę óo ?só~. tycznPJ'. bo .nie je~i to znane orga:
__ U.s~awa
zobo<wiazuje sądy dlO
które zechcll iprowadz'.ć trvb zycta nom scigama. 0~1 także mają, 0 1 zwolnienia tvch osób w ciągu Ja
dni od wejścia
j.ej w życie. Ju,ż
1 s~dziowie Sa.. du Wojewódzkiego rozDŁ"
SRDZJĄ
:>atrują spraw~· skazanych od1bywa,.
V
~
hc~•ch kare w za·kładach karnytih,
a ~praW:". k,tóre nie są -r.akońcwn•
iprawomocnym orzę.czeniem t'(rl;~
,y
~
V
1· "'
znawnne ~ą w sadz:e i ~u e>Wemtualnie sąd umorz~·
~stepowanie
ŚPIE''i\lAT'\TlE'i'f
:ub daruje k~r~ jeszcze nie wykoJL1,L\~E.i.l
V
J
l\
nyu·aną.
Czy dużo mamy tych ąra.w
.
w okręgu łódzkim?
i ei 0 d
Dgod.nr s obowill%JUlącvm~ n?rmamij gr~mn~ ~zansę ~ikn i: a.
powie- i
- Skaza:-i; za pru.s~ępstwa !)(>1{'Prawnymi. Arty<kuł 7 r.awie~a w dzialnosci karne3.
r t\'CZne w za.sadz.e nie odb...waj4
w tej mierze dokładne Przep1:sy
Tak :'>1ó-.v. 0 ~vm art. 2 'J- k:;rv w Łodzi· Może bvć w:e1e o- Mamy jeeZ<l'lle a.rtykul 6, któ- - sta\\ y Jeż.ei!
do 31. naździera1ka sób skazanvrh za prze.;teps:wa n:ery ;- Ja.k wynika. " reakcj1 spo~e=I ta('.v spraw<:y zgłosza ~:e do c.rga-1 umvś.ne a także osób. które sk<>ozentiwa, o ozyrn motna prze 0 nów ścigan:a (do m:licji lub nro- rzys!aja z warllnkowego nrzed:ernd .tę w audycjach radiowych. - kuraturv) ' ujawni!! czas. miej_sce minowego zwolnienia oo odbyciu
bud~i d.uto w~tpll~ro6cl. Chodzi 0 oraz rodz.a.i
nonel11:onego
czy- noło;yy karv
przedterminowe warunkowe zwol- nu
_ to
po;,tępowa.nie -k ar- 1
Rozmawiała: Z. TA.RNOWSK..~
nlenie po odbyciu
połowy ka!'"Y·
Uprzywilejowane są. kobiety, ktore
ukońcrzyły 50 lat tycia.„
'
- .„mężc?.yłni P<> ukończeniu 110
la;t ora11 Ot10•bY. ikt6re same s?rawu}4 'Pl~ nad dziećmi do lat 16,
ale s teJ mOlf.liwości wyłączeni 1ą
sprawcy 'pOWatnlejHycb przestępstw!
kryminalnych, przestępetw przeolwko 11a6.11tw11. Jege lntensom poll- 1
tye&nym ł ' co•podarczym. Artykuł
li dokładnie nrecyzuje tę kwestię'
! myłlę,
kaMy ulnte_ res<>'!'anvl
będzie m6gł treść ustawy dokł.a<l
'J)t'r.estudiować. jest ona bowiem
}ut O'P'Ubli'kowana nawet w prasie\
i l)O'Wsze~hnie ·dostępna.. ,
- DlMlzego - w prseeiwleństwle
do poprzednich
akt6w amnestyjnyob, które obejmowały łaską takte •prawoów powatnycb przestępstw
kryminalnyoh - ta ustawa wykluma pr'lywi.JeJe w tym zakresie?
Prtepiw ruchu d.roroweco u 110 to,
katdv m6r:ł szez~ślh«it
abv
- Sprawcy t~<'h 'Przestępstw nabez11iectnie dojechać do celu.
CAF - Maciej sochor
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cy J)rz:yznali to sami. 'Pl"Ol>OllU.!11e do 100łecf.nej koruultacj! projekt J)Ol>t'awek do rł
!ol'lllY. Najcież.szym jej •rzechem okazało
zie to. te nie POtraflła zmusić J>rzedslebiorstw do fotPOdar.~kieto myślenia. oer.czeeności, obniżania kosztów. Słowem nie l>Otrafiła wvmusić efektywno~el. Nit t>'ierw1zy to już raz stajem:; wobee te«o l>l'Ohlemu. Przymierzali.śmy aie I ci::vnllUm:r J>r6bT je&'O rozwiązania wielokrotni• w 'Dlt'Z•
nłoścl. Niestety, ja.k dotad ąes efekt6w.
Tym jednak rarzem :snaJdujemy al.• w ntuacU si.czególnel. Sejm uchwalił plan Iletni, w kitórym takłada eie l.j,..-16-pl'O<I,
wzrost nrodukcll. W tym czule do.tawT
surowców ! materiałów swiekua ełt zal<!dwie o 7,5-8,7 procent. Wyliczenie wiec
jest J)~e. Pcłowe r;rzyro9tu ?trodukcj! w
la.tach 1988-85 trzeba m:y1kać a oerzczedz.ania.
Gd:-r apo}n:rmT Jednak na zakładowa rnczywistość. nroblem rysuje 1ie nieco lnac:z:ei.
Reforma, jak &ie rzekło. nie wymusiła eft<ktywnego gosood&rowania. wobec czego trze~
ba .tie było uciec' do J>rogramu ~zczed.'10ilciowego · zatwierd7onego niedawno przez:
Seim. W Je.l!!o reali:i;acji naiwiecej do P<lwiedzenia maia same przedsiebiorstwit. bo

zachęcać

I

któż. jak nie one ma eliminować stra:v w
J)rocesach 'DrodukcYinycb. dbać o to, bv r„e
trafiały na rynek t.owary niskiei
iako~c:.
it'P.? Tymczas.;.m, wprawdzie oficialnie kierownictwa i:rzedsiębiorstw przvznaia. ie
urogramy za iu7. opracowane. że tvm razt•n
Ich założenia s11. realne. że realizacia ni.:których z nich już rozpoczęta. prv\rnt1.:e
Jednak, ooza p:•otckołem dodają, że tak n~
prawdę to jest to znowu działanie „na rGirum", „w imie \Ą.'Yższych celów", bo O"-'"
oszc:zędność n:e oołaca sie. Weżmv choi:Lv
tPraW~ Jakości. Wiele i<tistrumentów slymt~
lul•cych jeJ wzrost utraciło na atrakcvinoici.

otrzymują

dodatek za

pracę w warunkach 1zkodli·wych dla zdrowia. Dużo? Złotówkę za godzinę„. Na drugim piętru znajduje się także laboratorium.
Na każdej :r.m!anie

pobiera się próbki ciasta z dzieży i bada m. In.
jego wilgotność i kwasowość.
Ciastownia na pierwszym piętrze. to chyba najważniejsza (poza piecami) część piekarni. Tu pra.rnj11 eami mężczyźni, bo praca jest cię~ka; dzieża
wypełniona ciastem waży ponad tonę i chociaż
,lest na kółkach. to trzeba mieć sporo
siły, żeby
dopchać ją do leja, przez który gotowe ciasto dostaje się na dół, na produkcję. Ale po kolei.
Przygotowywanie ciasta na pieczywo
pszenne
jest szybsze i łatwiejsze. przyglądam się więc jak
przygotowuje się chleb. Przy pomocy urządzeń wagowych ciastowy spuszcza z silosa d<J dzieży mąkę
ż~·tnią. dolewając jednoczel'nie wod11 o odpowiedniej temperaturze. Tak powstaje żurek.
Stoi on
w dzieży od 18 do 24 godzin (w zależności od tern-

Noc w

Wciu mamy do e-zyn!enle 11: nnklem
vroducenta. Poellł.I?• to :r;a sobe. okreĘlor,i.
kon.ekwencje, przede wazystkim nte ina
żadnej pre;o;ji na przedsiebiorstwa w kieru:1ku obniżania kosztów, cen czv POPrawv łu
kośc!.
W zwlazku z tym zakłady mogtv
otl!łtać dobre wyniki 1inansowe bez konieczności oszczedzania. zmnieisza.nia kosztów
wytwarzania. Przv niedoborze środkow ma
teriałow:vch. przy niskich efektach w w eau
fabrykach osiągnieto duże pieniadze - znJkomite rezultatv finansowe.
Jakie Pod.iac
działania. by zapobie<: temu w przyszło~c;?
By kolejne programy oszczednościowe n!e
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Chleb przebywa w piecu ok. 45 minut na przE>1h1 powoli taśmie (bułki pieką się 20
minut, angielki - 30 minut). Pierwsza faza w piecu (temperatura 235 1t. C), to parowanie. dzi~ki
czemu wierzchnia warstwa
chleba sta.iP się ela1tyczna. W drugiej fazie, zapiekaniu (280 &t· ·C).
powstaje skórka, a trzecia faza (240 st. C, pod koniec 160 st. C) - to wypiek.
Po wyjściu 1 pieca pieczywo wkładane
jest rl<J
pojemników (chleb po li. angielki po 12. a bułki po
120 sztuk) i odwożone do magazynu. Teraz właś
nie kierownik Zieli11ski częstuje mnie bułką: Jest
ciepła, w środku miękka, z wierzchu
chrupiąca.
Dlaczego takich nie ma w sklepie?
- Problem polega na chłodzeniu - tłumaczy mi
K. Gorzkiewicz. - Gdyby byl:" tunele chłodzące.
pieczywo wkładałoby się do plastykowycl'i pojemników dopiero po wyst:-:g11it~ciu. a tak wl<:larla się
j!' gorące ! tam stygnie, poci się i przestaje być:
chrupkie.
wwającej

nr 3

J

I

Na parterze (poziom produkcyjny) bezpośrednio
pod lejem znajduje się zestaw d'Zielaco-!ormujący.
Dzielarka dziel·i ciasto na odpowiednie porcje wagowe, zaokrąglarka nadaje bryle okrągły kształt. a
wydlużarka ją wydłuża Następnie dwóch pracowników (tu już pracują gtównie
kobiety) wkłada
surowy chleb, tzw. kęs, w koszyczek wiklinowy i
układa na wózku fermentacyjnym. Wózki stoją w
pobliżu pieca. Po upływie około pół godziny kl:'SY
wkładane są do pieca na taśmę w,vpiekowa.
Dla
regulacji wzrostu !ą nacinane z wierzchu. dla rozpoznania daty produkcji - wyciskana jest na nich
cyferk11 oznaczająca dzień tygodnia,

•

Krasińskiego''

pieka1~ni

peratury). Następnie część z niego jest odlewana
do innych dzieży, gdyż z jednej dzieży żurku po'\\-1taje 6 dzieży ciasta, czyli fachowo kwasu produkcyjnego. Kwas je~t to żurek z dodatkiem droż.
dży. dalszej części mąki żytniej i wody . Gdy kwas
wyrośnie czyli dojrzeje (3.5-4 godziny). dodaje się
do niego sól, mąkę pszenną i wodę.
Oczywiście
prz:v każdym dodawaniu składników ciasto je,a;t dokładnie mieszane.
Wyrobione ciasto stoi Jesr.cze
około 30 minut. po cz;>;m wlewane jest do leja.

zostalv na pap1erze. a plan 3-letni. którv 1.aa
owej gospodarności opiera kilkuprocentowy
wzrost produkcii. miał szanse realizaci:?
Przede wszystkim 'OrogramY muszą b) ć
ooparte ekonomicznym nrzymusem. odp0wierln.o wvsok:rn. ulgami i preferencjami dla
t_vch. którzy ·iszrzedzają i zesoołem mechanizmów tak dobranych. bv produkcja b...i:..i1
kosz:owała przedEiębiorstwa, a nie orzynusil:a :m Z"sków. I o zvsków w:vcia~an.W!n z
n<:szych - ldier1 Ó\
<eszeni. Niędos ·on.th:
sa w tym \,,zględzie dolychczai;ov.'e rozwiąn
nia reformy. Choćbv taki 1 przykład: zastosowanie iako miernika - produkcii spczedanei netto •kłania wprawdzie fabryki do
dokładne i ~widenci' kosztów. ale już wcale
nie do tego, by je obniżać. A o to w koncu
chodzi.
Trzeba Wl'e&zcie prz:vznać. te zachecan:e
nrzedsiebiorstw do oszczędza.nilł Prowadzone
\V tormie różnych akcji
w Przeszlosci n:e
wypaliło. Kie wvF-tarczv wiec zachęcać. trzeba zmuszać systemem ulg. preferencii i rozmaitvch bs'.rumentów. dzieki którym fa"brvki beda widzia~Y wlasnv interes w .l!!umodarności. Bez te.l!!O niewielka iest szansa
r~alizac.H
zatwicrdzo11e;!o1 przez Sejm or.:iR:ramu oszczedr.o.,r'oweii:o. A orzecież obiecujemv sobie oo nim bardzo wiele.
EWA ŁUKASIEWICZ

:':adna piekarnia w l;odzi (a chyba
I w całej
Polsce\ nie posiada takich warunków do chłodzP.
nia. potrzebna b~'łaby na to ogromna wręcz ilość
miejsca. Prywatny piekarz
allxJ ma miej~ce na
chłodzenie chleba na deseczkach.
albo sprzedaje
gorący i każdy klient ssm go sob:e chłodzi v.· domu.
Pytam przy okazji o tvwotnośt chleba; dlaczego
wyda.ie się dłużej świeży. Problem leży
w normach. Prywatni
piekarze nie zawsze ich
przestrzegają, zwiększając np. wilgot.:-io~ć. natomiast
1póidzielcy muszą trzymać sie norm bardzo. r~·go
rrstycznie. Jest jednak nadzieja. że wkrótce normy zmienią się i bP.da bard ~ iej e1astyc7ne. m. in.
w zależności od warunków atmosferycznych i japr~·watny

kości mąki.

Korzystająą z przerw,- na pao!erosa. ro1:mawiam
z kilkoma osoba ml z załogi. <Przy okazji:
pa lir
wolno tylko w wydziel..,.nych miej~cach - za palenie prz:" stanowisku prac:y SI! bardzo wysokie karv finansowe). ?:ato;!a jest młoda. czesto n~o;h M
szkole. Narzekają na lm'anowoś~.
to je~t ">a:·dzo

uciążliwe: tydzień rano. tydzień po południu, tydzien w nocy. To oczywiscie teoria, w praktyce
jest trochę inaczej - zwłaszcza teraz. gdy są urlopy. Pomaga OHP, ale w nocy mogą pracować
tylko pełnoletni. Ktoś mówi. że już trzeci tydzień
,!est w nocy. ale z '\\'lasnej w<Jli. bo lepiej zarabia
(25 proc. dodatku za noc, 10 proc. - za popołud
mel. Gdy w tygodniu iest wolna l;obOta. piekal'nia
pracuje do i:(odzinv 5 rano w sobotę i zaczyna po·
nown:e w niedzielę o 13. Często iedna'k pracują nawet bez tei przerwy, zwłaszcza przed orzedłużony
rn; weekendami. ~ie wytrzymuja więc długo , po
2·-·3 latach uciekają. często do handlu.
Tnteresuję się warunkami socjalr.ymi. Są dobre.
W każdej szatni po kilka umywal"'k i natrysków.
pracownicy c:ostają mydło. proszek i ręczniki. Z
napojam: chłodząc:vmi nie ma kłopotów - zawsze
sa kawa i mięta. (mleko nie r'esz,· ~ię du7;-:":'l po'':odze:1!<em). jest też saturator
dający
świetnie
schlodroną i gazov..-ana wodę.

Kilka minut po trzeciej rozpoczyna pracę ekspedycja. Transportem pieczywa zajmuje sie PTHW
nr 3. Konwojenci sami wyciągają z magazynu poj~mniki z pieczywem i ładują do samochodów na
rampie. Podziwiam pracownika ekspedycji, który
z:"a wszystkich konwojentów i bezbłędnie zapi!uje
na olbrzymiej płachcie papieru ilość wywożonego
przez nich pieczywa. A ruch pnec!ei bardzo duży.
Kilka minut po czwartej wyjeżdżam z piekarni
jednym z samochodów dostawczych.
Kierowca i
konwojent narzekają na llo~ć pieczywa wktadanl\
do pojemników w piekarni.
Piekarnia ołaci za
transport każdego pojemni•ka. dlate,go· wkłada
więcej pieczywa. Ale przecież
sklepy zamawiają
najczęściej „okrągłą" 1lośc pieczywi. np. 400 bułek,
więc kierowca i konwojent muszą od razu przesypvwać bułki. żeby ·w pojemnikach była potrzebna
ilość. Po drodze zaprzPC~ają panującemu poglądo
w'. że chlP-b gnie<-ie się podczas t.ransoortu .
Przecież z piekarni dostajemy najczęściej chłodne
piecz.'\'"'· więc już się oie może gnie~ć„ Gniecie się
w piekarni. gdy gorące wkładane jest od razu dQ
pojemników -:- wyja~niają mi.
Jest pląta rano. W mieście jeszcze pusto. przed
~klepami stoi już mleko. Za godzinę
pierwsi ło
d7.,~'lie kuo·a o;erz,·wo. W skl<>parh
Z3'J'O~tr·.-wa
nych przez piekarnię
przy ul. Artyleryjskiej na
pe\\~:„o go nif'! 7ab~·aknje i ra p~\\7 nn
że, choć niestety nie chrul!}iące.
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U CHE!\llliOW W ,,STOMILU"

Związek 7..itwodowy Chemików Łódzkicb Zakładów PrzeO:Y'łu Gumowego „Stomil" lbez NSZZ, bo to, te ~łl nlezalei01 I samor~ądn! _z.apisali w statucie i uwai:aję,, iż wystarczv)
l·czy_ w t~J ch_w11! o_kolo 1200 członków, z czego wynika. :i.:e
n~lezy don mniej więcej połowa zatrudn!<Jnych. Jego przewodniczącym w:ir~rai::11 zos_ta~ Ja.n Dubiński. którego zap;>"tali.śm:v.

co
w SWOJeJ k1lkum1es1ęcznej działalności związek ma prawo z czyst~·m sumie-niem 7.apisać na sw6j plus?
Z wypo\\'_led?! Jana Qubińskie,ro wynika. 7.e nraktycznie nle
ma ster:v z:vc1a w zakładzie. która nie bvłabv równoczef-nie
sfei;ą zainter.esowania związku. Dla większej snrawno:5ci działa_n1a, a takze w celu zaangaŻO't\'ania V.'iekszej liczby człon
kow zwl11zku w aktywną działalno~&. powołano wiele komisil.
kt6r~ ujmuję, 1!ę drobnym! wycinkami życia ! odpcwiada:ia
za rne.
Konkre.tne nr.zykłady, e ~ w tej rozmowie chodziło nam
Przede WSZY$tk1m. A więc na ))ewno 11pr11wy mieszkaniowe,
bo chocla:i.: nie dla kb załatwiani11 zw!a'!!kl istnleja. ludzie
o l)Omoe zwra<:a,!ą się coraz cześc!ej właśnie do związków.
W c!agu klliku miesięcT tl'!go roku w rezultacie inter't\rencji
I ubiegów 7.iwi4zku 4 ·Ol!obom przyznano mles2lkanfa zastePcze. We wszystkich tych prz;voadk11rh o interwencf'l rzeczvwłś<'ie at. gfę proslło (na prz:vkład 11rzypadek J)racownika. który mieszkał r, l'odzin& w T'iwnlcTlA "t\'lęc troska o to. aby każde dzlec'ko pracownika zakła
du„ bez wzgl~u na to, CZ'." tu właśnie oobleranv ie~t na nie
zasiłek rodzinny czy też nie, mogło wyjechać na kolonie. ii>~1\ tylko rodzic tak& potrzeb~ zitłOl!t A wl~ udział w na.isora wledltws:r.v•m pod dale i>ienlęd.'Zy przeznaczonych na podW7"Żkl dla zało.s:I. Stanowisko l!Wllłzku w bch &nrawach jest
nutenuJace: wiecej i nrzede WS'!:'."st'kfm tym, którz.y bezpoŚ1'edn!o wytwanallł dobn materl•lne ! tym, któny ))racuia
w na.lcl~.a.zych warunkach.
·
Osobny rozdział to to wn:Y\rtko. eo zwi4zelt, zgodnie s u,sadnlczyml celami awojego Istnienia, ma 1'r&wo ł ob-Owia?.ek
c1.ynlć. a w!ęe ob?"Ona
tvwotnvch l!!tert'llÓW "'racown!k6w.
Z ~guły •a to sprawy lndy,wldualne I ~ re.s:uł.,. maJa charakter lnterwencl!, (dY dochodzi do riwelnianla ~ orscy.
Dwt. 'P!'Z'."ltłady. ~ję'ta -tał• dee~ja o i:wolnien!u d:rwl'vpl!namvm l)ra~nlka. ~ór:or ze'Pl!Uł unadzenle nrodukc.... jne.
Deey:r.Ja i11. !()Stała eofnięta po 1nterweneJ! zwiazku. którego
zdaniem pr~cownlk nie UC?.vnlł t.e(o nn:ecl~ um:vśln!e, a Ntczej w rezult&c!e zbyt niskich w ~unlru do w,..m11ir11.fl na tvm
~tanowisku nracy kwallfikacjł. Te?'u P"'llCuje
układrle, ale
robi coś Innego.
r' nrz.yklad drug{. dOfl"~ szc1eirólny. :Równie! zwolnienie dyscyplinarne za wniesienie do :ta'kładu elkoholu. a wi~ wykroczenie ,.,rzeclrwko ustawie antTalkoholowe.I. Dvrekcla mi11.ła
obo~lazek ".areagow11.ć stamowe~. ale nie musiała podejmować
dec:vzji tall'. dr&st:11cz,nej. Zwiazek 1'0 t'Ozmov.r!e z uk&l'.anym
i 1'0 jego wyjaśn!eni!lch, te kuip!ł t wniósł.
J)()n!ewa7. miał
mleć w domu jmd uroc?.Tl!tość. a l)rzecież nie 1'0 to. ab„ J>ić
wMkę w zaikładzle oraz biorac llOd uwuę fakt. Ił. pr1t~wnlk
ten jest dobrym pracownikiem. "DOdjął lnterw:encję. Zwolnienie d:v«c;vntlnarne :roste.łe cofnięte. a l)racownlk !Ol'ltPł i1karanT na211.n11. Ponadto b~zie za swoje W'.\"kroczenle odpo\vi11.d11.ł
1>rz@olf kolegium.
KOLEJNY ltROK K'U ll'EJlElł o\C.J1
:!e Upea w ?..()dr\ "l'Qnown!e '!:blet'Z'l „1„ ltomitet 'z:aloł.V('le1•1'-i 'P'ed„r~e~l NSZZ t>nem:vsht T,ekkle1?0.
W nalbllt~z'.l'ch
dn!ac\'l od'będ11 l!\11 takte ))011ledzenl11. lll'e7.ydlum te(O komitetu onz 1ege komlsll irlatutowej. Jak wlec widllĆ. nrace zmler>al'lroe do f.l<'<tat•„~ne!"<> nowol1tnle f~dera<'li zwlatkhw nwodow~h w nr:r„m,,.~1" lekkim ?l&.'ltę1>uf11 błll"dM V-"'bke.
W ostatnleh rlniech nczTniom• l!fll!lt11ł kclefnv krn'Lc: ·" ' d<rodze do or&'jVnl'l!'o n~~nkcfon&v.r.8n!a tTC'h faktów. 211 l!nc11 del„l!'11da KomftPtu :r.ełoivcielsklel!'o z?o+.v1a w l'ł11.<'.,.fe Pań!iwa
wnfo!lek e ?t'O<fe na utwor~en!e federaej! ł e zgodę na wystą
J>fe1tf4ł -4&--!!l!r!tI ~ fel ?11r10i~t~-n-łe. ~

w

W

USTAWĘ

CYKL'U1

·

O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH"
Ukazały się wl&śnie t.rzy kolejne ))(lr.ycje z cyklu: „Kome.n·
tujemy ustawę o zwiąwach uwodowycb". Brouury kosztuil\
od 20 do 25 złotych, nie będą wiec stanowić większego wyd11.tku nawet ~la organizacji ubogich, • być może 'łtrzydadzl\ się
w pracy związkowej.
Henryk Magdziak pisze o formach i metodach
działania
:r.wiązk6w zawodowych. Wojciech Swierczyński o relacji: uwiąz
~ I uwodowe samorząd pracow.niczy, zaś Gerard Bien;ek
Jest -~uto~em broszury zatytułowanej: „Tryb 1 nsady reje• stracJI zwup;ków zawodowych".
Słowo komentaru u
temat tej ostatniej pozycji. Zawiera 1>na właściwie wszystko, co ludzie organiwjąey zwię,.iek
powinni wiedzieć. aby bu kłopotów przebrnąć przei 1•szcz
działań. form11lnych. Zawiera nawet wzor,.. wnioll'k6w o reje~tncję związku i wzory innych nlezbednych
dokumentów,
a także słownik sformułowań prawalych, z którymi przy tel
okazji można się spotkać, a które nie dla w1zy11tk!ch prze·
c\ei są ja.sne i 1.tl"ozumiałe. Żałować można tylko, że broszura ta -powstała i ukazała się w kioskach tak "Pófno. a nie już
'!l\>tedy. gdy dla wielu zwiazków właśnie te form11.lne bariery

Zani
m
powstanie
Okeci
e
li
sz!t:~;~,zn~f:ttn!~ę 0~t1t6a~;:r (KO~SPONDENCJA WŁASNA> ;~:~ię;~~Iia,na:i~!>ljuł l'::ui:a~!~
lotniska Okęcie:- gdy właśnie na
równorzędnym
pasie star•towym
ra.z 'PO raz lądują samoloty - to
naiwet dla ludzi obytych z lotnictwem jest nie l.tda atrakcją, Ten
PU został przedłużony o około 800

metrów. Aktuaanie jego długość wy1msi 3;~60 m. za:i szero~ośc_ t:o. ":1·
Długo~c ta pozwala wyiasma1ą
przedsta.wiciele dyrekcji
Zarządu
Ruch'll Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych - startować: i lądować nawet najcięższym typom
~a.molotów. Nie od rzeczy będ'l:ie
orzy tym doda.ć, 1.ż do niedaw,na
sam\Jlot~ „Il-62" latające pr·zez ocean nie mogły .na drogę zaopatrzyć się w dostateczną ilość 1Pailiwa, gdyż zbyt krótki pa,.s startowy
na warszawsJtim lotni.sku u•niemoi.liiwiał cięi.lk:i•m
maszynom belLpiecznY staI'lt. Z k<Jniecznośc! więc
w .aamolotach tych zapełnia,no ty!d:o n iektóre baki paliwem. Oznaczało w nic innego jak przymu;;oWe śródlądowa1ni1ł I opła{y w twa·rdej wa1ude zuówno ir.a lądowanie
na obcym lotnisku ja1k ii za obsługę
samolotu. W sumie więć opłacało
się wydać J:>T'Zeszło p6ł miliarda :tłotych na moderni'zację i J)rze<budowę
głównej dlrogi atlllt't.owej, k!t6rą pr'l:Y
okuji ZJl()])&irzono w nowy 1yatem
ośw·ieble.niowy
Je.sit iJo
dywa•n
śwletl111y wliofp!ooy w 11.awlerz-ohnię
a.s!alto'Wł\.

Dowi.adu}e!my się ~ te Za.~
Ruchu Lotniczego i Lotn~lt Komuntkacyi}nycll, ~tl>rtigo .aównym ud an1em jest utrey;in.amńe w et.&ttj
gotowości f!D'jjloatacy~n•j

J.otmLsk

oraJZ kierowJll!rl• a&mdlortami 111& llliemt i w :powietrzu. n!• og>ranlezył
.dę jedY'nie do gMwnej drogi .iartowe•j,
Zarprezentowano naim t.eot
nowe Centrum Klerowaml.a Ruchem
Lotnle7ym. MieUśmy o·ka'Zl}ę sa'PO-

~
najnowszymi urzą- rząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk
dzięki
tórym
ma- Komunikacyjnycli w ra·mach pe-k.symalnie wzrosło bezoiecze-ń.sbwo siadanycb środków
tin.ansowych
ruchu
Oglądaliśmy
sta·nowiska czyini wszystko. by
unowocześnić
kontrole-rów, które zo.sitały wyposa- Okęcie I Przebudowa dróg startoŻ<l'!le w i:nakomitą apa-i·a·tud'ę, pozwa- wych. moderniza•cja Ce.ntrum Kiero
tającą ut.rzymywać stałą łączność z wania Ruchem Lotniczym, budynek
samolojami w o<>lskim obs•za,rze po- nowej strażnky i zasilania elektro-

wietrznym oraz z oortami lotnic:zymi są.siadując,ych. z Polską krajów.
Cudem tech011ki iest tu rada•r, pokrywa,jący swym
zasięgiem cały
kr ad. Połącwny z komputerem na
wieży kontro:nej, zaopatrzony w
mapę elektroniczna i inne jeszcze
ur,ządzenia
l>Qzwala , m.in.
na
śled·zenie lotów wsz)"stkich .samolotów .na i>rzestrzeni 100 km.
Ja,k bardzo jest to ważne dla bezpieczeństwa lotów świadczy !akt.
że w chwili obecnej
warszawski
OOI't na O.kęci,u przejmuje ok-0ło
70 proc. naszego ruchu lotniczego,
a ll"llch międzynar<>dow:v w ,o.koło
85 proc. Poza PLL LOT Jotnis1ko
zgodnie z roikład~m obsługuje samoloty 15 za.granicznych towarzystw
W tym roku LOT utrzymuje komuni1ka.c1ę z 34 ?>Ortami w 30 k-raJach świaita. Poza tym odbywają
się loty oz.t"orter<YWe.
N~ więc dz.!w.nego, łe Okęcie nie
może •'nrostać rosnącej z każdym
roikiem liczbie 'Pa1nierów 1 przewozów towa;rowych. Warto przyp<>mnieć, :!:• w.arszawsltie lotnisko -projekt.owam.o na oh!!łU1gę
oko!IO 750
ty.s. pa&a!Żeirów
rocznie, J)(><k!.zas
gdy )ut w ll>'Tn 11'. Jrorzystało z je.go
u.UUg 1,1 mln. a w 1979 r. at 2
milin paea.ii.eró'W. Wprawd,zie w tym
?'Oku LOT umierza -prizew~eić ,. tylk.o„ l,J m1111 ip11JSad:erów, a~e u dwa
lalt• ma j'l.lt o.c!ągn.ął: iporlóim J)rzew<YLÓw rokl\1 dC'Zyiliowego 11j. około
l!ml11..

WTORZlt, M LIIPCA

PROGRAM l
ł.ll1! Wiad.
8.lt Obserwacje. UO
Melodie. a.:!O Przegląd praay, us
Melodte. a.45 t.ołnterskt zwiad. 9.00
Lato z radiem. 11.5'1 Sygnał czasu.
12.05 Z Ir.raju i ze świata. 12.30 MuIYka folklorem. malowana. 1~.ł6 Rolniczy i.wadrans. 13.00 Komunikaty.
l~.10 Radio kierowców. 13.20 Autorzy piosenki polllkiej. lUS Mlnllltury muzycme. 14.00 Wtad. 14.0S Magazyn muzycmy „Rytm". 1!.51 Radio kierowców „o kodeksie drogowym" •. 18.oo Wlad. li.os Probll!m
dnia. 18.15 Bank :przebojów. 17.00
Mu1:yka I aktualno•el.
17.!5
J'azz
na 78 obrotów. 18.00 Dziennik. 18.20
„ Wspomnij mnie" - Koncert dnia.
19.00 GorłlCY temat. 19.10 Wieczorna
serenada. 19.30 Tajemnica Granatowego Zaułka. JO.OO Wlad. 20.05 W
kllku taktach, w kilku
słowach.
20.10 Koncert tyczeń. 20.H Kom1,1nikaty Totalizator• Sportowego, 20.40
NQ1A.'\04icl wydawnicze. SO.ff .Tam ,..
pigułce. 21,00 Komunikaty. 21.0~ Kronika sportov.>a. 21.15 Antologia chopinowska. 22.00 Z kraju I te świata.
22.25 .„Od Starszych Panów do jazzu - śpiewa Hanna Banaszak, 23.00
Wlad. 23.25 Senne nastroje.

u.oo Wakacje

w 1tereo. 15,30 Folkl-c;r • r6tnyeb atron •wiata. !~.oo
Wielkie dzieła, wielcy wykonawcy.
17.00 W1ad. 17.05 Ckwlla muzyki (L).
17.10 Aktualno•cl dnia. (Ł). 17.30 Z
cyklu „Okolice kultury" - fe!. (L).
17.&o K:wadran1 s jednym wykonawca (Ł). 17.55 „Za fabryczną bramą"
- aud. (Ł), 18.10 „Czas dla
re1>0ńera R, Smolaara - nu. (Ł),
18.30 Słuchajmy razem. 19.20
„Jan
Sobieski" - odc. 21. 19.30
Wieczór
w filharmonii. 20.BO W!ad. 20.55 Wieczorne refleksje. Il.OO Klasycy jazzu: Roy Eldrlge. 11.30 „Literatura
1 muzyka".
PJIOQRAM m
lO;Ot T. aresat "Uczta Baltazara".
10.30 Wakacje
ze swingiem. u.oo

pr-0cedurę wstrzymać.
A poszło o jeden punkt w statucie, o ten mianowicie, klóry
mówi. że będzie to federacja związków zawodowych energetyki. Protestujący uważa,11, te oowlnno bvć zaJ)isane „ener·
'g etyk6w". Niuans językowy? Z pozoru tak, ale p.rotestul11•

c;vm chodzi o konsekwencje wynikaia<'I" z bkiero, a nie Inne!'(" zapisu. B<J leśli .. energetyki". to i est to oo jęcie szersze
ieśli zaś „energt>tvk6w". to dotvcz:v tvch tvlko. któny z11im11ią się pMdtJkcją et:1ergii, a J)rotestującvm o taki
właśniP.
z\\·ia:r.ek rhod?i.
'
A pis7emv o tvm ws~:vstklm ku ,Przestrodze innych. t=:tatut
jest dokumentem prawnym dla związków na,jwvższej wagi.
T lep.lej nad nim dv~kutować nawet bardzo dlugco. niż pospieszve się i zostawić n!ęjasności <'Z'.1' niedopowiedzenia. Tu ważyć
może czasami nawet nrzeclnek, ie~f miejsce jego postawienia
da się interpretować na kilka eposobow.
1111>r.: (brz.)

Z głębokim 1mutklem -zawlądamlamy, te d,ttla 21 lipca 1983 reku 'llmarła w wieku lat 63, po dłUgiej chorobie, opatn:ona Aw. 1akt'amentami nasza kochana Mama i Babcia

s.

t

'Z d.

a

kondo-

Dnia :tJ Hpca llSS roku miar!
nagle w wieku lat H, n&S"Z uko·
chany. nieodtałowany Mąż,
Oj- .
ctec, Teść 1 D'l:ladek

s.

ł

~omu

DZIECI
Proebny e
lencjl.

s. t

I'.

1łębokim

talu

urnaJ't

ZONA.

DZIECI, SYNOWA,
ZlĘCIOWIE l WNUCZKI

pogrzeb odbędzie elę d11ła
17
lipca br. o godz. 1ł z kaplicy
cmentan:a pny ul. Szczeclukiej,
Z

koudo-

w dniu 12 lipca 1913 orokiu od•
szedł od nas na zawsze w wieku lat 51, ukochany Mąt, Tatuś
I Brat

WYJ!rowadzenle 1Włok na&taPl
w dniu 26 livca br. ·o 1todz. 15.30
z kaplicy cmentarza rzym.-kat.
na DOiach.
ZONA,

. .

Zł

łlpea

roku

lłlS

ł

Zw. Obrony
Konsumenta

zmarła

~<i Zwią.zkiem Obrony Konsum•n ta sfoją obecnie w.atne i trudne zadania. Niedawlllo dokonano
pewnych ustaleń
nnalhSowych z
władrLami mia1Sta.
teraz
trz.elba
przygotować się do rozm6w z organiza.cjami hand.towymj na tama~
uzy.skaJiia fi'O!llDSOwych dota~ji. Te
i inne temaity b~ą dy.siki,itowallle
na najbll!Ź.!izym zebraniu członków
ZOK, kt6re -Od!b~zie 1i11 ~ lipca,
o god.z 17 w sie<lzi.bie Ligi Kobiet
Polski•ch przy ul. Piotrkowskiej 135.

ANIELA
KAZIMIERCZAK
-..

emerytowana

ll&UC'Z7ełe111:a.

tl4bct.i. el• w Cnlu

P11rr„e11

27 llpc• lłll r•u e •••· 1$.30

z kaplky cmentars1 prsy ullr.y
Ogrodowej, o ezym zawla.damia
pogrąton.a w amutku.

K.K.

aoDZ1NA
Dnia a lipca 1111 rokw
w wieku lat Tl

ł

mnarła

z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 22 lipca 1983 roku
zmarł,
pnetywszy lat 11,
na!!'l
ukochany Mąt, OJclei: I Dziadek

"·

LEOKADIA
AMMER

' '· ł "·
JAN BLOCH

Pogne'b edbędzlct atę cluia. Ili
lipca br. o godz. 13,SO z kaplicy
starego Cmentarza przy ul. O·
grodoweJ.
SIOSTRA,

Z

Pogneb odbędzie się dma 27
lipca br. o godz. u.30 z kaplicy
cmentarza na Kurczakach,

BRAT, 'SYNOWA
I Wl\"UK:I

ZONA I CORK.I z RODZINA·
MI

talem uwiadamiamy, te dnia 24 lipca 1983 roku
w Wll!"kiu la.t 13, nHz najukochańszy Mąt, .ojciec; Dziadek

&lęboktm

nnarł

I Pradziadek

S. t

uczestnik trsech wojea, hallerczyk z Cleveland 1918 roku,
brał
udział w wo,łnle 11128 f, I obronie kraju 1939 r. oraz na Zachodzie '
w latach 1940 -19ł5.
Wyr6tnlony wieloma odznaezeniam1, Pogrzeb

ZONA, COltK:A i SYNOWIE z

Odmac'llony MMalem 30-lecia PRL,
Złotym Krzyżem ~asługJ,
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po.11Tseb odbęd'll\e się dnia 2'7 lipca br. o iodz. u.SO na cmenta•
nu koonunalnym - Zarzew.
111.0DZlNA

się

dnia

ŻONAMI

I NAJBLIZSZĄ

RODZINĄ

Dnia 13 lipca lMS r*u
i Babcia

„marła

najukochańsza

Zona, Mamusia,

Teściowa

S.

Krzyżem

odbędzie

27 lipca br. e godz. 11 z kaplicy
Cmentarza
Komunalnego na
Dołach, o C'l!Ym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku:

CORKA i l'IIOSTRA

talem
zawiadamiamy, te dn.la 2' lipca 1!83 roku
naaz uk<1cha.11y l\fl\t, Ojciec, puetywny lat ł1

P.

JOZEF PA WEt SOBCZYASKI

t

P.

MARIANNA KOZA

I

'Pogr"Zeb odbędzie 1ię d11ia 27 llpca br. o god'8, lł lla Starym
Cmentarzu rzvm.-l!at. przy ul, 01rodoweJ, e e-gym powiadamia
RODZINA

członków

"·

były pracownik Zakład6w Wyrobów Gumowych „stomii" w Łodrl.

Chemlcznegn

Zebranie

.

1: RODZINĄ

głębokim

zmarł

Dnia

"·

LESZEK
NAJDER

SZCZYGŁOWSKI
w

11inkładante

•

(INFORMACJA WLASNA)

Jt.K.

J0.48 ,,Kobieta u. aC14" (11) „Wesele Olinkt ·ż delikate·
1ów" - czechosl!owacki serial
21.40 Rolaiicze lato U.
21.50 Dziennik
22.10 My i. n&H język (4)
23.05 Oficyna "Pojezierze"

SUWALl'IKA.

27
Pogrzeb odbędzie się dnia
lipca br. (środa), o Jedz. 15 z
kaplicy
cmentarza
nym.-kat,
przy ul. OgrodoweJ.

LEON

.

18.20 Wiallomoiel '(Ł)
18.50 Dobranoc
- "Pomy&łow_y
De>bromir"
19.Dll „Wielka bU.t.oria
ma.łych
mia•t" - Chełm Lubelski
19.30 Dziennik
20.00 Historyczna debata - Spraw~anie a po11ellllki•J, dysilm-

MARIAN POCZYCZYASKI

ROTH,

dingoletnt kierownik Dziekanatu
Wydz.
Politei:hn!kl Łód.Uiej.

llieskłada-nie

dla c:z:łow ieka
program AgeneJi Artel
15.00 Studio S-pol"t
16.30 Dziennik
16.45 Kino letnie - ~łl\d ar.ery. fa" - film 'Przygodowy

11it

"oczyszczacza"
pracuje już
w Poznaniu-

A jeśli już nie całkiem czyste
to 11nynajmniej takie, by znajdujące się w niob zanieczyszczenia mieściły się w obowiązują- ,
cyeh normach. Dla
ścieków
pralniczych normy te d<>puszcza' ją zawartość 10 mg detergen' tów w litrze wody. Tymczasem
,• w rzeczywistości ścieki pralni~~ c~e zawierają tych· detergt'ntów
~ od 20 do 80 razy więcej niż do,~ puszcza.Ją przepisy.
PrzyC'Zyna
< tego jest prosta nie ma Ja.li:
dotąd
w krajach 1ocjalistyoi:·
nych urządzeń do neut·r alizowania. tego typu
zanieczysz.czeń
wody.·
Łódzki Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Pralnictwa zajmu, Je się tym problemem od da·
wna. Wraz z ośrodkiem „Powogazu" w Pozna.niu ws.pólnie opracowano najpierw dokumentację a później wstępny proto·
typ urządzenia oczyszcza.jącego
ścieki dużych pr-alni. Urządze
nie pracuje już w apółdzielnl
pralniczej „Swit" w
Poznaniu
I pierwsze wyniki jego praey
są ,bardzo Hohęcająee.
Ilość
szkodliwych dla środowiska natu.ralnego detergentów
mle.ścl
się w normie . Próby na właści
wym prototypie rozpoozną się w·
1985 roku. Jednoeześnie !od-zianie i poznaniacy
praeują nad
skonstruowaniem
urządzenia
dla ma.łych pralni,
stanowiących dużą mi:śc wszystkich punktów świadaienia tego typu usług, Urządzenie takie musi być
ba,rdzo niewielkie,
mieścić się
na przykład na dachu budynku
pralnimego i cechowaó się dużą. niezawodnością. Tylko opra·
cowanie dwóch typów ul"lądzeń
oO'llYSzczających w pełni rozwłą
łe problem ścieków. Przewiduje
się, łe za dwa-trzy lata będzie
można przystąpić do wykonywania projektów typowych urzą
dzeń dla różnej wielkości pralni.

Człowiek

15.43

STAACZYK

RODZINA
Prosimy o
lencJi,

~~

il

KAZłMIERA

Pogneb odb~d'llie 1lę w dniu !l
lipca br. o goch. 15 na cmentarzu na Radogoszci.u, o e-gym aa\111iadamia

I'.

JANINA JANYST
emeryt,

Książka

„

ł "·
KAZIMIERZ
_
GAR GOL

energetyczneg0 - inwestycje te z
jedine.j strony mają na celu przygotowanie przy.<ozłego portu lot.niczego Okęcie li, 1 drugiej zaś zaoewnienie bezpieczeństwa lotów .
Jest to p0 pro.stu niei:będne. Tak
ja1k niezbędnym stafo się WY'o<>sażenie między'!1arodowa"o portu lotniczego w automa lyc;•ną ce11tralę
telegra!icz.ną tunkcl<>nującą w opa·rciu 0 d·Wil komputery. Dzięki
temu „błys·kawicznie"
otrzymuje
się na Okeciu telegramy .t 'każdego
zakątka świaita 11 ruchu oo:skich
samolotów oraz ich startach i orzylotach. Mówiono nam, ż:e np. z Jotniska w Australii pru~ Pra"ę teiegram na-O.chodzi w ciągu "5 minut.

Ns ,~akiończenie w!zvty nil v,,· arszawskim lotnisku oglądaliśmy w
wieży kon.trolnej soecjalne pom!esz.c'Zenie. \v rktórym
znajdują s>ię
magnetofonv 16 i 30-kanalowe. Na
taśmach ~e)estrowa•ne 54 wszystkie
prowa<tzone
ro!mow:v z :za•łogami
sa.molot6w i:arówn-o PLL LOT Jak
I '2:S•gra.nlcznych towarzystw lotniczych, Jefil! zdainy
się
awaria,
mO!Żina wówczac odczvta-0 i taśm
ma·gnetofonowyeh me1dunk·i i rozmO'Wy J>rowadz.o~ s załogą z wie.
ży kontrolnei. W ten soosób S7Y·bciel U$tala. 1ię '!)rly<:IZY'!'IY 8JWa.Til.
Zanim pQW$tll>nie nowy "P(J'rt lotniczy modernfauje się i unowoe7.eśn;a Okęde I z my§lą c d'lliże•l
Nlli po~k·iego lo~n:ctwa 1>a.sa,żerskie
w lej ..,.tiuac-jl od w1eau j'l.l! la.t iio.
m~i aię o potrzebie budowy 0J'ERZY KRMKOWSKJ:
k~a m:. Trudno w t.il chwLli "Prze-

IDziłm-Radiui

władze.

E1'"ERGETYKJ ozr ENERGETYKOW!
J'_ierwsze spotkanie zainteresowanych odbvło się jeszcze w
!"'aJu w Turoszowie Zebrani rychło doszli do wniosku, że
J~st pct:rzeba budowania struktury ponadzak.ładowej, w czym
nie byli oryginalni. bo we w~zystkich mniej wiecci bra.nT.ach
obj11-wiła się taks tendencja. Rvchło też doszło do następnvch
~JJ?tknń . do powołania komitetu założvcielskiego I rutynowych
JllZ w takich przypadka<'h przedsięwzięć.
„Balon" pękł dcplero w momencie. izdy w !ladzie Państwa
:-łożony już został wniosek o zgodę n« tworzenie federacji
1 g~y równocześnie przedstawiono ta.m projekt
jej st11.tutu.
Zw1,l'kowcy z centralnego okl'ęgu
energetycznego. a więc
m. m. z Łodzi. Warszawy l kilku ies·zcze Innych województw,
zaprotestowali i podjęli wszelkie możliwe działania, aby eał11

~Prototyp

głowneJ drogi
„tat'toweJ znać się
międzynarodowego
waruawskiego dzeniami.

sro<l1ku

tygodnia - „Zoologia fantastyczna".
11.29 Muzyczny Interklub. '11.50 „Powódt" odc. 21.
12.00 l!lerwi. Trójki. li.OS W tonacji Trójki. 13.llO „Nic się nie italo" - odc. 11, tUO Powtórka
z
rozr-ywkl. 14.00 Lato w fllharmonl!.
14.00 Serwis Trójki. 1!.0B W1k•cje
z przebojem. 15,0 Prosto z kraju.
18.oo Zaprauamy do Trójki. 19.oo
Małe kino. 19.30 Czu relaksu. 19.50
„Cleslelllkle opowieści" odc. 1.
20.00 Radiowy leksykon 1myczkowców. 20.45 Klub Trójki - cz. 1. 21.00
Cały
ten rock. 11.40 Klub Trójki
PROGRAM n
- cz. II. 22.00 Inf, aport. 22.111 Folk.
22.45 Posłucha~ warto. 23.00 ZapraI .OO Wtad. I.Oli Naszym lldanlem. szamy <1,0 Trójki. 23.SS Północ poe8.10 Poranna serenada. ·t.00 Relaks tów - Album poezjl :R. Sllwonika.
w stereo. 9.50 „Dzień Szakala" melomana.
odc. 20. 10.00 God2łna
TELEWIZJA
11.00
Zawsze "OO 1edenaste1. lit.IO
.,Pałac" odc. 1 pow. 11.30 Liderzy, sougc!. Ot'kieatry. u.oo Gdań
9.00 Teleterle - , ,.Towarzystwo
skie Dni Muzyki - rep.
1%.05 W
trzepakowe" oraz tilm
z
stronę jazzu - , muzyka fusion. 13.00
stanowi.ły największy kłopot.
serii: „Marynarz żar"
(4)
WiAd. 1!.05 Chwila muzyki (Ł). 13.10
10.30 Film dla 2 zmiany - „KoPRAWIE 90 TYSIJl;CT
„Nie wykorzvab.na azansa" - aud.
'bieta za lada," (11) - Wese13.20 z malowanej sknynl. 13.30
Pov.:oll, ale z każdym tygodniem, rośnie llci:ba zrzet;zonych IL).
le OlinkJ a delikatesów"
w zwup:kach z11.·wodowych. Ostatnie dane z Łodzi I wojewódz- Z kolek.ej! nagrań E. l!lchwarzkopf,
twa miejskiego łódzkie.go mówią, iż w tej chwili do zwiazk6w zawodowycl~ na naszym terenie należy pnwie 9n tysię
W dniu ł3 lipca l&BS raku odDnia 13 11'pC1l 1911 r<1ku zmarła
cy osób. W Sądzie Wojewódzkim zarejestrowano jut 376 (stan
1zedł od nu na u.weze, przeży
nuza najukocbańfta Mama
z 20 lip<:&) or,a~izacj! zwiazkowvch, a kilk& nutęJ)nVCh czewny lat u
ka na dope!01eme tego aktu.
W prawie 240 organizac1ach
•. ł "· .
zwiazkowych funkcjonują jut wybrane przez walne zebrania

•.KOMENTUJEMY

~ŚCIEKI
~TEŻ POWlNNY
~BYĆ CZYSTE
~

pneżyła

lat 50.

Pogrub odbędzie elę clnia 27 lipca br. (środa) o 1ocl11. 16 z ka·
pitry cmentarza na Zarzewie, ul. Lodowa.
Jednocześnie składam!' serdeczne pod ziekowanie
Pracownikom
Telewizji za pomoc w ciężkich dla oas chwilach.
MĄ~,

CORK!,

ZIĘCIOWIE,

WNUCZEK i WNUC71Kl

DZIENNIK ŁODZKJ nr 148 (10361) 5

ZACHĘTA

,Imoertum kontr.
atakuje" USA od lal 12 111odz.
10 14 30. 17 \9 30: ·„Na crzy.
szość będz~emy scrvtnlelsl sta.
ry" czes od lat 12 v:odz \2 30
TATRY-LETNIE - . Wejście smo.
ka" Hon~OnR-USA od lat 18
l(odz 21 czvnne tylko w dni
OOROd·ne
STUDIO - nlecz:vnn-e
STYLOWY
- P~eii:lad filmów
<clence-ftct1on Mllczaca e;wiazda"
ool
b.o stodz. 15 3-0;
.A'kc1a
.. Bororo" czeti b.o„ !lodz 17 30

ir·n:r •

„BWY HUFIEC"

TRANSPORT CZEKA NA PRZEWOZY

•

OHP

Udanym ekllperymentem oka1ał się 1organizowany na poe1ątk11 wakaojJ :leński
hufioo
OHP pracujący w llpcu w Szpitalu Im. Biegańskiego w ł.odzl.
Ddewozęta p0djęły lię tudnych
obowi14zk6w salowvoh. nioS'łO w
tym deficytowym sa.wodzle pomoc ludziom chorym.

leat to Jeden s pierwnyoh w

IS

''

WAŻ.N!!:

eja. ł organizacja transport:u, m&
przezna<:zone na ten cel przyodziały pail!wa t od;-powled!ni ta.bor
P.Slc._

Prawdzlw14 letnl14 kanikułę przeżyw&ją ost&tnlo pneclslęblor1twa tr&naportowe. W III Oddziale PKS na urlopy wyjechdo &ł
100 kierowców. Pozostałym ozę111to trudno jest zdobyć
ładunek .
Jak nas poinformował
dyrektor WIESł.AW REMELSKI,
przę___dlięblorstwo ohea teraz wykorzystać ozas na wypoczynek,
by jesienią jut na pełnych obrotach, przystą,pl6 do zmasowanyoh pne~oz6w ziemiopłodów.

„Melonda"

kraju uda.ny eksperyment orranlzaoJI tego typu hufca. Takie w 111.erpniu dziewczęta będą
kontynuowały
awoją prac41 w
•pitalu.
A10000 r; a 'IOOX;

dzającym

przYIJ)łacilo

ły się na te.renie
wojew6dz:bwa tei:o dmia żydem dwóch kierowł6dtkiego M wypadki drogowe i ców. Jede·n i nich będac pod w-pły

M lroliz.je W leh wy'niku S oaoby
po orzewłezie!U·u do SZll>ital&. a '4 odniosły !)OWaitne obr•·
ienla Z t..j staitystyld. lttór• otnY•
maliśtny w Wvdzlale Ruchu Drogowego KW MO w Łod:zl, WY'DOtowaUśmy 1es21CZe. l.ż 11 WVt>a<lk.ów S"PO·
wodował! pi'e"s! uiytkowniey dróg
a 12 - oooby znajd'l!Jjąee się w stanietrzeźwYm.
Przysłowiowym
~llMY'l?I dniem" na drogach był

nie

ubiegły C21Wa<rt.ek kiedy to unotiowllJ!l·o u 10 vry"Padk6w Wi~
si..o* z nich WTd11trzyła się 'DO '00łudiniu .

Potwlerdu slę wt~ zasad·a., te
n.a.}Irle~ieMilliej les1 na drogach

w euaie wyjazdów weekendoWTch.
właśnie w czwa,rtek s"!)()ro wła
łdc!e!li samochodów wvbrało sle ne

•

kilkudniowy WY'J>OC'Zynek NieoS>brO-

.o.
Ja,k nas w91<>raj -polntormował
dyrektora Za.kładu Sieci

zutępca

Wi~cej odzieży

w-sklepach· MHSI
miesięcy

obroty
Międ·zywojewódzltiej Ha.ndlowej
Sp6łdzieLni Ln w a lidów zn.a.cz.tri e
1>1'Zekiraozai11 zadania wyznaczone w olanie. A lesze.ze na oo·
czą.tk u roku sytuacja była dramatyczna
zagwara.nt.owane
dostawy ooltrywały
tylko 30
!)l"()Cent potrzeb W t:vm ~asie
sklepy MHSJ mogły zaooaitrY
wać się w a.rtykuły odzieżowe
tylko w aoófdz:lel.niach tnwalldzkich. produkiulacvch nie zaws-ze naiła.dnie1 I naitan{ej W
wyniku stlltrań wład'Z „p6łdzielni
wiosną teJio rooku WvdLid HaJ!l ·
dlu UMI:. wydał zl(ode na doko
nywa.nle zakuoów orzM! soół·
dzielnię także w zakładach orremvsłu kluczowel(o Soowodowało to szybk:.ie ?:Wiek.szenie Ilości .towarów 1 ooprawe atrakcviności oferty
Nic tez dziwnel(o
że obroty ?1I1ac.z.nf„ wzrosły 0beocnie sn6łdzielnia n!e mus1 już
bra6 wszvstkieii:o fa,k leci" by·
le tylko zacoełni~ n6łki. moie
wy-bierać na razie Jes?.cze w
niedużym stopniu Tak więc od
niedawna w 35 skleoach MHST
na terenie na&ze.l(o miasta można
znaleźl! więcej atra.kcvtnie1szv{'h
towarów z branży odzleżowe1
dziewiarskiej ł bieliźniarskiej
KK.

wem al-koholu. •tra.cil panow8Jllie
nad kierownica swojego ••Volkswagena" i całym rozpęd~ uderzył
w !lu o oświetleniQl\'Y
'DIIXY ul.
Proletariaakiej Tragicznie za.koń
czył się r6wniei wy.padek, ja.ki na
jedinej z łódzltJ.c.h ulfo apowodował
młody motorowerzysta
Dwie osoby odniosły r.lllly w wyni·ku czwartkowego zderu.nia tramwaju z sa:mochodem c!~żaroiwym
przy zbiegu uliie Al'mił Czerwonej
i NiciarniBJnej Kierowca -potężne
go „M81Z8" nie USU;nował l)ie.l'W·
rzeństwa t>rzeju,du. czym nBJraził
na obraiżenia oaea.żer6w tramwe.ju
Czwartkowy bilans był na azczę
ście wvlą.tkowy Od niatku do niedzieli włac/Z.nle wydarzyło się 1u
terenie woj. lódz-klego 5 wypadJt6w
d.rogowych .
(sk)

on

dl

Z Olka~j1 Swięta Odrodzenia Pollslti w aali Muzeum Historii Mla.sta
~j odbyła at• uroozys-tość dekoracji odznaiczeniami pańs.twowy.mi
i Honorow• Od'ZD.alk' Miasta Lodzi
zasłueonych w pracy zawodowej l
sP<>łecznej m:ieszka!tców Bałut.

Krzyi Kawalerski Orderu Odroclunia Polski otrzymała W e~nika
Dud·ka.
Złoty Krzył Zasłuir;J Tadeusz
Bramicki, MirosłaJW Kowalik, Anna
Muiasjewl~. Jan Pola.k,
Bogdan
Swid.erek
Cieplnej w Łodz.d - mgr in!. JeSrebrny Krzył Zaslugf - LeonHd
r-.z.y Piechota wszystko w.skaa.uje na Grubski.
Zygmu•nt Kwiecień MLroto. ze w orzewidm.tiym termi.nie sław Pękwki,
Mirosław Pichuła,
- 31 !Lpca mie.szką.ńcy Teofilowa Stanisława
Sobozyk, Stan~ław Weotrzymają ciepłą wodę Już w tej soły.
chwili. tam gdz.ie to było ~jwe,
a więc n.a osiedlu Zgiersik.a-StefaHonorową Odznaką 'Miasta Łodzi
na oraiz przy ul. Po1eZ1erskiej i zosta.ld wy•różnieni: Bairbara Bo6.ul.
Inflanckiej
płynie
cie- czyk. Henry·k Bartczak Właidysław
oła
woda
Za<kończoaio
tu Bobrowski. Józef Chlebowski. Teremonty sieci cieplnej Prace wy- resa Ciara,
Eugeniusz
Dębski,
konano przed terminem u.s·talonym Mieczysław Dr.obner, Tadeusz Frana 31 lupca
szczak.. Irena Gołębiowska, Jerzy
Wal"t.o przyoom.n1eć tel'miny dal- Gliwny, Antoni Gieczewski. Józef
szych remon tów
iieci. z czym Jakmbik An•na Ryszarda Krysztorzecz ia&na łączy aię wyłączenie forska-Kuczyńska,
Aniela Kliss,
ciepłej wody
Nie będą jej mieli ZbLg!rlerw Lewandowski,
Edwaid
w okresie od 31 lipca do 21 sierp- Miernik. Barbara Miklaszewska, Jania mie;;.zkańcy bloków
na osie- dwiga Papierz, Feliks Racizyński,
dilach: Obvwatelska. Nowe Roki- Zbigniew Szobka Konrad Szymcie, Kurak. Sltrzywana, uJ.iiC: Żerom czak. KrystYJ!l.a Słotwińska, Frainc!skiego, JBII'acz.a, Wier-z.bowej. Na·ru- szek Arkadiusz Strzelczyk. Ta.debOWicza. Kośeiuszk.i l SDM a od usz Tomczak, Stefan Tkaczu1k.
31 lirpca do 31 sierpnia - Chojen.
W ZJl.rząd'Zlie Kola nr 6 ZBoWiiD
Dąbrowy,
Za.rzewa l Widzewa-- Ł6dź-Sródmieście
w·reczon.o n.sbu-Wschodu oraz Od 25 lipca do 28 źonym komba·tantom odz>llaczenia
sleri>nia o.siedle
Czerwonego bojowe
Rvnku ulf.c N iemcewicza i ZlltI'zewW1uszawskł Krzył
Powstańczy
&kiej.
otrzymali:
Dobrach.na Kukulska.
(j lk.r.)
Tadeusz Kopczyński. Tadeusz Ko-

'lmetek

Z zie.I

o

Z panującej ostatnio pogody zadowoleni są przede wszystkim ogrodniCy. Po deszczach odżyły warzywa, co stopniowo powinno być odczuwalne na
zielonym rynku. Wojewódzka Spółdzielnia Ogr<>d•
nlczo-Pszczelarsk a w Lodzi wprowadza od dziś ob,
niżkę cen na wczesne ziemniaki z 28 do 25 zł
za I· kg. Tańsze będą również: fasolka szparagowa - zamiast 60 - 50 zł za kilogram oraz gruszki lipcówki - 50 zł. W sprzedaży jest obecnie
dużo ogórków Ostatnio obniża.no już dość znacznie ceny tzw. kwaszeniaków. Od dzisiaj natomiast

PKS1
C'entralnJP
Pl>lnocnv

Komenda

Wotewl>dzka

PKO
o u.słu11:acb

wł

731-8!
398 10
'72-01

turv!łtvczna

tęlef!>nlczna
tłlltb" tdrowla

165· tl
15 ł& •~
13
115·11

handlowa
112·1ł
Pomocv SnoleC?;neJ

Sł łt-71

MO
'77·Z2 Zt!· ft
etenlowntcu
253·U
ł09·Sł
S3ł-31

TELEFON ZAUFANIA
S37 37
- czynn9 w eodz 15-7 rano
W dni wolne od oracv - Cll·
la dobe
Ola kobie! i eta.ta
problPmowa I •orawv rod1.i one
740 33
w dni oowsz•dnle
Od e;odz IZ do 22.
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA - zawieszony do U
•lernnla wlacznle.

także

n~ecz~n n e

3IU'ZEA
HISTORII RUCHU REWOLUGYJ.
NEGo (-Gdańska 13) 11.odz. ll-17
ARCHEOi OGICZNE I ET1'UGRA·
FICZNE (r>I
Wolności
14)
1<odz. 1:-1s
BlOLOGIJ EWOLUCYJNEJ
UL
(park Slenklew\cza) - ~odz 10-

1

18

HISTORII MIASTA ł.ODZI !Ogto·
<Iowa 15! - ęodz 11-16
HISTORII RIJC:HU RE\VOLU('Y.J·
NEGO (Radoe:o~zcz) IZOdZ
9-16

SPOR'IU I TUHYSTYKI !Worcella 21l C.Odl 14 18
WłOKI~""" IW'
IPntr"OW·
kawska 282) l(odz 10-16
SZ

-45).

Medale Zwycięstwa l Wolności
otrzymali: Tadeusz Małecki, Jan
Margos:Z, Bairbara Masłowska, Zenon Mirsk.I, Jan Obraniak, Włady
sław Rak, Haitina Stec
Medale
„Za. Udział w Wojnie
Obronnej 1939" otrzymało 31 kombatantów.
(j.ltr.)

rocznicę

nadania praw
W bietacyni Toku nrzvnada ~&~ rnC7.11Jca nadania ł odzl nraw miejskich I 160 rocznica nowstanla Ło. ,
dzl orzemvslowel.

W zwlazku s tvm 29 lll!ca Tow•·
rzvstwo Przv.faclól Łodzi 1 Muzeum
Hlstorll Miasta Łodzi ouanlzuie ro.
cznlcowe snQtkanle łodzian.

at

~''

\\:

w~k1~~0

t:\_·n.

J6)

ir;odz 9-17
MIASTA 7.laF.RZ/\ 17.izlerz
ul
Dąbro.,,sk!ego 21l. l(odz. 11-18
Mll\S1/\ Pl\BJA. IC
(Pabidn.ce
i>I Ob" '''"'W Staling radu J/2)
godz. 10-:s

SZTUma.

larstwo E. Markow~kiei<o
Rodz. 11-18
SALON SZTUKI WSPOt.czr:sSEJ
(Pli>trk<Jwska 88) rysunki z !at
1978-1983 G Stańczvka
e;odz
11-18
GALERIA BAł.UCKA !Stary Ry.
nek 2) rvsunek Ryu;chlro Kano
(Jaoonia) e:odz. i: - 18
GALERIA szru~1 8\V,\ rW6J.
czańska
3Jl33)
:\1ale formv
l(ra!iki" • Po lska-Łódż" - l!odz
11-18
GA• Ft{IA C:H1'1FR'\ IWólc:~-l<k~
311331
Harlka
Pa,·eJ
Roucl<a - • 'd ' i !-IS

•

• •

ZOO cz vnne oo gouz
do 19
Cka~a do 181
OGROD BOTAS!CZl'\V cz vnnv Od
v;odz_ 9 do zmroku
KĄPIELISKO .. FALA"
czvnne
codziennie od ii:odz. 9 do t.a
BAŁTYK - nieczynne
IWANOWO .Prcv111odv Hucka
Finna" radz. b.o godz 15.30:
Walka o ol<leń" kanad ·fr od
lat 18 s:odz 17.15 19 3ll
POLONIA - „W ielki Szu" t>OI
od lat 18 codz 10. 12,;1'5,
15
17.1-' 19 30
PRZEDWIOSNJE - .P iraci XX
wieku" radz od lat 12 rtodz.
10 12.15, . Butch Cas~idv I SJP
ciance K1d" TTSA O<l l&t 15
t!odz
15. 17.i5 19.30
WLOKNIARZ Walka o n(ień"
kanad -fr od la 18 i:odz, to.
'2 15 15. 17 15. 19.30
WOL 'Oś (' .PoLc~antka" t·
od lat 18 !(<>dz !O 12„;;
15.
17 13, 19 30
WISŁA .. Z t:>'cla mar'rine~ek"
RFN od lat 18 izodz. 10. 12.15
1.5, !'7.15. 19.:JG

Podpalił

Przed I w trakcie lm1nezv bedzle
miało
mle.1sce stemolowaniP l<onert
I znaczków snecJalnvml llatownlka.
ml.
\V końcu czerwca wvbuchł cożar
w orvwatnvm domu orzv ul ~ne.
rze1owei w Rurlzle. Walke L tvw:o.
Iem ro zooczeli mle•zkańcv okol:cz
nvch domo,tw bo1ac sle \ż oe:!eń
rozorzestrzent ,Je I strawi cala k<>·
tonie drewnianvch domków
Po
kllkunastu minutach nrzvbvll z DO·
moca strat.acv 1 zlokallzowall o<>ta.r. Uratowano budvnkl mieszkał·
ne Sna l!lo sle tvlko s komórek
Okazało sle
Iż „rzvczvna
ooża ru
bvlo umyślne l>Odca1en1e
Funkc1onarlusze Komendv Dzleln!cowe1 MO t.ódt-Górna zatrzvma
30-letnle2<> Grreiro
rza T (ial< sle okazało oróbowa!
on wznleclć 011:leń 1uż k1lkakrot:
nie).

li oodoalacza -

SZPIT/\LI

oe.6 ~na

dla

- Ba!utv
Blee.o nsk IEee.o - co.
re•ono.

orznehorlnt

wvch nt nr ! 4 ti 7 B 9 iO·
Szpital Im B~ernacklego !Pabla·
nice) dla crzvch oni •e1··mo~" ch
nr 3. 5 w dni nlecarzv•te: Szoltal Im Kocern:ka - dla crzvchodnl reionowe• ni l w dn: nle narz\·ste

Sz::>1 al

w

wa
tm

lcti

l\1

ł
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w sklepach uspołecznionych maleje cena kilograma ogórków małosolnych z 60 do 50 zł
Pierwsze dostawy owoców i warzyw z Importu
wywołały spodziewane zainteresowanie kupu.iących.
W ubiegłym tygodniu, długie kolejki ustawiały się
po paprykę, morele i brzoskwinie. Jak nas poinformow~mo w WSOP, w końcu tygodnia powinien
nadejść do Łodzi duży transport brzoskwiń z Rumunii - aż 8 wagonów. Znajdą się one w sklepach po niedzieli.
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Pro!l'ram lmnrezy. która roznounle dti o 1rodz. 17. nrzewldule e:awede okolicznościowa. wystenv ka.
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kwiatów nrzed hlstorvczna tablica
na budvnku Ratusza na nlacu Wol·
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O~RODEK PROPAGASD\'
KI (Park Stenklew\cza)

ter, Anna Kot.er, Hal:na Kiwaśniak,
Wojnarowski, Teofil JainiI oośmier<tnie - Cyipr-ian
WaJc-zak. (to wysokie odznaczenie
odebr-ał )ego ojciec TadeuS% Walcza;k, ka.pitan lotnictwa. r6wnieit •
odzna.c.zony orde·rami bojowymi za
swoje usługi w la·tach wojny 1939
Paweł
szew~ki

•

APTEKI
P:ot rkowska ff1 Mick'.ew:cza 20
Nicia.rn!ana 15 Lu~om:erska 146:
01'.mpljska 7a, Felińskiego l.
Pabianice - Arm\..i czerwonej
T. Konstantynów Sadowa to
Ozorków - ul Wys7yńsk:e~o 2
Głowno ł'..ow!cka 38 Aleksandrów - Kościuszki · 14. Zgierz s;ko:·skiee.o 16 _Dabrowskiei::o J.li.
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- . .Przyizodv Calineczki"
b.o. e;odz I~ 30; „Korek"
od lat 18 l(od z. 15. 17 15

19 30
GDYNlA - K~no non-•too
od
godz. li}.-1,12; .Całv ten zl(\ełK"
USA od lat 15
Mt.ODA GWAROlA - .!Ml"
USA Od lat 15 l(OdZ 14.30. 111
19.30
MUZA
- .GOOcle z Galaktvkl
Arkana" 1u11.. od lat 12 godz
16.15 18.15
1 MAJA - nieczvnJJe
POKOJ - Kino ntłodell'.o widza
- „Alladyn" .Szczeki U" USA
od lat 15 it<>dz 14 3n· „Mrocznv 1>rzedmlot nożadania" fr.·hlszo od lat 18 e.odz, 1'7
ROMA - ,KUnR-FU" ool. od łłłt
15 l(Odz, 10. 12 15 15, 17.15 19.30
STOKI - „Piraci na Pacyfl'kU"
rum.-fr b.o l(<>dz 1~ 15: . Dziedzictwo" an• od lat 18 111odz
I 8,15
SwrT .Cztere1 oancern1
Pies',' cz. I col b.o i:odz l~:
„Łancuch" czes od lat 18 i<<>dz
17. 19
TATRY - . Ksl!eżn lczk a na l(rochu" radz. b.o godz 16: „Nie·
zametna kobieta" USA od lat
18 l(odz 17 30: W razie n'.eooi<octv odbedzJ<1 •:P. .-eans filmu
.P.-zvolvw uczuć" fr od
lat
18 l(Odz 20
Ę. 'ERG ETYK n;ec"•nne
HALKA - n eczvnne
POLESIE - n;eczvnne
REKORD - n eczvnne
SOJUSZ - n.eczvnne.
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9S 666• ll
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Konkursowe jury przyznało
również
nagrody
hodowcom
kwiatów.
Oceniano
całe
ekspozycje.
Za najpiękniejsze
uznano róże wyhodowane przez
Władysława l!lzcze§nla.ka z Ksawerowa i
Jacka Wolskiego z
Łodzi. Dwie
drugie nagrody
otrzymali:
.Jan Ciepłucha
z
Konstantynowa oraz Zbigniew i
Andrzej
Gałkiewiczowie
ze
Rzgowa. a trzecie
przyznano
Wojciechowi
Malinowskiemu,
hodowcy z Łasku, Janowi Plucie z Łodzi
oraz
Łódzkiemu
Przedsiębiorstwu Ogrodniczemu.
(P. S.)

„Czarny czwartek" na drogach
anu.rły

się

Organizatorzy wystawy rozlo.sowali wśród biorących udział
w plebiscycie nagrody w postaci różanych krzewów. Pierwszą
nagrodę 20 krzewów ró:Ł otrzymają: Irena Konopko, Sabina Ja.siak, Andrzej
Nitecki,
Barbara Liupa l Iwona Ja.lińska,
po 15 r6żamych krzew~w przypadło Rysza{dowt Rohielowi,
Bołenie Woźniak, Iwonie Korgal
' i Barbarze Tomczak, a po 10 Wojciechowi Toslakowl, Tadeuszowi Wierzbickiemu i Zygmuntowl Lamczakowi. Będzie to na
pewno najpiękniejsza ozdoba ich
ogrodów.

('PS)

1 brak wyohrdni

podobały

OKA
1an

Tl!:l.l!:FONT

Poaotowle
Po1rotowle dro•owe
„ Polmozbvt"
Pocotowte enercetvczne1
Rejon t.l>dt Północ
Rejon t.Odł· Południe

dwie Inne odmiany: „King Konlgl!che
Hoheit"
i „Wiener
Charme".

okresie suszy I upałów pracownicy t>rzedsiębiorstw zajmujących się zielenią .miejską
prowadzili. ~ytężon11 walkę
o przetrwanie roślinnośc1. Trudno było, oczyw1śc1e, p0móc wszystkim roślinom.
Stąd też nasz a,pel do mi~szkańców . Łodzi
o podlewania młodych drzew i krzewów. NaJbardzlej Jednak
domagały się wody tzw. rośliny jednoroczne. Z pomocą ~6dz·
kiemu Przedsiębiorstwu Ogrodniczemu przyszło !"IPO. Wielokrotnie polewaczki spryskiwały otywci:ym 1trum1enlem wody
piękne klomby l rabaty w centrum miasta.
Udało się uratowa6 większoś6 pięknych kwiatów. Teraz JIG
deszczach kwietne dywany odtyły. Tam, gdzie promienie sło
neczne wypaliły rośliny, doko.naino uzupełniających nasadze6..
W ten 1pos6b łódzcy ogrodnicy „odświeżyli" kwietny kobterzec w at ZMP. Swteże kwiaty t><>Sadzono również. na klombach przy muszlach koncertowych w łódzkich parlach.
W azklnniach Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego przytotowuje się jut jesienne kwiaty. We wrześniu
a kwietnikach posadzone będą drobnokwiatowe chryzantemy I astry tysiące sztuk. W parku !m. Poniatowskiego jak zwykle podziwiać będzie można piękne dalie. Niestety. w tym. przypadku. groźniejsi od suszy okazali •i• wandale I zlodzie3e.

tn~

roz

Dopiero wczora' otrzyma11śmy
rezultaty konkursu i plebiScytu,
jakie towarzyszyły odbywającej
si• w Teatrze Wielkim .w Ło
dz.! wystawie
róż gruntowych.
W plebiscycie publiczności najwięcej głosów oadło na odJnian~ o dźwięcznej nazwie „Melonda". A zatem ta właśnie róża o
wydłużonych pąkach ·i bladoróżowych płatkach kwiatów została „królową wystawy".
Zwie-

w

W ubie.glym tygod,niu wydl.ny-

"'.

królową

Podobnie było w ubiegłym rOku .
W okiresie udooowYm za.mówienia
przewozowe spadają do minimum
Obecnie kaiżdego dnia wykorzystya a a re s1 """n wanych }es.t średnio ok. 300 paja-

Polewaczki MPO
uratowahJ mieiska roślinność/

Od tr-zech

19.30

DKM - Iluz1on - ~Im Dl'ZYlllO·
dowy dla dz.lec1 codz ti, 14 16

ul Sl•nkiewirza 137.
tel. 637-00 wewn 31
- Gab'.net Chiru ri::tcznv cz.vnny
r cala dobe
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ul. Armii C'1erwonP1 15
tel 457·10 do 34 WP\'D 70
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Chi u ~.• Dz.eciece
czvnnv

cała
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lei, 864 83
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cterw zaban~adował •>e w komórkach a na<;feol'):e u~'.ekł w n:eznanvm kierunku
Podobno u<\łował
leszcze lel!:o wle<:zo·u oodoa I .ć 1a budowan\a gosooda•sk1e w o kollcv

Podczas oostecowania oróbo\vano
ustal ć motvwv tak:m1 kierowa! sie
oodoatacz Ok:87ało sle lż nie bvlo to wvlacznle ol 1acklt 'za !eń,two
Grzegorz T twierdził te o;agn·e
~02':<'.' <ta rv drewn•anv nom
w któ rvm mle-ozkal
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