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DZIENNllC
LóDZICI

Prezydium Nacielnego Komitetu
z programem obchodów 40-lecia Polski Luinstancji 1
dowej oraz udzfalem
dzial.aczy 11bronnJcbwe w Ich przyIO'towaniach.
Prezydium NK z uznaniem odni0sło sie do licznych czy>nów sixiłeeznych .na rzecz rozwoju środo
wisk I wbowlązań produkcyjnych
pod-ejm<iwanych przez wieś z okazji Swięta Odrodzeni.a.
ZwróOMo 1dę do c:r.lonków stronmieszkańców
ftlctwa,, wszystkich
wst. o powszechny, masowy udział
w uiroczystościach organizowanych
dla UOZC'Zenia 40-lecla Polski Ludowej.

ZSL. zapoznało się 17 bm.

Posi edze nie

\V 75

z
KC
Pol.tyczne
17 bm. Biuro
PZPR, obradując w trzecią roczniZjazdu
Nadzwyczajnego
~ IX
PZPR, zapoznalo sję z oceną stanu realizacji· jego uchwal. Stwierdzono, te przyjęta na zjeździe linia porozumienia, walki l S-Ocjalist.ycznych refonn jest przez partie
reali.zowana. Została ona rozwinięta
I skonkretyzowana w uchwałach
posied?eń
plenarnych
szesnastu

!Cena

ROCZNIC~

(INFORMACJA

URODZIN

dla A Gron1yki

Komitetu Centralnego oraz potw1erKonferencji
d1.on;i na Krajowej
Deleg;..tów. Zadan ia, które wytyczył
rx Zjazd są w znacznym stopniu
wykonane lub iaawansowane.
Partia obroniła SW:\ marksistowsko leninowską. tożsamość I umocPrzy.
charakter.
nił" robotniczy
wrórone zostały leninowskie normy
Kształ
. tycia wewnątrzpartyjnego.
tu.je się nowy sposób sprawowania

Zakończenie

XI Ogólnopolskiej
Sparlal(iady Młodzieży

przewodniej roll w
Dziś 75 rocznicę urodz.in obchoi kierowniczej w dzi Cllonek Biura Politycmego KC
pa.ńsiwle.
KPZR, r zastępca pl'zewod11iczą·
Zgodnie z: aspirac}am.i klasy ro- cego Rady
minister
Ministrów,
botnJ czej i c.alego sp<>leczeństwa. spraw' zagranicznych ZSRR - Andw celu umacnLania toejalistycz.nego riej Gromyk-0.
są mechanizpaństwa, rozwijana
my a-0cjal!stycznej demokracji. ZastosunDając wyraz braterskim
sto- kom między PRL i ZSRR, w uznacleśnione zostały sojusznicze
sunki między PZPR, ZSL I SD .
niu wybitnych zasług położonych w
Wzrósł miział orgia.nów przedsta- dziele umacniania jedności k·r ajów
oraz
socjalistycznej
wicielskich w kierowaniu sprawa- wsp&lnoty
polityki odprężenia.
mJ kraju. Okres pozjazdowy przy- kształtowania
niósł istotne zmiany w· gposobie ' pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
odznaczyła
PRL
je~o Rada Państw<i
intensywności pracy Sejmu ,
Anriri<"ja Gro1nykę Krzyżem Wieldoniosłym wpływie na fw1kcjono1vanie państwa. Uchwalona 7. ini- kim Orderu Odromenia Polski.
cjatywy partii ustaw.'! o i;.ystf'mie
•
rad narodO'\Ą.'YC'h I Mmorządu terytorialnego nadała radom wysoką
z· okazji 75 rocznicy urodzin
Andrieja Gromykl, I sekretarz KC
partię
społeczeństwie

przez

z
Państwowej Komisji Wyborcze~ z dn. 17 lipca 1984 r.

o 1biorczych wynikach wyborów ponownych
do rad narodowych stopnia podstawowego

-1

W

Poznaniu dol1iegla

koi1ra. XI Ogólnop.olska. Spartakiada

Ostateczną klas)'fikację ?.amieszczamy na str.
województw
Na ~djęciu: przedstawiciele

i\Uodzlety .

2.

orlhiPra.i'I purl1arr.
Sta•Z)'SzY n - telefoto

C.\~ -

Podsumowanie
Podsumowany został ogólnopolskl konkurs o tytuł ,.M\strza gos·
podarnoścl za rok 1983" oraz w~pól
zawodructwo miast o nagrod~ czterdz.iestolecla Pols.ki Ludowej. Wyniwczoraj w
ki ogłoszone zostały
Belwederze podczas spobkan.ia prze.
wodniczącego Rady Państwa Hen·
z przedstaw·iryka Jabłońskiego
i;ielam! miast, które uzyskały tytuły mistrzów- i wicemistrzów gospodarn~cJ oraz miast laureatów nagród 40-lecia Polski 'Ludowej.
W grupie miast do 5 tys. mieszgospodarności
mistrzem
kańców
'!!ostało Radymno w woj. przemysw
k im. a wicemistrzami Zduny
woj kali~kim i Nałęczów w woj.
lubelskim. Natomiast wśród m:ast
mipowyżei i5 t.ys. mieszkańców
strzem gospoi;larności ZO$Łal J,ań
eut, a \Vicem.istrzami Choszczno w
w
woj. aorz.owskim I Ropczyce
wo.l. rzes.zowskim.
Nae:rocty 40-lecill Poli:ki Ludowej
~trzyma ty miasta: l\llęd7yb1hz w

Niespodziewana

woj. kaliskim, Rakoniewice w woj.
poznańskim, Tomaszów Lubelski w
Siemiatycze w
woj. tamo.i kim.
wnj. białostockim i Brzozów w woj.
krośnieńskim.

W trakcie spotkania podkreślooo,
już od l~ lat
ori<ailllzowany
że
przeprowadza·~ z
konkur~ oraz

".lkazji jublleuszu

Polski t.udowej

i miastewspółzawodnictwo miast
czek, slużą Ich wszechstronnej aktyw •zacji. rozwiązywaniu własnymi
siłam; to!ralnych problemów. realizacii wspólnych celów społecznych
dla dobra mieszkańców l rozwoju
cale1?0 kraju.

(PAP)

Pa11stwowa Komisja Wyborcz.a
zgodn;e z al't. 88 w związku z. art.
90 ordynacJi wyborczeJ do rad 11~
o tri
rodowych, po olrzyma1 iu
""oiewódzkich kom11j1 wyborczych
zb,orczych informacji o wynikach
wyborów ponownych do rad narodowych stopnia ()Odstawowego ustaliła I ogłasza następujące zbiorcze wyniki tych wyborów:
I.
Stosownie do art. 89 ust. 2 pkt. 2
?rdynacii wyborczej do rad narodowych prezydia 16 wojewódzkich
rad narodowych zarządz:Iy przeprowadz.enJe w dniu 15 lipca 1984 r.
wyborów ponownych w 85 okręgach
wyborczych utworzonych dla wyboru rad nairodowych stopnia podsta·
wowego, w których w wyborach w
iniu 17 czerwca 1984 r. w 'głoso
waniu wzięła udzial mniej niż polo.
wa uprawnionych do glosowanla,
ruie wybrano 24
w wyniku czego
narodowych
radnycb do 5 rad
wspólnych dla mia.st I gmin oraz
330 radnych do 41 gminnych rad narodowych.
Wybory ponowne przeprowadziły
organy społecme: Państwowa Ko.misja Wyborcza, wojewódzkie lronu9je wyborcze mis.st i gmin, gminne
oraz obwodowe komisje wyborcze.
G?osowanie w wyborach ponownych przeprowad:oono w 66 obwopodstawie
dach ![losowani•.
~pnrządzonych
spisów wyborców
dla pierwszych wyborów.

prowadzone wstały w 6 okręgach
wyborczych. Ogółem w okręgach
tych liczba uprawnionych do gloowan.a w' nosił3 4.759. W głoso
waniu udział wzięto (oddało k~rty
wyborców.
do gło owania) 3.160
uprawnionych do
czyli 66,4 proc.
głosowania. Głosów ważn);'.ch oddano 3.115, a głosów n i eważnych 45.
Wybranych wstało 24 radnych 11pośród 48 kandydatów.
Ili.

Wybory do gminnych rad narodowych przeprowadzone zostały w
79 okręgach wyborczych. Ogółem
w okręgach tych liczba uprawn,o~
nych do glosowania wynosiła 56.305.
W .itlosowaniu udział wzięło (oddało karty do glo80wami a) 38,137
wyborców, czyli 67,7 proc. uprawGłosów
n.ionych do glosowania.
37.587, a głosów
ważnych oddano
nieważnych 550. Wybranych zostało
330 radnych !!pośród 660 kandydatów.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

ADAM .ZIELIŃSKI

nr
Negocjatorzy USA i ZSRR parafowali we wtorek porozumienie w
spraw ,e 111odernizacji tzw. gorącej
linii ł<1 t:Lacej Waszyngton i MosC'hodzi tu o połączenie telekwę
ksowe. umo~liwiające bezpoś1 ednie
komunikowanie się obu str•>n w
przypadkach nagłei konieczności.
Wykorzv slywane obecnie dosc po
wolne teleksy mają być zastąpio
błyska Wl<'znie
ne nowoczesnymi,
urządzeniami drukudziała i>i<'vmi
jącymi. za r10moc11 których moż•
na będzie przekazywać nie tylko
teksty, ale również mapy, wykreł'1 l fotografie.

życzki.

(PAP)
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BRYTANII

przed kryzysem zaopatrzeniowym

\Vtorek był pierwszym dniem nie- formują już o braku pomidorów i
mal całkowitej blokady ładunków innych warzyw. handlarze zbożem
towarowych w 78 portach brytyjs- nie mogą wysłać swoich t.ranspo-:niepokój o tów brak jest części zamiennych
kich. Zwiększył się
kryzys zaopatrzeniowy w Wielkiej z kontynentu.
Brytanii. Rozmowy między przedzawodozw:ąz.ków
stawiciel.ami
wych pracowników portowych oraz
pracodawcami .. których celem jest
inalezienie wy;ście z sytuacji, nie
przyn.osly na razie żadnych wynitransportowi
ków. Przedsiębiorcy
Margadoma~ają się od premler
ret Tha te her ogłoszenia ~tanq ,,. dla uwojsk
jątkowego i użyci.a
trzymania zaopatrzenia.
Tysiące kierowców ciężarówek po
obu stronach kanału i. Manche
W 200 dniu roku słońce wze·
zmuszonych jest do postoju. Promy
szlo o godz. 4.36, zajdzie zaś
i do
płynące z Wielkiej Brytanii
20.47.
o
tego kraju zabierały tylko urlopowiczów i samochody osobowe, naIA>miast ciężarówki pozostawaly na
lądz:e. Największy zator samochodów ciężarowych powstał w obu
wielkich port.ach nad kanałem, we
trancuskim Calais I angielskim DoErwin, Kamil. Szymon,
ver.
Uniesła.w, Wespazjan
Kierowcom zagranicznym policja
~ytuację w
brytyjska wyjaśniała
ulotkach wydrukowanych w kilku
językach.

Zdenerwowanie

okazywali

w

warzyw,
szczeitólności spedytorzy
których towar
owoców l mięsa.
wyrzucić.
będzie
wkrótce trzeba
jeśli strajk szybko s i ę nie zakoń
czy. Su.perma.rkety

brytyjskie In-

n•

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla ł odzl następująca po11ode

zachmurzenie przewa:tnle duże.
deszcz.
przelotny
Okresami
Temp. maks. w dzień około 18
umiarkowany
st. wiatr na ogól
z kierunków zachodnich.
Ciśnienie o godz.. 19 wynosllo
987,0 hPa czyll '740,4 mm.

Zm. W. Maliszewski,
1939 kom pozytor.
1944 - 2 korpus polski zdobył Ankon41.
1969 - lnau gurac,ja Centrum
Radia i Tv w Warszawie
1974 - Otwarcie Portu Północ
nego.

li.

narodtowych
rad
Wybory do
ws-pólnych dla miast l gmin prze-

Rozmowy amerykańsko-nikaraguańskie
Georgia, międ~y obu państwami. Nik.arag:.ię
rouno.vy reprez.en.tuje wicem.inister . apraiw
zatranicz.nych, Victor Hugo Tinoamecykańsko-nikaraguańskie mają
co, a USA 11pecj.al,ny wyslannik
ce na celu po\epszenle stosunków prezydenta Reag.arul
doo Ameryki
Na zdjęciu: clętarówkt unleru~homlone w p&rcl• Dover. w irl~bl wtśrodkowej, Harry Shlaudaman.
łoczny prom 5eallnk, który zgzwyczaj przewozi tury1tów 4o Europy.
&zmowy ó1ra.niozyły a1-. do proCAF - AP - telefoto
blemów proceduralnych, lcl.6ra 111POtkail
możliwi~ kontynuowani•
obu 1tron w przy1!00śei.
północy Wloch - do masywu Adamello . gdzie na wyookości S.300 meTymczall'e!YI w USA pceygotoiwuje
trów spędzili dzień na rozmowie i się 35-stroniicowy dokument opraoo<lziwianiu niezrównanej panora- cowany przez Departament Stanu i
Whorek był drugim cłin.lem po.bytu dy Młodzieży Kubańskiej, noszącej
my alpejskiej, zamkniętej w kie- Ministerstwo Wojny, w którym oi zachodnim sikarża się Nikaraguę
'llnkll polud·niowym
o „eksporł w Krakowie I Kontygentu Bryga- imię Cairlosa Ro1offa Miałowskie
studenci i
go. Młod~ robobnLCy,
Przed rewolucji" do Innych kirajów Ameieziorami Garda I Como.
uczniowie zwiedzili Wawel, zapozII zażywal ryki środkowej. Fui!lkcjonal'iusz Deobiadem, ,Jan Pawel
nając 1ię z baterią tego św~ętego
or:r.ez l?odzinę jazdy na nartach.
oświadczył, te
partamentu ~tanu
dla każdego Po1ak.a miejsca, z traprzygotowany opublikowanie dokumentu celowo
Wyjazd w Alpy
dycjami polskiego oręża I ze skarw całkowitei dyskrecji I zbiega się z obchodami 5 rocZi!licy
zostal
bami naszej narodowej historii I
przedstawiciele !)rasy dow;edzieli rewolucji endlnowskiej w Nikaazbukd. Ze szczególnym zailntereeosie oficjalnie o te.l wspólnej „ści  ragui.
wanlem obejrzała mlod.ziet kubań
śle prywatnej" podróży dopiero w
ska tkarbiec i komnaty królewskie
oonie<lziałek w;eczorem.
•
na oraz wystawę „Wawel zag>iniony".
• •
Po1icj.a wlosk.a zatrzymała
10-letniego
Palermo
przedmieściaich
Wtorek był drugim dniem pobychłopca o na~isku Francesco, któWraz z przedstawicielami krakowh1 Jana Pawia TT w alpejskim maheroiną. skdej organizacji ZSMP odbyli róNa aukcjach londyńskich padł w ry trudni! się handlem
'•Ywie Ad;imell-0. Przed połudnli>m
p<inie<lzialek kolejny rekord św i a Podczas przesłuchania wyjaśni! on, wndeż wiślanym statkiem przejaż
wśród
p-0lożonego
Z" schroniska
t.owy. Nad Tamizą sprzedano tego źe czynił to, by pomóc finansowo dżkę po okolicach Krakowa.
ll'lrlrwcńw i w'ecznvch śn ie!!ÓW. padnia butelkę wina francuskleg<> z swej rodzinie.
oież uda! •ię poja?:dem ~nie1rnwym
Młodocianego przestępcę zwo-ln.ioCenWieczorem w Studenckim
na wy~oko~ć pnnad 3.30_0 m n.p.m„ roku 1870, za cenę 35 tysięcy dono; jego wiek nie p<izwalal wnieść trum Kultury „Rotunda" odbył się
la rów.
•kąd narto•tradami wykonal o~IPm
Dotychczas najwyższą cl'nę, od- przeciwk-0 niemu oskarźenla. Na- wieczór przyjaini, w trakcie któ7\azdów dl11e:o~ri 3-4 km każdy.
nato- rego wystąpiły polskie i kubańsk i e
kaz aresztowania wydano
notowaną w ksi ędze Guinnessa, ur>~niP7.owi tow;irzvszvlo na nart.arb
na aukcj i w mi.al't względem trzech innych o5ób Zl!6'J)Oły .artystyczne.
k'l'<u miei•rowyrh przf"wo1in ików. zyskano w 1980 r,
Wtor"k b,·f Mt.at.nim dniem ~"Y San Fra.nri~oo. Z!I butelkę Chat-eau podejrzanych o współudzlal, w tym
tednego I braci Franoesc(J,
poczynku Jana Pawła II w góracłl. Lafite, rocmlk 1822,
<PAP)
W Atlancie. w stanie
&ię kolejne

rozpoczęły

\~VCIU&Zka W AIPV

Jan Paweł II I pre~ydent Republiki Włoskiej, Sandro Pertini, Qdbyll w poniedziałek wspólną, zaimprowizowaną z inicjatywy papieta, wyc i ecz~ w Alpy Retyckie na

WLASNA)

Jut wkrótce Zakłady Przemyblu stycji, Polega ona na zakupie za
Pasmanteryjnego „Lenta" rozcocz granicą urządzeń do wytwarzania
polipropylenowych o nazprzędz
11ą produkcje krajowej przędzy po
lipropylenowei dla przemysł.u Jed wie „Ekstruder" włoskiej !trmy
kon .,SIMA".
wahniczo-dekoracyjnego, a
Warto dodać, że koszt tego przedkretnie do wytwarzani;i dywanów
Jej produkcja oparta będzie na :;ięwzięcia wynosi 1 mln 257 ty1.
krajowym preparacie polipropyle- dolarów, a zdolnośc produkcyjna
nowym - ubocznym produkcie przy urządzeń wyniesie 800 ton przędzy
ratinacj i i·opy, który dostarczą za- rocznie. Dotychczas przędzę polipropylenową kupowano za dewizy, .
kłady z Płocka.
Będzie to możliwe dzięki podję płacąc po 2 dolary za kilogram.
ciu z Inicjatywy Bady Zrzeszeni.a Tak więc inwestycja zwróci się w
Przemysłu Jeifwabniczo-DekoracyJ- ciągu niecałego roku. W „Lencie"
nego I „Lenty" _ wspólnej tnwe- pracować będą również skręcarki
i przewijarki te.i samej firmy. Godnym pochwały zakupem jest również mały „Ekstr'uder". dzięki któremu wytwarzać będzie można małe tasiemki do kwiatów z polipropylenu. Dotychczas trzeba b y ło c1ąć
na takle wstążki szerokie tkanmy.
których deficyt obserwujemy na
rynku.
Nowe urządzenia zostaną zainsta-.
iowane na powierzchni produkcyj•
ne.i wy.e:ospodarowanej przez przed·
'iębiorstwo dzięki remontowi kaJ
pitalnemu, który zakończono w
t~·m roku.
przędz y na
Produkcję krajowej
dywany „Lenta" rozpocznie w IV
,,_,
kwartale br.
Na zakończenie warto dodac. że
PZPR W<ojciech Jaruzelski w· liście tę pożyteczną dla calej branży in·
~rzeslanym na jego ręce przekazał westycję sfinansowały
z odpisów
w im.ieniu Komitetu Centralnego dewizowych lódzki „Dywilan" toPZPR, Rady Ministrów i własnym maszowski „Weltom'', .,Kowary" !
pozdrowienia i zakłady „Welur" w Kietrzu. 30
·najserdeczniejsze
najlepsze tyczenia.
proc. środków dewizowych potrzebnych na zakup maszyn d'.ołożył reW imieniu kierownictwa, organi- sort. Złotówki potrzebne na Inwezacji pa.rtyjnej i całego kolektywu stycję uskładała sama „Lent.a". odMinisterstwa Spraw Zagranicznych kładając pieniądze - jak nam poPRL serdeczne listowne pozdrowie- wiedział dyrektor przedsiębiorstwa,
nia i najlepsze życzenia przeka1ał Jerzy Foczpański - przez trzy laA. Gromyce minister spr.aw zagra- ta z funduszu rozwoju Nie obyło
się i bez niewielkiej bankowej ponicznych - St.etan Olszowski.

Kto ma. s:ieśćdziesiąt złotych,
teu ma 20 zł, kto ma sześć
dziesiąt lat, ten nie ma dwudziestu,

lin

IO-letni handlarz
narkotyków

Drogie wino

/

- Ja pny pierwszym dziecku też się tak denerwowałem,
ale przy siódmym„.

PRZED JUBTLEUSZFM 40-LECIA

na

DELEGACJA FIŃSKA W ŁODZI

Brazowe medale szachistów

zakończenie

Spartakiadv

W Poznaniu rozegrano
ostatnie
kon k urencje XI ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży. We wtorek
w
hali „Areny" ogłoszono końcowe wyniki i kl a s y fikację.
Przez dwa t ygodnie około 10 t ys,
dziewcząt I chłopców walczyło
o
spartakiadowe medale. Była to jedna z największych I najpiękniejszych
Imprez 40-lecla. Patronat nad poznańskimi zawodami objął Międzyna
rodowy Komitet Ollmp(jskl.
Padło sporo wartościowych
wYnlków, wykryto wiele talentów sportowych; dały o sobie znać małe nie
znane dotychczas ośrodki sportowe.
Na poznańskich arenach z jednakową zacię t ością walczono o pierwsze
jalr i oRtatnle miejsca. Zapału l ambicji młodzieży nie brakowało .
Oto klasyfikacja końcowa spal'takiacly: 1. Warszawa 3173,83 pkt.
2
Katowice 2134.36, 3. Gdańsk 1528,7, ł.

Polska - Bułgaria 26:18
Reprezentanci. Polski od zw y cięstwa
swój udział w międzyna
rodowym turnieju w piłce ręczn.ej
w NRD. W pierwszym meczu męska
reprezentacja naszego kraju wygrała
z Bułgarią 26: 18 (14:10).
rozpoczęli

Mlodzieżv

1491, 5. Bydgoszcz 1295,7,
7.
Kraków 1024,05, 8. Lódź 895, 9. Zielona
Góra 880,5, 10. Lublin 827,14, 30. Piotrków 229, 34. Sieradz 165,5, 43 Skierniewice 66,0.
W klasyfikacji ogólnej
klubów
zwyciężyła
Zawisza Bydgoszcz
804
pkt. przed AZS A WF Warszawa 523
pkt. Start Łódź zajął 18 pozycję ze
179,5 pkt.
· W rywalizacji szkól Szkoła
Podstawowa nr ss z Łodzi zajęła
18
miejsce z 80 pkt. a Szkoła Podstawowa nr 79 miejsce 19 ·z 79 pkt. W
.klasyfikacji tej zwyciężyła SP nr 14
z Poznania - 241 pkt.
W ostatnim dniu spartakiady ogło
szono wyniki turnieju
szacl10wego.
Wśród juniorów wygrał Leszek Wę
glarz z Pocztowca Poznań - 8 pkt.
(46,5 pkt. pomocniczych). Sławomir
Domagała ze Startu Łódź zajął trzecie miejsce uzyskując również
8
pkt ale „tylko" 43,5 pkt, pomocniczych. Również trzecie miejsce wśród
juniorek wywalczyła Liliana Leszner
uzyskując 8 pkt. Przegrała ona 0,5
pkt. z Bożeną Rzeczycką z Avll Swidnik I Bogusławą Autowlcz z Polonii
Warszawa 0,5 pkt.
W końcowej punktacji wojewód%tw
turnieju szachowego Łódt zajęła
5
miejsce a w klasyt1kacjl klubowej
St art Łódt również 5 miejsce.
Poznań

Juniorzy \i\Tidzewa graJ ą w Bydgoszczy
•

Pierwszy sparring Startu

Piłka rz e Widzewa wrócili z Finlandii, z a ś 20 lipca w y ruszają do Franc ji (bez Smola rka , który będzie przeb ywa! w t ym kra ju z reprezentacją),
gdzie ro zegra ją trzy sparringowe mecze l będą przygotowywać się do nowego sezonu. Spotkają
się tam z
pierwszoligowymi zespołami Lille i
Lens (w drużyn i e
tej
występuje
jak w.iadomo Mirosław
Tłoklńskl)
oraz trzecioligowym Thlonvllle, który
trenowany jest przez b y łego piłka
rza Widzewa - Wiesława Chodakowskiego.
A propos tego ostatniego. Należy .
m u pogratulow ać . bowiem skończył
on szkołę tre n erską w Vdchy l w
nl>jbliższym czasie otrzyma
licencję
„ A" z UEFA. która bardzo liczy się

Najdłuższy

mecz

Niecodzienny mecz piłkarski
ro.
zegrano w miejscowości J;lrzesko koło Pyrzyc w woj. szczecińskim. Dwie
clrużyny miejscowego
klubu
LZS
Sęp, przystąpizy do meczu zapowiedzianego na „. 18 godzin. Spotkanie
rozpoczęto o godzinie ł rano, ale po
13 godzinach grę trzeba było przerwać.
Deszcz, błoto sprawiły,
te
zawodnicy nie wytrzymali trudów
Po 13 godzinach gry llzyskano rezul
tat 81:71 dla pierwszej drużyny „Sę
pa" .
Po 13 godzinach meczu nasiąknięta
wodą piłka ważyła ok. 3 kg, a arbiter prowadzący mecz Marcel Oświę
cimski stracił na wadze 6 kg.
Pllkarze
tego klubu zamierzają
ponowić
próbę
rozegrania najdłuż
szego meczu - ju:!: w lepMych waEunkach.

w piłkarski.ro fachu. Tak w l ęc polska piłka nożna pozyska kolejnego
dobrego fachowca.
Na :i;aproszenie łódzkle&o
Sbrtu
przebywa w naszym roieocle dru&oll&owy
:ae&p6l NRD - BSG
Motor
Karl·Marx·Stadt, .Jest 'o rewizyta,
bowiem w czerwcu bałucka jedenastka przebywała w NRD. Zremisowała
tam mecz z BSG O:O, DzH o aodz.
U na 1tadionle przy ul. Teresy dojdzie do sparringowe&o meczu pomię
dzy Startem i ~toczniowcem Barlinek
(&rac będzie rezerwowy zespół), natomiast o godz,
16
na 1tadlonle
Wloknlarza w Zgierzu
odbędzie się
rewanżowy, pojedynek 11 BSG Motor.
Dlaczego ten obiekt
wybrano na
miejsce spotkania? Po prostu główna
płyta staaionu Startu Jest w remoncie.
Juniorzy Widzewa
wyJeżd:laJą na
półfinał mistrzostw Polski
do Bydgoszczy,
W plerws:1ym
meczu, w
czwartek (19 lipca), zmierzą
się z
Hutnikiem Warszawa,
nas~ępnie z
Olimpill Poznań i Polonią Bydgoszcz.
Jak poinformował na1 trener zespołu
- ZBIGNIEW TĄDER, Je&o
Polio·
plecznt wystąpią
w BYd&oszczy w
osłabieniu. Nie będą &rall Jeco syn
Cezary oraz Dariusz Marciniak, którzy w tym samym terminie co pół
' finały MP, wyjeżdżają z reprezentacją na turniej
na Węgr:i:ech.
Gdy
władze klubu Interweniowały w tej
sprawie,
otraymałY
odpowiedz, że
mogą narazić się na dyskwalifikację
zawodntk6w.
- Mimo wszystko będziemy · walczyć
o awans do ścisłego finału - stwier·
dzlł Zbigniew Tąder.
Powodzenia!

(sz.)

• Z 8 ZESPOŁÓW PIERWSZOLIGOWYCH
ODESZLI TRENERZY • ZWOLNIENIE NAGtlODĄ ZA MEDAL I AvVANS· 'DO EKSTRAKLASY

Takiej „rewolucji'' w żeńskiej koszykówce
J eszcze

n1 e bYł o~

otychcz.as tylko ligowy futbol
w naszym kraju był tą dyssportu,
w któreJ co
Htsz następowały zmiany na
1tanowiskach trener6w.
Liczne ro•
1zady wśród trenerów odbywały •1•
sarówno w przerwach między ro:a·
arywkami, jak I w trakcie
sezonu
ligoweco. Wytykając działaczom pił·
karskim bezradność w tej dziedzinie,
swolennlcy stabllneco żywota w5r6d
trenerskie&o grona podawali Jako Od•
mtenny, a godny naoiladowanla przy.
kład żeńską koszykówkę.
Koszykówka slmtecznle jakoś ople·
rała się modzie na zmiany
szkoleniowców, co wychodziło jej zresztą
na zdrowie. Rekofdzislą w długowie
c z ności w jednym klubie
jest były
szl<oleniowiec ŁKS .J, żyliński.
:Popularny „Ziuna" przeżył z dzlew·
czętami 30 ligowych wiosen. L. Mi<:t·
ta pracował z zawodniczkami Wisły
25 lat, a B. Wiśniewski z poznański·
mi akademiczkami - 20 lat. W t ym
wy trwał y m gronie
jest równi eż H.
Langierowicz, który przepracował w
pabianickim Włókn i arzu przeszło 15
lat.
Takie] „ rewoluc ji" , jaka nastąpiła
w okresie tegorocznego lata, żeńslca
k oszy kówk a w naszym kraju jeszcze
n le przech od z iła. Na 12 pierwszoligow ych z espołów, at w ośmiu dokon;ino zmia n y trenerów ! Szkoleniowcy
u ch owali s ię tylko w krakowskiej Wisie, gdat'lsk.iej Spójni,
r ybnickim
ROW i katowici<irn AZS. W pozostał y ch
klubach dokonano
zmian. W
wielu wypadkach nastąpiły one mimo , że zespól odniósł znacząc y sukces, bądź to zdob y wając jeden z medali w rozgrywkach ligowych, bądź
awansując clo pierwszoligowego grona. oto przykłady:
Wicemistrzynie Polski, koszykarki
wrocławskie~ Slęzy, pożegnał:t się z
A. I<ucbarem, jak równiei z drugim
trenerem - Fajbuslewiczem. Brązo
we medalistki. zawodniczki poznań.
aklego Lecha, rozstały się po 8 latach z K. Lewandowskim.
Zespół
p a bianickiego Włókniarza
opuszcza
H . Lang!erowlcz
wcześniej z ŁKS
odszedł J . Kantorski. Złożył także rezy gnację jeden z trenerów-weteranów .
zasłu~ony dla
poznańskiego AZS B. Wiśniewski. Już w trakcie rozgrywek ligowych zwolniony
został
opiekun koszykarek pruszkowskiego
1.:nlC'la - z . Wójt. który pracował
w t Ym k lubie 8 lat. Jci<o miejsce ma zaj11ć doty chczasowy
nplekun młod ych
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koszykarek Włókniarza Białystok A. Grzegorczyk, który pracować bę·
dzie w Pruszkowie
pod okiem A.
Pstrokońsklego.

Koszykarki Stali Brzec powróciły
po latach do pierwszoligowego towarzystwa l pożegnały alę z J. Rondlo,
który przeszedł na stanowisko dru·
glego trenera do warazaW9klej PolonU. „Wykwaterowano" z tego klubu
A. Fuska, aatrudndając w jego miejsce S. Starowicz.a ,
dotychczasowego
trener• Hutnika. Dodajmy, że nowy
optekun koszykarek Polonu ' jest mę
żem czołowej zawodniczki
krakowskiej Wisły - Marty Starowicz, która kto w!e czy nie przeniesie się za
mężem do stolicy.
·
Kto usiądzie na trenerskich fotelach w ŁKS I pabianickim Włóknia
rzu? Mimo Ucznych starań, nie udało nam się uzyskać autorytatywnych
odpowiedz! na to pytanie. Z Informacji jakle zdobyliśmy z pewnych
źródeł, wynika że w nowym sezonie
pierwszoligowym koszykarkami t.KS
opiekować się będzie najprawdopodobniej H. Langlerowlcz. Działacze pabianickiego
Włókniarza
rozważają
natomiast propozycję
utrudnienia
któregoś z własnych trenerów koszy.
kówki.
Czy na t ym skończy aię „rewolucja" w żeńskiej koszy kówce?
Cz y
będzie ju:!: kres tren erskiego kontredansa? Pesymi ści twierdzą. że ni e,
podając jako prz y kład 70 podań leżąc y ch w biurkach PZKosz„ a skierowanych tam przez koszykarki pragnące zmienić barwy klubowe. Takiej
liczby próśb o zmianę klubu w historii żeńskiej koszykówki
naszego
kraju jeszcze nie było . Podania bedą podobno leżały długo I chyba nle
doczekają slę pozytywnego rozpatrzenia . Podobno dla dobra tej dyscypliny sportu.
(wrb)

Komunikat Totka
PP Totalizator Sportowy zawiadamia , że w zakładach piłka rskich z
dnia 14/15 VII 1984 r. według wstęp
nych danych stwierdzono: Mięi:lzy na
rodowy Puchar Piłkarski - Lato 1984
- kwota na wygrane 4.452.240 zł . :
115 rozw. z 13 traf. - wygrane po
około 9500 zł . 2.078 rozw. z 12 tra~.
- w ygrane po około 500 d.
U .363
rozw. 7 11 trat. - w ygrane po 62
zł, 67 . 7~7 rozw . • 10 traf. wygrane
po 16 zl.

W związku z jubileuszem 40-lecia
PRL, wczoraj przybyła do t.odzi
delegacja Rady Miejskiej zaprzy.
jaźnionego miasta Tampere z. .l!'in·
landii. Delecacji pn:ewodniczy IUno
Maeklnen - Inżynier w miejskim
biur.ze budownictwa, a towarzyszą
mu: przedstawicielka fabryki włó
kienniczej „Suimen Trikoo" - An·
neli Helen i przedstawiciel Związ
ku Pracowników Budowlanych Timo Maekelae.
W &odzinach przedpołudniowych
fińscy coście spotkali się z prezydentem Lodzi - Jósefem Niewia·
domskim. Podczas 1potkwia głów
ny architekt województwa miejskiego łódzkiego zapoznał członków delegacji z problemami urbanistycznymi Łodzi, po czym fińscy goscie
zwiedzali nasze miasto.
Z kolei, po spotkaniu z przewodniczącym Oddziału Lódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Fiń·
skiej - wiceprezydentem Łodzi Zbigniewem Turewiczem, delegacja
udała
się
do Fabryki Dywanów
„Dywila'!l", gdzie m. in. ' zwiedziła
wzorcownię, zapoznając się z ak·
tualną

ofertą

handlową

łódzkiej

fabryk!.

(INFORMACJA WLASNA)
się

dowiedzieliśmy w Od·
dziale Gastronomii PSS „Społem"
w Łodzi, zapadła decyzja w sprawie adaptacji kawiarni „Łodzian
ka" na luksusową piwiarnię. Początkowo planowano urządzić tego
(n) typu lokal w „Jagusi" lub .Sto-

Jak

Po południu fińscy coście zwledzHi Centralne Muzeum Włókien
nictwa,
natomiast w
godzinach
wieczornych spotkali się z zarz1tdero PSS „Społem" w Łodzi.

Biuro Polit·yczne KC PZPR
(Dokończenie

ze .str. 1)

nych w szerokie uprawnienia samorządów pracowniczych.
Siły poliłyczne I społeczne, stojl\·
ce na &"runoie budowy socjalizmu
sprawowanie roli prawdziwego go. w Polsce, dó\Żl\ce do wyprowadze·
spo<larza terenu. Ważmym krokiem nia kraju z kryzysu oraz zapewniena drodze stiabdlizacj1
społecz.no
nie mu warunków dalszego rozwo •
poli,tycz.nej kraju były przeprowa. Ju znajdują, coraz szerszll platfordrone w oparcl.u o nową ordyna- mę porozumienia w ramach Pa.
cję wybory do rad narodowych.
triotycznego
Ruchu
Odrodzenia
Powstał i roz.wija się samodziel- Narodowego. Potwierdził on szcze·
ny 1 salll()rządny klasowy
ruch gólnie SW<\ rolę w Przygotowa'liu
zwią2lkowy. Zrzeszając
ponad 4,5 i przeprowadzeniu wyborów
do
ml:n członków, stanowi on najbar- rad narodowych.
dziej masową organtzację
ludzi
Z ini cjatywy IX Zjazdu wpropracy. Zgodnie z wolą IX Zjazdu wadwna Z05tala i jes't systematyczzwi ększa się wpływ załóg na fook· nie doskonalo.n.a reforma gospodarcjonowanie zakl.adów.
Przyczynia cza. Odwrócony został spadek prosię do tego d2ialalnośĆ' wyposaża· dukcji, gospodarka weszła na drogę rozwoju jej efektywność stopnio wo się z.większa. Zacieśnianie
współpracy ze Związkiem Radzieck im i innymi krajami socjalistycznymi przyczynią
Ilię w znacznym
stopniu do pop-ra.wy sytuacji gospodarczej, stanoWi długofalową, ko·
rangę,

wyposażył.a
je w szerokie
kompetencje
uimożliwiające
im

LAURENT FABIUS NO\i\TYM PREMIEREM

Ustąpienie rządu

francuskiego

rzystną perspektywę.

R~mik P.ala.ou ELi'iej!!kieao pointiornrow.ał, t• we wtorek prezy-

wana.go Mitterranda. W ciągu osPartia i rząd podeJmuJ„ łzlala.
tallnkh trzech lat ZI'<lbil błyskotli· nia na rzecz przestrzeaania 1acad
dent Francji Ftanood.1 · Mitterrand wą klllrlerę. W 1981 roku został socjalistycznej sprawiedliwośei spoprzyjął rezy~cję premiera Pwre'a JXllinistrem budżetu, a następnie mi· łecznej. Zwalczanie
negatywnych
Mauroy. Misję utwo=.i.a no-go nistrem przemysłu I uczyniono go zjawisk znajduje 1poleezne zrozugabllnetu ołnymał minister pne- odpowiedzialnym m modern ittacj ę mienie i poparcie.
myslu i badań naukowych L&urent przemY'Slu.
Jednakże istnieją jeszcze różno
Fa bi us.
rodne trudności i wiele ni,e w peł
ni
rozstrzygniętych
problemów,
Ustąpiem.ie rządu nastąpiło bezPart!ia będzie k:onsekwentmie, r. upośrednio po opubillrowanlu
we
porem
je
przezwyciężać.
BiOTl!,c
wtorek po poiu.d.nlu przez prasę
powyższe pod uwaigę,
a także w
francwkll informacji o podaniu !ię
nawjązaniu do ocen i wniosków
dio dymisji ministra OOwi.a:ty Alaina
z Krajowej Konferencji Delegatów
Sava.ry'ego, au<liora lrontrowersyjne.i XVI Plenum KC PZPR,
Biuro
go projektu reformy az.kolnictwa ,
Polityczne skonkretyzowato dalsze
przew!ldującego :riaosbrzenie kootr.:izadania dfa instancji I organi.z;acji
li państw.a nad szlrołami prywatn y
partyjnych d'1a pełnego wykonania
mi.
We wtorek Związek Rad.z.ieoki programu i uchwal IX Zjazdu.
DesyptO!\Vany N
premiiera 37- wy.słał w przestrzeń międzypl8l!le
Biuro PolLtyczne KC PZPR roz.
-letni Lalln!nt F.abi'llS jest jednym tari>.ą &ta tek
kosmicz.ny
„Sojuz patrzyło sprawozdanie
z narady
z najm1'o.dsz;ych szefów rządu we T-12": Pilotuje go załoga w skła. sekretarzy komitetów centralnych
współczesnej hisłJOrli Francji i od dzie Wladimi-r Dż. Anibekow, Swie·
pairtii komunistycmych 1 robotni·
daiwna uważany jest m protego- tlana Sawicka 1 Igor Wol'.k.
czych krajów socjalistyC'Ulych do
spraw międeyn.arodowych .i ldeolo11,ii.cznych, która odbył.a alę w Pradze w dni.u 11-12 lipca br.
Biuro Poliitycme wy110ko oceniło'
r~ultaty nair.ady
i zuprobowalo
działalność
delegacji
polskiej.
Stwierdzono, że realiulcja przyję.
tych ustaleń stanowić będzie istot·
ny wkład w dalszy rozwój działań
politycznych i ideowo-propagandoW pierwszym
dniu konwcmcji raz brak d-0sta.tecmej gotowo ś ci do wych państw
socjalistycz,nych w
przemówienia wygłosili były p.re- rozmów ze Związkiem Radt7Jiecki1.11. obronie pokoju. bezpieczeństwa i
zyden t USA, Jjmmy
Carter oraz
Były prezydent stwierd·z.il, i.ż od współpracy
międzynarodowej, w
guberna.tor stanu Nowy Jork, Ma- roku 1979, t.o jest za czasów obec· przeciwdllioalainla krucjacie antyi!rorlo Cuomo. Obaj poli.tycy dokonali nej administracji., w · d"Z.i..edzinie muni.stycmej oraz ro.snącym tenprzed• wszystkim ostrej
krytyki rozbrojenia nie zarm.aczył si.ę prak. dencjom odwetowo-rew!izj<mistycz..
rządów Ronalda Reag.all!a.
ty=le żaden postęp; roz,począl slę nym w RFN. Wskarz.eno, ~chociaż
i trnna natomiast nowy nukleall'ny polityka impertal~17mu
powoduje
Zarówno
Carter jak i Cuomo wyścig zbrojeń.
pawatny w:z,root na~ci.a na śWlie·
wskazali n.a. fiasko Polityki gospoNa wtorek za,pawriedziano m. in. cie istnieją real'lle możliwości za.
darczej obecnego prezydenta, 7.a· uchwalen i.e przez k<l'nwencj ę pro- pewnienia bezpieczeństwa między
rzucili mu pi"Zesadne zbrojenia o- gramu wyborczego partii.
narodlowego. Podstawowe znaczenie ma dalsze umacnian ie jedności
i z.w.artości wspóLnoty państw Rocjalis tycznych, niezawodnego gwaranta ?O'koj'll
w Europie
i n.a
św; ecie.
B iuro Polityczne podkreślilo znaczenie przypadającej w rok-u przynla program zapewnienia Bejrutowi S7lym 40 roczonlcy Z1WYCi.ęstwa nad
DBPESZA Z POLSJU
pokoju został po ras pierw&zy
za- niemi eckim i japańskłm miJ'itaryzW swiązku i kata1trof11 kolejową grotny w poniedziałek, kiedy to w mem.
(PAP)
w Divaca, prezea R!ldy Ministrów niewlel.klej
odległośol. od
lotniska
Wojciech Jaruzelski wystosował de- międzynarodowego doszło do
wypesię kondolency~n11
na ręce prze- miany ognia między wrogimi ugruwodniczącej
Związkowej
Rady Wy- pow!lnlami paramilitarnymi. SłYSZ!I·
konawczej Socjallsty.cznej FederacY.1- no strzały z bron! maszynowej
i
n!'j
:Republiki
Jugosławl!
Milki wybuchy pocisków moździerzowych. :\MERYKAŃSKICH
Planlne.
Policja określiła wymianę ognia jako „lekką". Po dwóch
~odzlnach
W. IA'RUZEUllU
strzelanina ustała. Brak wiadomości
P'RZYIĄŁ 8. POTACZA
o otlarach.
Prezee lUdy Minlatr6w, gen. armil
Wojciech Jaruzelski przyjął 1'I' bm.
NOWI: OSlltDL.ł. IZRAELSKI•
zastępcę
prz:ewodn!cz11cego
rz11du,
pnewodnioz11cego Państwowej
Codziennie • polecenla włads iaraKoml1ji Planowani• csas avatopluka el1kloh będzie lię w bletącym tygodniu rozpoczynało budowę jednePoteesa.
go nowego osiedla t:ydowskleCo na
WIZYTA. O!Ut1'T0W Ullll I NRD okupowanych terytoriach arabskich.
ten !!po1ób rz11d Icchaka Szamlra
Na HPfMHnle mini.tra
obrony W
Prud
federaJinym iryibun.ałem
narodowej na obchody łO·lecla PRL stan irlę zg„omadzić jak największe konstytucyjnym roqxi.częła .i, we
poparcie
ze lltrony wyborców orzed
przybęd11 do
Gdyni • kurtuazyJn11
werbalna
rozpraw•
w
wlzyt11 zespoły okręt6w wojen.nych głosowaniem. które zapowiedziano na wtorek
najbliższy poniedziałek.
związku ze skargą winies'ioną przez
ZSRR I NRD.
fr.akcję „Zi.elonych" w Btmdestagu
GODZINA POLICYJNA
OWACIB
przeci;~ko 1111stalacji
w Republice
W AMRITSARZE
DLA POLSKIE.I !IPIEWACZKI
Federalnej
amerykańskich
rakiet
W AUSTRII
W mieście Amritsar od niedzieli o- średruego zas-ięgu. Deputowany do
Długotrwałą
owację
przygotowała bowiązuje godzina p-0llcyjna,
po tym Bundestagu
z. partid „Zielo.n~h"
publiczność polskiej Aplewaczce Ste- jak reprezentująca
seperatystów sikprzed
fanii Toczyskiej (mezzosopran)
na hijskich partia Akall Dal wezwała do Otto Schily a.rgumemtowa1
zako1~czenie koncertu pieśni I
arii marszów samobójczych dla „wyzwo- trybunałem w Karlsruhe, iż rząd
kompozytor6w
polskich I obcych. lenia" Złotej Swiątynt. zespół
federalny
nie
zapewnił
ustawowej
iaArtystka wyst11piła podczas t"W. lR- budow&ń zwi11zanych ze Złotą Swlą aprobaty instalacji rakii.et I zlekceta kultury, organlzowanego jut po tynl" był ołrOdklem terroryamu 1lku.prawllloLenia
raz dziesiąty w rene11Bn1owy m zam- blj1k!ago 1 1:01tał na początku czerw- w.ażył tym samym
Bt.mdesta,gu. Miinister o-brony RFN
ku Neulengbach w Dolnej A.u.tri!.
ca zajęty przez armię rz11dow11,.
Manfred Woerner zapewniał nato.
PJlEMIEJl KAMPUCZY
miast, te pali.tyka bezpieczeństwa
A:LARM SMOGOWY lV ATENACH
W MOSKWIE
Bonn jest zg<>d'na z ustawą zasad·
We wtorek przybył z oficjalną wlWładze greckie ogłosiły w ponie- ni czą.
wieczorem alarm smogowy
7 Yt ą clo Moskwy, na zaproszenie rzą działek
Zdan iem „Zielonych", prz.yslugurl11 radzieckiego, członek Biu r a Po- pierwszego 1topnia dla stolicy. ZaJitycr.nego KC Ludowo-Rewolucy jnej nieczy szczeni e powietr za o slęg n-:lo w jące p r ezydentowi amerykańskiemu
Partil Kampuczy . premier Kampu- Atenach alarmujące granice.
a „pra.wo dys ponowanla" zainstalowac z ańskiej Republiki Ludowej,
Chan większą część dnia wprowadzony zo- nymi w RFN raki etami oznacza,
stał ze.kar. poruszania się na obsza- że suwerenne
Si.
prawo Republiki Ferze wielkich A ten 50 proc. samocho- deralnej
d-0 kon:ystan i ~ z jej obWYMIANA
d6w osobow.v ch l ciężarowy ch .
W
centrum miasta zakaz ten objął rów- szarn przechodlli na i.n ne państwo.
OGNIA ARTYLERY.JSKJEGO
Schily zwrócił uwagę,
:!:e użycie
Aiteoncja Iracka INA podała w po· nl.et taksówki.
opr. Cjsb)
raki et może być nJezaleź.ne od te·
ni edzlałek , te artyleria iracka ostrzelała 8tanow\1ka irańskie w t>ółnocn ej
części
frontu
w odpowiedz! na
gowisku
dla
wywołania zakłóceń
'strzelanie wioski ln\ck.lej,
Gaśba·
porządku
publicznego. Akt oskarże
INA podała, te I tolnlerzy lrat\skJ.ch
nia zarzuca! Bogdanowl B. ponadto
zginęło, o ofiarach w Gaśble
nle
d zi ałalnoś ć
w nielegalnych struktuwspomniała. INA podkreśliła, te orach b. NSZZ „Solidarność" ,
kolstrzał Iracki spowodował wysadzenie
portowanie
nielegalnych
wYdąw
w powietrze trzeoh składów amuninic tw, a t a k ż e przeprowadzenie zljj().
cji.
r ek pl enlęi.n y ch z orzezr aczenlem na
sprzeczn e z prawem dz i ałania.
NOWA STRZELANINA

Z ostatniej chwili

Wystrzelenie
~,Sojuza T-12"

Pierwszy dzień konwencji
Partii Demokratycznej

24 godzi ny

vV

krotce", jed!ll.akie koncepcja ta •
paliła, gdyż chodziło o to, by w
centrum Łodzi - a nie na dalekich peryferiach - znalazła aię ta
reprezentacyjna placówka &astronomii.
Ponieważ władze handlu dzielnicy śródmJejskiej
wyraziły ostatnio zgodę na adaptację „Łodzian..
ki", nic już nie stoi na przeszkodzie, aby przystąpić do prac przy•
gotowawczych. Dokumentację techniczną wykona we własnym zakresie
,,społemowska"
gastronomia,
również własne brygady wykona•
ją
roboty adaptacyjne, których
koszt oblicza się na ok. 2 mln zł.
Trzeba będzie tu zainstalować sprowadzone z Węgier i zakupione przeli
Zakłady Piwowarskie w Łodzi U•
rządzenia piwiarni.
Przewiduje się, że roboty te potrwają dwa miesiące Rozpoczną si•
w sierpniu i trwać będą do koń·
ca września. Trzeba będzie m. i'll>.
nie tylko zainstalować całą aran.żację baru piwnego, ale także wy•
konać podwieszone stropy i zmi„
nić cały charakter lokalu. Znaj•
dzie się tu m. In. półkolista lada,
przy której wydawać się będzie
nie tylko piwo, ale także kaw•
z ekspresu oraz napoje gazowane.
Piwo będzie beczkowe oraz w butelkach i' nie tylko z łódzkich brlJlo
warów, ale również ze znanych browarów: w Warce, Okocimiu, Ty.
chach i Żywcu. Poza tym ma by6
piwo z importu, m. in. 1 NRD l
Czechosłowacji. Oprócz lS tniejsc
przy ladzie będ11 także stolik.i w
wydzielonej sali.
Wszystko zaczęło się od tego, •
na wiosnę w ambasadzie węgie,..
skiej w Warszawie odbyła się wy•
stawa sprzętu
gastronomicznego.
wśród którego znalazła .się całk<>o
wicie wyposażona typowa piwiar.
nia węgierska. W Poblce nigdzie
jeszcze nie ur%ądzono takiej pi•
wiarnl. Nic więc dziwnego, że
kłady Piwowarskie w
Łodzi na•
tychm.iast zainteresowały się spI'O'o
wadzeniem tych urządzali do na..~zego miasta. A
potem chodził•
tylko o to, aby ,,społemowska„ g.,.
stronomia znalazła odpowiedni Io.
kal na Ich zainstalowanie.
Tak więc wspólnie doszło do rea.lizacji tego przedsięwzięcia. Urzą•
dzenia są, lokal znaleziono, pozostaje tylko czekać na otwarcie.

z„

(j. kr-ł

Losowanie
samochodów
Oddział Wojewódzki Narodo wego
Banku Polskiego informuje, że 30
lipca 1984 r. o godz. 11 w świet
licy Narodowego Banku Polskiego
w Łodzi, al. Kościuszki 47, odbę·
dzie się losowanie premii w posta.cl samochodów osobowych, przyps.dających na oszczędnościowe bony
samochodowe PKO zakupione na
terenie
województw:
miejskiego
łódzkiego, piotrkowskiego i sieradz...
kiego. Przedmiotem losowania bę·
dą samochody „Fiat 126p", „FSO
125" i „Polonez".
Powszechne kasy oozczędności pr~
wadzące rachunki wkładów bonów
udostępnią zainteresowanym z.a.
okazaniem przez nich bonu _ spisy bonów zakwalifikowanych de
losowania.
Spisy bonów będą także ud0st~
nione za okazaniem bonu ~
osobom obeonym na sali losowa11
30 lipca na godzinę przed rcrzp~
częciem losowania.

SPRAWIE TNSTALO\VANIA
RAKIET
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Rozprawa przed federalnym
trybunałem. konstytucyjnym
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Pom yślnie

I

realizowany
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Redaktor depeszowy

JERZY BARSKI
Redaktor techniczny
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Wyrok w sprawie
udziału wnielegalnym
Lbiegowisku

S~ d

roz p oz n a ł

t vc z ą c e.1

ro ku. w

5pr a wę w cz~ś ci dOw::c1ar ze1i z 16 '{rudnia ub .

po z os ta łej - pr z ek azał sprawę Są d owi Re jonowem u
w Bielsk11Białe j. Sąd w ymie rzy ł Bogdanowi B.

I

Sąd Rejonowy dla m . st. W arszaw y w ydał 11 bm. w y rok w sprawie ka rę I roku i 6 mi esięc y pozbawi eBogdan!I B„ oskart on„go o udział 16 nla "·o ln o ś cl. Wyrok nie jest
pragrudn!a ub. rok\S w nieleg aln y m zble- womocny.
(PAP)

r:ą wtliainl• napacmięta
Bepubillta Federalne.,
~ ~ !lln.f
kraj wropejskd. USA mog~ uży4
brond przecLwko
Związkowii Rad2li.ec~iemu w celach,
. które leż4
wyłącznie w ich interesie na~o;do.
wym.

1<1.

+

5.50. Przy zbiegu ulic Promil\•
sk.iego i Milionowej Marianna B, lat
83 weszła •nagle na jezdnię i potrą
cona została przez „Poloneza". Kob~eta z urazami głowY I podejrze·
mem wstr z ą ś nien i a mózgu przewieziona została do szpitala.

+

12.20. w Konstantynowie
przy
ul. Łódzkiej 24 wy buchł pożar
w
mieszkaniu Marka w. Ogień pows ta ł
prawdopodobnie na skute k zaprószenia przez dzieci I zniszczył
w yposażenie pok oju. W y sokosć strat ustali komisja.

+

12.25. Na ul. Maratońskiej
na
wiadukcie ki erowca
Fiata"
Ry szard A. u de r zy ł w ::stara". Pasażerka Barbara B. I niefortunny k ie·
rowca doznali lek kich obrażeń. Straty oszacowano na 100 t ys. zł.
+ 15.45. Przy zbieg u ulic Przy.
b\'szewsklego l Promii1skiego Stanisław C la t 54 pr zech n ·l ząc
jezdnię
po t rąc o n y zost a ł
przez
samochód
,.St a r„ ~ ężc 1 yz na d oznnl
w strząś nien ia m<ng n i p rze b yw~ w szpitalu . W hamn lą ceg o „star a" u de r zył
ponadto ., Fiat„. Strn ly spowod ow a ne
zderzeniem oszncowa no na 6 ty s. z ł.
+ 18.00. Na p ar kingu przy ul. Wil lrzAJ'1s k le j 15 k i e ru ją ca
i;am ochodem
, Ch a ra cie"
k obieta
uderzy ła
w
„Fi at a " u sz kadzaj ą c go na 20 t\'s,
,ł ,
(kl)

P

anie pośle
zwracamy sie do posła Józefa
Wojtali. - Na ostatnim
DOSiPr'll!Pniu

Se.lmu.

12

linea. mówił pan o kłopotach
drobnej wytwórczości.
Sicze·
1ólnie zanit>nokołla nas ta częśll
nańslde.ł WYPOWf Pd7.ł (opublikowana przez ora~e). w której
.•twierdził oan. że obecnie 11kwldu.le ste wlt>le epóldzlelnl
nr&cy ..•
- Nie mówilem o spó!dzl.el·
;,_ iach w ol(óle. ale o :i;mniejsr.aniu sie liczby placówek uslue:owvch w pionie spóldzlelcr.ości pracv
To zjawisko ma
konkretne orzyczynv. którymi
zqjmowałeom sie iako czlonek
Kom isii Rynku. Drobnei Wytwórczo~cl
i Us!ul(. Jedną z
na iważn'iejszych jest n iedosta·
•ek zaopatrzenia ma teriafowe.e:o.
Problem ten miała zła!!odzi<'
uchwala nr 116 Rady Ministrów
z 8 sierpnia 1983 r Jednak w
duże1
mierze t><>zosta1e ona
martwym zaoisem na napierze.
W usoołecznionym sektorze us!ul( na zbyt niską ich Podaż
wnlvwaia także trudności ekonomiczne. Placówki te nie są
rPntowne, wciaż orzynosza stratv W niektórvch !!Póldzielniach
stratv oonosrone na uslul(ach
\JQkrvwane sa z zysku osiaganeqo z równoleirlei orodukcii
(w olacówkach tylko uslu!!owych tel!o zrob i ć nie można).
Ale n<nviedi:my sobie szczerze:
to nie sa metody I na takich
nodst.aw·11ch ekonomicznych nie
można rozwiiać us!ul! dla ludności.

- A jednak rozwlja.6 je trzeba.. bo 1>rzecld Ich 1>oda.t ma
ta.kJ sam w1>łYw na s:vtuac.Ję
rvnkowa. ba. nawet ~t>OłPczne
n:utro.le ..tak I obprnn~6 na pół
ka.eh 1"lelu Innych towa.Tów.
- Powtarzam bardzo czesto:

n

la
nie ma w wielu dziedzinach
!!osoodarowan.a w naszvm kra·
lu obiektvwnvch i materialnych
orzeslane.k
kryzysu.
lstniej_e
kryzys nie wykorzystanych mozli wości. Tkwia o.ne chociażby
w
drobnej wytwórczości. W
rzemieślniczych

usługach

•5 rMlam

Z, BARCZEWSKI: A 1est to tylko
oomysl ro11tna.snnla, oo to fest •orawledliwo•ó, 00 jest, a 00 nie
jest sprawiedliwe l co zrobić, a.by fednak było sprawiedliwiej, wydaje · orzvk!ad wyoacza,nia w praktyce spra·
:
sie bez względu na grono. w jakim ma •le go realizow&ll wiedllwel(o w ~łożeniu orawa. Podobdośll karkołomny
rdyż roztrzą.sa.6 ile będzie po.fęcle ze swej natury
ne rzeczv dzie1ą sie z orawem do wcze5 wyfl\tkowo subiektywne. A przecld o ~orawledllwoścl I nles1>r&wiedliwoi§cl mó· śnielszei emervtury ! w kilk.u ieJ;zcze
- wlmy ostatnio na.iczęścle.f, wszystko w otacza.fące.f nas rzeczywl.doścl oceniając
innvch orzvpadkach
To smu t ne ale
miara tvch dwóch słów. Chociat więc nadu:bwamy Ich. nadut:vwamy pewnie . ~ami 9twarzamy sytuacie rażace1 nie:
niP be2 oowodu.
sornwi edliwn~ci Sf'olecznei .
:
Pvtania sformułowane na wstępie za d11,1iśm:v tro.lru d11ia!aci.om ir.wlązkowym
.. DL": - Mńwlliśmv do te.f pory .o
z „Ver:v":
przewodniczącemu
zarządu
zakladowe110
- . ZBIGNIEWOWI
równvch ąza.n~ach I n orzywile.iacb . nJP.
BARCZFWSKIEMU wlceprZP\\'Odniczące.f - KRYSTYNIE OLCZAK I członkowi
mńwiliśmv
natomla~t o ołacach a te
: iamtdu - ANDR7.E.JOW1 MARCINIAKOWI. O tle bowiem katdy z nas o spra·
nrzl'ciet dla ws'lV~lklrh oraktvczniP są
włedliwośc1 <'h<'f' . moźe. rzu:le potrzebę mówić. o tyle ludzie uważa.lący się za
nlesnrawf Pdliwe: od nlrh z rel\'ulv za- dzfałarzy związkowych mówill o niej m u s z ą..
rzvoa sle t na olch kn6c~y katda dys·
kus.la o sprawf!'dllwoścł .
Z. BARCZEWSKI: - Wszystko.
oo
że to byłoby soraw'iedliwe? Tak każde
Z. BARCZEWSKI: - Musimy o niej
bvlo do te1 por:y . można nazwać a~o
mówić i musimy
starać 9ie przynajmu z k.iżdel?o dobra orzydzielić oo rómalia ołaoową. W każdei oła.ey najw1(l·
wno? Przecież nawet ludzkie potrzeby
mniei real!wwać· ją w praktyce. A z
ce1 było owel!o .socialneito para.sola",
Sil zrółnicowa·ne ...
tv-rn ooraz trudniej . nawet 1eśli 1u'1 P<>najmniej zależała ona od kwa'lifikacji,
A. MARCINIAK: NI(! chodzi o . to,
oatrzeć na · gprawe tylko ze zwiazkowe- .
wyda1ności ! efektów. Teraz to wszY, stte:by oo równo orzydzielić tvlko teby
!(O oodwórka. Mówiąc .. <!!lprawiedliwość".
ko trzeba bv ponapraw i ać Zastanawiam
kaidy mlal jednakowa szanse. 1ednaikomamy nalcześciei na mvśli gprawiedliwy
sie !łt!lle nad svtuacja kadrv l·nŻV'!lieryj 
we orawo dl">steou do nich.
oodzial rozmaitych dóbr
Jak dzielić
no-technicznef
Dla mnie nie 1est w
„Dl/': - W n:isze.l konl,!:retnl'J s:vłua·
- ovtamy - no świadczenia socialne.
nnrządku . że cl ludzie zarabia1R mniel
c.lf 1osoodarcze.1 nawet te .Jednakowe
leśli ootrzeb I ootrzebuiac:vch nie ubyod na Dl"ZVklad dziewiarza. Sytuacja to
szanse rvsu.la sie dośó mglisto .•.
wa a tzw. fundusz socialrf~ wvlicza sie
niezdrowa fut choćby patrząc na soraZ. BARCZEWSKI: - W naszej koo·
biora'c za oodstawe owo minimum so~'e oersoektywiczniP Kto nam sie be·
·kretne1 svtuacti
rvsuią sie . one do ść
cjalne sprzed lat, czyli !!400 złotych?
dz:ie
chciał k<;,z\ alcić?
mirlisto. bo nasza konkretna
sytuacja
Braku1e na wszystko. Jak sprawiedliwie
K. OLCZAK: - Jestem trochę l11me·
!twarr.a szczel(ólne okazie do wvkorzydY'!oonować fanduszem mieszkaniowYTIJ,
110 r.daoia i też zapvtafam: a dlaczego
staru.a. Człowiek ma 1a:kbv dwie dusze.
leśli 1est on śmieszn i e niski w st08Unku
bv dziewiarz nie miał zarobić wiecej od
Jedna w idzi I wie. że sprawiedliwość .
do dzisiefszych cen mieszkań spóldzieli:.wojeś:o kierownika. ieśl!
jest barozo
to SDrawiedllwe w s-toounku do wkladu
czvch nie mówiac 1uż o budowru·c twie
dobry I bardzo" dobrze pracuje? Przy·
i 1akości ora.cv uczestmictwo w oodziale
· fednorodi.innvm do którel(O orzeciM na·
kład oana Marciniaka: teraz 1est mi·
dóbr. dru11:11 domau aie nreterencii 1
mawialiśmy m?odych? Pomóc j-ednemu,
ll 1 rzem. ale bvl dzlewia!"lll'm
Bardzo dosklonny 1est naduźvwać prz:vznainych mu
a dzles!eciu inoYm odmówić?
hrvm I bard7-"
dobrze
zarabiaiacvm
Praw. Klasyczny przvklad to przy-wile·
d?:iew l;inem BvwR!o chvba panie An1& dla samotnvch matek i urlot>Y wY·
K. OLCZAK: - Tak. teby~my mo.gli
drzeiu te brał oan wiecei l'>cl dyrek·
chowa wcze.
odetchnąć
z ull!a I oow·iE'dzieć ..no. ma·
tMi1
nrawda?
mv nareszcie gprawiedliwoś<'" nie bylo
„Dl.": - Teiro akura.t nie ro,m~le~.
,.DL": - A terH. jako mistrz?
niitdv I nie:dv oewnie nie będtie Teraz
Trudno chyba. uznać za nlespra.w1edh·
A. MARCINIAK: Teraz zarabiam
1ednak dzie1a sie rzecz:y zuof>łnle wy·
wośó 1>rzYwlle.fe. opleke I pomoc dla samniPj.
_
iatkowe Zweżam pewnie spr_111we ale motnych matek. czy lnstytuc.ie urlopu
•. DL": - To dlaczeia-o oan został ml·
fako kobieta - oodam przykład kobiety
wychowawezell'o.
hulwe<rsu1acv chyba najbardr.iej. Ide kuz. BARCZEWSKI: - Prawo w .tym strzem?
A. MARCINIAK: - Dz!Pw1arzem bynić cokolwiek na stra1tanie. A tam ceny
wMledzie iest oczvwiście 9prawiedhwe:
tem 20 lat. Teraz ch ciałem oo-pracować
:foklRdn'P 1akle kto chce.
a i'Tltencje orawodawcy humanitarne l
troche lżel
Poza tvm. to dla mnie
.. Dt.."1 Ceny nll straganycb !1' · szlachetne. Tylko w praktyce W'.YPacza
awan • z;a w<">dowy.
sie ie. Samotna matka bvwa czesto tyl·
wolne ...
„DL": - Awans I mnle.fs11e zarobki?
ko formalnie sa.mobną matką a czMern
K. OLCZAK: - Rozumiem to. rozu·
A, MARCINIAK: - Na razie mniejmamy
do
czynienia
z
.,etatowvmi"
samiem. Wolne obyba też jednak w ja·
sze. Mam orawo PrZV"Ou<;,zc-zać, te
w
motnymi
matkami.
Z
urlopów
wychokichś nanlcach oowLnny być
Przeciet
ner~oek\':vwie
bedzie to także
awans
wawczych
także niektóre kobiety robią
tam dzi.e ia eie rzeczy sk11·nilaliczne 1 bramat.eri;ilnv ·
rodzai intere~u.
ku1e nad nimi kootroM. Pewnie za mało
Z. BARCZEWSKI: - ,C"'..-en°ralnle na.• DL": - Pan wybaczy. a.le naprawdę
i wv piszecie o tvch sprawach. Weźmy
leżalobv uznać te pewne itruoy zawotrudno to. co nan mówi, traktować pote Bohemie". Dobrze że w o):(óle nap ido,\·e ze wzeledu na syt.uac1e 1 t>Otrzewazme.
saliście 1aka w tvm oociae:u odbvwa sie
bv kraiu oowinnv być nreferowa.ne plakontrabanda. Ale kiedy? Kilka dni teK. OLCZAK: ·Jest tak.
n i.eostety
cowo.
mu. ch<>ci.aż wszvscv wiedza o tym od
jest. Tu z.asi!ek wychowawczv
a w
A. MARCINIAK: - Także uw11±am .
dawna Tu trzeba kootrolować I karać.
domu nieźle zore:ani zowane iycie. iaka ś
że lud;:;i<>m ~?. czee:óln i e notrzebnvm
i
Ja ooieci~ .spraw{edliwości łączyłabym
c-ha1upni cza otaca dla ry'Ą·~tnei ·fimiy.
rir"vdatnvm nalei'.alobv olarit' wiec~j. W
z ora wonadnościa.
N ie jest tvch orzyoadków duż<l . ale po-'
te1 li:rm:He bvlibV" no I lnżvnieroiwie w
z.ostałe kobiety to widia I bardzo ie to
zakładzie. ale nie dlatee:t>. te ~a inźYnle
A. MARCTNTAK1 - Dla mnie !>Pr&·
irv tuie. U w ażaia . te dziele sie niesprarami. a wówczas !(dy z te110 taktu dla
włedliwo~ć
to ied:nakowe warunki do
v• i edl i wo~ć.
zakładu wynikać beda ok>reślone oożvt·
tvcia dla w,„ zystkich. Czv w bedi.ie roA. MARCINIAK: - Mol(e to potwier·
k i. Płac i ć im za myślenie. je.r n 1est ono
botn ik czv lekarz. czv profes.or. Jednadzić. Sprawa wprawdzie mari:linalna. ale
efektywnp. W orzeclwnym wypadku nie
kowv d<n•teo do wszelkich dóbr.
1ako~ szcze!!ólnie rar.i ludzi.
ma nawet sensu zabrudnianie Ich.
Z. BARCZEWSK.l: - Jest oan oewien.,
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5
5

=
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np.
„

nie odnotowano takiego rel(resu iak w soóldzielcrości. ale
zak?adany w NPSG udzi.a! us!ul! dla ludności w ollolnych
obrotach rzemiosła nie rostaJ
oa;ae:nie ty i zmnie.iszyl sie w
ooróv„naniu do roku 1982.
- Czy propanu.fe pan dla osi uir Jakaś t1lr&pię?
- Skuteczn.ym nar:z:.edziem od·
izialvwania na rozwój produk·
ci1 i uslul( iest Jll. i.n. p0lityka kredytowa. Ze sprawozdan•a NBP wynika. że WY'Płaty
kredytów dla pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej w
bieżącym roku były wvisi.e o
2,5 mld z! ni-i w roku ubieg!ym. Ale ootrzeby k'redytowe
iaisookoio.ne zostały zaledWie w
oołowie. Mówi 11ię o koniecrr
ności roi.wijania drobnych form
orzetw-órstwa lokalnvch surowców roślinnych i płodów rol- ·
1wch. Ten 1>0Stulat adi;eso.wa·
nv Jest m tn. do rzemiooł sp.ożvwczych. jednak uruchomienie
odpowiadaiacei;to nowoczesnym
wyn,oi;tom zakładu te.i branżY
k-06ztuie ok. 20 mln zł.
Co sie zaś tyczy trudne! rIY·
t.iac ii w usługach spółdziel·
11!1.'VC'h. to soowodowalv ia moim zdaniem - nie do koń
ca orzemvslane decyzje ekono111 iczno-finansowe. rosnace obe·ażenia
podatkowe tei najwięksi.ej
nie
uspołecznionej
drobnei wytwórczości. M. Ln.
na skutek wprowadzenia systemu oodatku liniowego. który
uderza w oirromna cześć spół
dzielni słabych ekonomicznie.
Problem podatków nurtuje też
rzemiosło. Obciążenia podatkowe
tego sektora wi.rosły o 67 proc.
w stosunku do 1982 r. Praktyka
władz terenowych i służb 9karbowvch niestety. w wielu wyoadkach odbiel!a od ustaleń
B' ura Po litycznel:(o KC PZPR '
Prezvd i um CK SD z 9 sirudnia
1980 roku w sprawie rozwoju
u.;;lult i • drobne; "ytwórczości
fktóree:o aktualność ootwierdzono na wsoóln:vm oosiedzentu
13 11rudnia 1983 r .) To rodzi
nastroje nieoewności u rzem!eśln ' ków
i skłani a ich czesto
do ol?raniczania produkc:ii.
Tak wiec uslul:(om. moim
zdaniem „ potri.ebnv iest nie
tvlko odoow ied:ii klimat. ale
' wlakiwe decyzje ekooomiczno-financ;owe. k tórvch sku ~ ek
orzewidi:ieć f brzemvśleć trzeb& ocloowiednio wcześnie.
Rozma~·ia.ła:

EWA LUKASIEWICZ
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piłkarz

kapelusze z głów! Tak grają „Rycerze Wiosny"!

;-mięta ten . w~a~lały dzleil, gdy nie mówiło się • niczym

~:tylko o blyskotli~~:;;clę;lwie ŁKS w Zabrzu. Diiś,
aby -;;,~ać z tłumów taki entuzjaim, trzeba ograó Juventus
wtedy, 27 lal temu, cała Polska sialata za

łódzką druzyną,

przed którą padł na !tolana znakomity wpra.•
wdzie przeciwnik, leci przecież tylko w zwyciajnym meczu
ligowym.
W zwyczajnym?.„

edaktor Władysław Lachowicz, który na tym mticzu
akurat nie był, wspomma
ten dzień z niekłamanym
rozrzewnieniem: „Słuchałem trans·
misji radiowej 1 Zabrza. Jeszcze do
dziś dźwięczą, ml w uszach słowa
Witolda Dobrowolskiego: „Młodzi
piłkarze, szkoda 7.e was tu nie ma!
Zobaczylibyście jak się naprawdę
gra w piłkę nozną!"
· Niezapomniany Wiesław Kaczmarek pisał w sprawozdaniu:
„ .. .łodzianie dali poglądową lekeję futbolu . „Stary" Baran jak nieubłagany sekwestrator egzekwował
natarcia I można tylko wspołc:r.uć
Machnikowi !bramkarz Górnika pl:"zyp i sz ), który nie miał ·7.ad·
nycb szans 7.apohiei„11ia klęsnE;".
Ze sprawozdania Zbigniewa Dutkowskiego:
"Mecz w Zabrzu b y ł pięknym he·
nefisem strzeleckim Stanisława Ba
rana jedynego ligowca, który
grał jeszcze w przedwojennych ml·
striostwach. Baran był wczoraj ty
wym przykładem dla młodych pił·
karzy jak należy grać i ja.k należv strzelać".

·I

krzyczące

tytuły

spraw~dań: '

„Koncert gry dali łodzlame na
stadionie w Zahrzu" „Cała Pol~ka
śle ir;ralulac,je piłkarzom ŁKS''
I ieszcze jeden fragment relacji
z tee;o meczu :
„Ba.ran :IJ3gral wspaniale, on właś·
clwle był twórc~ sukcesu łodzian ,
on $lrzellł z rzędu cztery bramki,
załamująo kompletnie zespół Gór-

n.łka,

0:11 wreszcie zademonstrował
wzorowe umiejętności rasowego napastnika".
•

Tak otD wylania si11 podmiot tej
publikacji: Stanisław Baran, dla
przyjaciół po prostu Staszek. Drukujemy to w otoczeniu materiałów wcale nie sportowych, jednak
jesteśmy spokojni o nośność tego
tekstu, bo przecież piłka nożna ma
kibiców w każdym pokoleniu, a sam
Baran to bez przesady piłkarz-le
genda. Piłka od dziesiątków lat
elektryzuje tłumy. rozbudza w nich
emocje, daje im autentyczną przyjemność.
Stanisław
Baran pri.ez
wiele lat był w Lodzi jej głównyql
aktorem, gwiazdą numer jeden.
Jego kariera przynajmniej pod
jedny m względem podobna jest do
wielu polskich losów z tego ookolenia: ledwo zdążył złapa~ wiatr
w żagle. może nawet zabłysnął przyszła wo.i na. Po latach musiał
odrabiać stracone si.anse, gomć uciekający czas. ale że był wytrwały I uparty w ćwiczeniach został tym, kim został I Jeszcze przez
wiele lat zadziwiał swoją maestrią
pasją walki sportowej.
1938 roku odkryto go młodego, ambitnie kopiące
go gimnazjalistę - na rzeszowskim podwórku. Wkrótce potem grał już w zespole jun iorów Resovii. po roku w pierwszej drużynie tego klubu, która
biła
się
o mistrzostw() okręgu
l wowskiego I je zresztą w 11137 roku zdobyła. Już wtedy oglądał go

~~'

~

·, ... ·-

~

·•

ulać.

•. Dl'!': - A Jrst.
pafl.~twa zdaniem
:lakaś receota. ab:v skutec11nle:I elłmino·
wać z bel& ~nołecznN!'n to. co rad, co
uwaźa11e fest „a do I niesprawiedliwość?
Z BARCZEWSKI: - Nie trzeba chyba
n ikoi;ro orzekonvwać . te wlelP niekorzy·
s•nvch z1awl9k zniknie oo orostu znik·
nie ie>śll orzezwycieżvmv kryzys ~ gosoo<larka wróci do nonny,
A to 1e9\
snr:i.wa nas wszvstkich.
K, OLCZAK: - Powiedzmy worost:
Praca . nraea I 1Pszcze raz oraca ...
Z. BARCZEWSKI: - Ale praca W9lY•
s'kich .. a nie tvlko .robotnika przy ma·
szynie. Prz!!C'eż choćbv w naszvm za·
klad:r.ie.
wydainość
l'Jl'lacmie wzrosła.
Można

Rys, ST. GRATKOWSKI

I chwalił sławny Józef Kaluia przed laty największy polski pił·
karz, a wtedy - już kapitan zwiąi.
kowy.
Nadchodzi etap warszawski kariery Sta;;zka Barana. Gra w Warszawiance (to już jest ekstraklasa),
w 1938 zabierają go na mistrzostwa świata do Francji, gdzia z
otwartymi ustami ogląda szluC'zki
techniczn& legendarnego Leonidasa,
ale wtedy go jeszcze na boisko nie
wpuszczają. Uczy się więc 1 zapamiętuje to, co w piłce najlepsze. Wreszcie spełniają się marzenia o koszulce z białym orłem : w
sierpniu 1939 gra przeciwko Wę
grom i nasza reprezentacja zwycięża 4:2. Wynik jest sensacyjny .
Staszek cieszy się własnym ~ z częś
ciem i szczęściem wszystkich.
Za kilka dni wybuchła woina.
Razem z Tadkiem Hogendorfem
szuka schronienia w rodzinl!ym
Rzeszowie. Piłka ciągnie go iak
narkotyk , więc po jakimś czasie
zakłada drużynę w Limanowej, ale

tn

łatwo

wvllczvć

porównując

orodukc1!! w tyn; często oorównywalnym
roku 1979 l dz i ś I oorównuiac zarazem
zatrudn ieonle wó wczas I dziś.
Z drul(iel strony ootrzebne nam ·są
ustawv I za!'7.adzenla mądre. do końca
nri:t>nw ~ lane . a ni e takie z którvch na·
tvchmia"t trzeba w~tydlivti e wyoofywać
sie badź zmien iać 1e - że przyl)Omne
·lk~ hl<:t.-.rie z zal<ilkaml chol"Obowymi
- i l')Otrubna nam konsekwenci!i w stoSM\' llni u tvr.h m11drvch. do końca orzemy <l?.nvc-h dPcyzii.
„Dt/': - Drlękuje paiistwu n udział
w rozmowie.
Notował:

_,„, ·

40-lecia

Dzisiejsza młodzież, kibicująca piłce nożnej, pewno ną.wet nie
,;te'. do czego się to odnosiło, ale starsza generacja doskonale

;;-Liverpool _

'•'f.

K. OLCZAK: Zasada o!acenia za
orace musi odnosić sie do wszystkich.
Można no mówić . te profesor zarabia
śmiesznie malo.
Generalnie tak jest
rzeczvwiście. Ale chyba i tu powinna
nbowiazvwać ta ood9t awowa zasada. Bo
dlaczel!o m i Pl\bY~my ołacić dużo orofe·
sorowi. którv
wvorodukował" niedou· .
czonvch ma tti o;trń w ?
„DL": - W ankiecie. fa.kl\ do wypeł
nienia dostall uczestnicy XV• Plenum
KC. bvlo pvtanie o to. co w sposó~
rażac:v obraia poczucie sprawledliwośCJ
snolP~rnP.l. Mol!'e naństwa ooprosicl o od·
powledi?
Z. BARCZEWSKI: - To. u
wciąt
ist nieje i n i eźle &ie ma tzw. margines
cc;oolec-znv wszvscv cl .w niedz!ele ur<;>·
dzeni" na k tórych - okazuje 111e - me
ma skut ec:r.nel!o soosobu. Mieli nopraco·
"'·ać na żuławach.
ale jakoś ucichła
spra w a. Jesteśmv wobec nich humanitarni. mówimy o oraw9.ch człowieka. a
oni kpia w źvwe OCZY Może jesteśmy
zbvt· humanitarni?
Może czekać ktil'ka
lat. aby móc kol!<>A u7J11ać za notorYCZ·
ne!?o nierc>ba to troche za dużo?
K. OLCZAK: Jestem
!awnlklem,
widze reakcie ukaranych itrzvwna spekulalll tów. cwaniaków i łobuzów. Uśrnie·
chaia sie. "O<>kojnie płaca I... swoje robia dalel. Bo cóż to' iest za k9'ra 20 tysiecv dla kol!oś. kto pewnie d?Jien·
nie tYle zarobi. Kan są za niskie.
A. MARCINIAK: Nic dodać. nic
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JAN BRZOZKA
•

•

Potem Torpedo grało
Łodzi i wygrało 3:1, ale
zdobył honorowego

ran

•

leszcze w
znowu Ba·
gola.

· Z wywiadu w „Dzienniku Łódz
kim": ,,Stanisław Baran jest bo·
Z:vszczem tłumów . zbierających się
co 'więto na łódzkim boisku przy
nie gra długo. Gdy go tam wypa- al. Unii"„.
trzono I zaproponowano (propozyGdy Baran- miał wyjechać z recja nie do odrzucenia!) grę w tll'użynie
niemieckiej schodzi do prezentacją PZPN a ŁKS miał grać
podziemia. wstępuje do Armii Kra- w tym czasie mecze mistrzowskie,
gazeta dawała wyraz powszechnejowej.
Do piłki wraca po wojnie; od 1946 mu zaniepokojeniu: „I.KS nie udo 1958 roku (jeś1i pominąć krótki mie graó bez Barana Co będzie jak
i mało znaczący epizod na Wy- Baran wyjedzie do Szkocji?"
brzeżu) występuje w ŁKS i tu też
. A za Jakiś czas Informacja ju~
kończy swoją karier(!. I to są iego
najlepsze lata - triumfalne, na ra- nle ca·łkiem sportowa: „Baran pomionach kibiców. W 1957 ŁKS zdo- wrócił do ł.odzł w fantaiyjnym
bywa Puchar Polski, w 1958 mi- berecie I ze szkockim terrierkiPm".
strzostwo. „Stary" Baran porusza Wszystko, co dotyczyło uluhieńca
si(l po boisku z wciąż m!odzienci.ą łódzkich kibiców _ było interesujące.
werwą, jednak przychodzi pora, gdy
trzeba zrobić miejsce młodszym i
Innym razem, po meczu ŁKS on to miejsce robi. Sportowiec powinien wiedzieć kiedy odejść I Sta- ZZK. ze szpalt powiało grozą : .Hogendorf w szpitalu, Baran bez zę- ·
szek też wiedział.
bów, Gwoźdzlński ma przecięte
wargi". Sport zawsze był zacięty,
rzegadali.śmy z sobą wiele
tyle że dziś na ogół daje się przegod.zial, przejrzałem stosy ciwnikowi w zęby i wyrachowawycinków z gazet; może nia, co uczenie nazywają faulem
najpierw te wycinki. Paµ1er taktycznym.
już wprawdzie pożółkły, ale przeW 11147 ustalono listę najlepszych
cież nie zbladła prawda o .najłep
sportowców l.odzl Na pierwszym
szym łódzkim piłkarżu.
miejscu - 11 któżby?f - Stanłśław
,.ŁKS znów groźnym przeciwni·
k.l em i gromi Concąrdię 13:2". Saran. Być może nie wszyscy czyBramki w · tym meczu zdobyli Ba- telnicy. als przynajmniej niektóran ...., 5, Łącz _ 4, Włodarczyk - rzy mogą ~twierdzić 1ak znakomi3, Królewiecki - 1.
te towarzystwo znalazło się za nim:
Pisarski. Wajs6wna. Ole.Jnlk, Bek.
"Ł6dł Kraków 3:.0. Baran
Moder6wna., Król Koczewski. KaŁącs zdobywają bramki".
raslak. Woźniakiewicz, Hogendorf.M
Albo po meczu z Kamraterną w
Jeszcze parę tytułów:
czerwcu 1946
Kamraterna była
wtedy mistrzem Si.wecji, jej przy.,ł.KS
roznosi' Tęczę 10:3. Baran
jazd do Łodzi zapowiadano jak największe
święto.
Pisano . potem : 4 gole". Albo: „W Szczeeinie
„Mecz Jakiego jeszcze nie było Ba· PKS - ŁKS 3:6. Bohaterem meczu
ran bohatet"em meczu (zdobywa de·
cydującą o zwycięstwie bramkę)" był Baran, który strzelłł az ia'zy
A w innej gazecie· „Zwycięstwo bramki. Pozostałe trzy zdobył Ho(2:1), którego nikt s!e nie 1pod,11le- gendorf". No I proszę: Baran aż
wał. 20 tys. widzów szaleje z ratrzy. a ktoś d!"Ugl jakieś tam trzy
dości. Baran w powodzi kwiatów".
pozostałe. Słowem, miał publicity.
Umiano si(l wtedy cieszyć.
Albo tytuł, który wystarcza za
A jak przyjechało do Polski Tor- całe sprawozdanie: „Baran - l ·Ublinianka
3:1".
· ·
pedo Moskwa? W Warszawie na
I tak dale j, i tak aż do pożeg
stadionie Wojska Polskiego padł
remis 1 !l. St.asz.ek Baran zdob y ł nania z boiskiem I piłką.
bramkę dla nasz ych barw. ..DzienJERZY SZELEWICKI
nik Łódzki": Baran I Gracz porwani zostają na ramiona przez rozentuzjazmowany tłum„."
(DOKONCZENTE JUTRO)
DZIENNIK ł.0DZKI nr 168 (10658) I

1>9.datek do uposażen,i,a za wieloletnią. pracę stał Idę 6wiadczeniem powszechnym, I to tak dalece, :l:e każdy pracownik
podejmując kolejne zatrudnieni" uważa, iż• w nowym zakładzie
powinien z miejsca otrzy.mywati ,,stażowe". Oczywiście w nabytym poprzednio wymiane. Tymczasem jakże często rzeczywistość okazuje się inna, a rachuby pracownika zawodne.
„Zmieniłem · pracę na mocy po-

kie rzeczywiście otrzymuje kon
kretny pracoWlll.ik.
Nieporozumieniem jest również
odwoływanie się do ustawy o zasadach tworzenia zakładowego systemu wynagrodzeń, która m.in.
przewiduje zaliczanie okresów poprzedniego zatrudnienia do okresu
wymaganego do nabycia uprawnień
do dodatku za staż pracy. Ni.eporozumieniem, z tej przyczyny, że
wprowadzenie w życie jej zasad
wymaga dopełnienia szeregu warunków, jak zawarcie porozumienia
kierownictwa zakładu pracy z organami samorządu i zarejestrowanie go w MPPiSS. A tego - jak
orientujemy się dotąd nie uczyniono na łódzkim gruncie, gdyż
nowy system wynagradzania jest
dopiero w fazie projektów i przymiarek. .Toteż przy ustalani u dodatku za wysługę lat w zakładach

I

„PraC'Uję w służbie zdrowia
i
właśnie w ubiegłym miesiącu zdobyłam uprawnienia
do dodatku
stażowego. Wypłacono ml go, ale
w wysokości o wiele niższej niż
wynosi moje uposażenie. Dlaczego".

rozumienia układów, W czasie rozmów wstępnych poruszałem z nowym pracodawcą różne
kwestie.
Ztpomnf4łem tylko o dodatku stalowym, uważając za pewnik. iż1
zakład, któremu zależy na zatrudPrzykładów
wyjętych z
listów
nieniu mnie będzie wypłacał ów
cJMatek. Po niewczasie wyszła na nas:i;ych c:z:yteLników chyba wystarjaw 1łówna przeszkoda - odmien- czy, aby potwierdzić zawartą w
ność branł.y i związane z nią dość tytule tezę, że wokół dodatków do
uposażenia za staż pracy narosło
rfgorys.łycane przepisy płacowe."
najwięcej nieporozumień. A dzieje
„Aby dorobić do emerytury pod- s,ię tak dlatego, że wypłacany on
Jąłem zatrudnienie
w niepełnym
wymiane 1odzin. Po dość dłusiej
przerwie, gdyi początkowo nie
wolno mi było pracować. Zarobek
mój nie jest nadmiernie wyaoki i
Illo aięga rocznego limitu lot tys.
Ił. Wy1tą.płłem więc o puysąanie
ml dodatku słażowe10. Wniosku nie
uwzględniono, powołując się
na
zbył długĄ przerw, w zatrudnienh1. Dziwi mnie to l Jednocześnie
obursa, bowiem inni emeryci załru#łnienl na l/Z etatu dodatek otrzymują, przedkładając eo najwytej li popr&edniego miejsca pracy
Hliwiadozenie w jakiej wysokości
dodatek tam im wypłacano".
jest na podstawie branżowych przepisów. A to kwestię zaliczeń po.)!u1 ustalaniu lll'•Wa de na- przednich lat pracy, zwłaszcza w
rrody jubileuszowej zakłady po1tę zakładach innej branży, regulują
pujlł jednolicie, sumująa poszczesól- różnie. Mniej lub bardziej elastyna okresy zatrudnienia ubiegaJące cznie. Wspomntana w jednym li lire się o nagrodę pracownika., Sy- stów służba zdroWl.a istotni• do
lłom taki obowiązuje tei w wielu stażu, od . którego zależy wysokość
branżach i pny wymiarze dodał dodatku, wilcza okresy poprzednieku stażowego (choćby w słutbie go zatrudnienia. Ale obowiązujące
zdrowia). Przewiduje go również 1 od 1 stycznia br. rozporządzenie
ustawa • Hsadaoh twornnla zakła· Rady Minlstrów z 2 mare.: 1984
dowych systemów wynacradzania, o roku (Dz. U. l~/84) w sprawie uktórej czytałam w początkach bie- posażenia pracowników zakładu spo.
i1ł9ego roku. I
cóź, po
zmianie łecznej służby zdrowia, zakładów
pracy straciłam wypracowany w pomocy społecznej i zakładów reeilłgu 18 lat dodatek stażowy, chop habilitacji zawodowej inwalidów uprzerwę w zatrudnieniu miałam na- stala, że . dodatek w zależności od
prawdę krótką zaledwie dwuty- staźu wy.nosi od 5 do 20 procent
godniową. Jestem tym bardzo roz- najn.iźszego uposaźenia zasadniczełalona l ahcę się odwołać. Ale pod- go, przewidzianego na danym s1:4powiedzcie mi jakich użyć argu- no~ku pracy. A zatem tylko ono
mentów, aby odniosło to skutek". może stanowić podstawę wymiaru
dodatku a nie wynagrodzenie ja-

Najbardziej
sporny dodatek
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obowiązują
nadal
przepisy reiulujące

dotychczasowe
•posób Je&<>

przyznawania.
Poł',Yczą one również emerytów,
z tym, :le wobec tej grupy utrudnionych można I powimlo 1tosować się zasady szczególne. Bowiem
pracownikom
przechod14cym na
wcześnlejne
emerytury najpierw
nie wolno było podejmować zatrudnienia, a potem dano im nie
tylko możliwość pracy w niepeł
nym wym.larze godzin, ale i w
pełnym, po uprzednim zawieszeniu
prawa do przyznanych przez ZUS
świadczeń.

Wtedy też w związku z licznymi pytaniami minister PP.ISS wyja~nił w opublikowanym w 11 numerze „Słui;by Pracowniczej" z
1982 roku, że kierownicy zakładów
pracy powinni uznawać trwającą
dłużej niż S miesiące przerwę w

zatrudnieniu apowodowaną przejpracownika na emeryturę jako nie powodującą utraty ciągło
ści pracy do celów dodatku stażo
wego w przypadkach, gdy obowią
zujące przepisy pozbawiają dodatków pracowników mających przerwę w zatrudnieniu dłuższą niż 3
ściem

miesiące.

wątpliwości miały też
zatrudniające emerytów i
rencistów w niepełnym wymiarze
godzin. ' Najwcześniej, a co najważ

Podobne

zakłady

niejsze po linii wysuwanych postulatów tej grupy zatrudnionych rozwiązało je Ministerstwo AdmLnistracj_i, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska ustalając w porozumieniu z MPPiSS „że w stosunku do emerytów i rencistów
podejniujących zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie
ma przeciwwskazań do przyznania
dodatku za wysługę lat na analogicznych zasadach jak pozostałym
pracownikom danego zakładu pracy.

B. W. - Zapytuję, czy wypłaconlł ml nagrodę 11 zyaku •
rok 1983 (a była dość . wysoka), zakład powinien wliczyć ml
do podatawy wymiaru renty? Bo tego jednak nie uczynił.
RED. Do obliczania podstaiwy wymiaru emerytury lUI:/ ren•
ty z tybułu zatru<lnienia w uspołeczinionym zl!lkładzde, przyj•
muje się zarobek w gotówce wypłacony :r. osobowego funduszu
płac oraz wartość świa<lczeń w naturze. Przy ustałaniu wysokości podstawy wymi·a ru świadczeń, nie uwzględnia się jed•
na.k nagród i premii, wypłacanych z fu.nduszu utworzonego
z zysku przedsiębiorstwa na podsta•wie a·rt. 10 ustawy z. lute•
go 1982 roku o goopodarce f.inan5owej .przedsiębiorstw państwo
wych fl)z. U. nr 7, poz. 54)· Ponlewa.ż kwgty te .n.le obei\•
iA!iją kosztów przedsiębiorstwa, nie jest od ni<:h n.alie2lOl!ly ~
d.atek oraz etkładlka na za,~leczen.ie społec:mw.

Rozwiązanie umowy e pracę w
związku z przejściem na emeryturę (rentę) można uznać za w peł

ni uzasadnione i zaliczy6 okres 1atrudnienia w zakładzie, z którego
pracownik przeszedł na emeryturę,
a okresy wcześniejsze na zasadach
orólnych.
Kierownicy układów pracy mogą
uzna6 łrwajlłcą dłużej niż 3 miesiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną przejściem
pracownika
na emeryturę (rentę) jako nie powodują.cą utraty ciąrłości pracy do
cel6w dodatku stażowego w przypadkMlh, rdy ebowią.zuJlłCe przepisy pozbawiają dodatku pracownlk6w mających prserw• w zatrudnieniu dłu:lszą nii S miesiące".
Pismo zawierające to bardzo istotne ustalenia nosi datę 11 listopada 1982 roku i przekazane zostało wojewodom, bądź prezydentom
miast stopnia wojewódzkiego. Trafiło też i
do
wielu -zakładów,
wśród których krąży w formie fotokopii. Inne jednak nie' wiedzą o
nim lub wiedzieć nie chcą 1 po
dawnemu trzymają się tego, co
przed laty postanowiono w ich
branży o dodatku. Tak, jakby w
tym czasie nic się nie działo i
nic nie zmieniło.

A. K.

NA PEWNO URLOP

'

PllZTSŁUGUH

Z. H. - 31 grudnia 1933 roku odazedłem • popnełniqo ...
kładu za porozlllDieniem strO'll. I bklej trełcł łwiadecłwo pr„
złożyłem w kadrach nowero pnedałęblorsłwa, w którym
podj~łem pracę I lutego br. Byłem pr:r.ekonanf, ło vlop 1'
tym roku otrzymam. Gdy poe1edłem do kadr, łeby salahvf6

cy

formalno6cl, odpowiedziano, ie nie 1 tego, w tym rok• _..
nego urlopu nie otrzymam, dopiero po roku praey, rlyt ,.pee
rozumJenle atron", to ta.k samo Jakbym 81.ę swoi nU u wl111111~
proibę· Jestem przekonany, ie klerownłeska lllłału ~ •'11
się, ale Jak tu dochodzić awoleh nejl?
RED. KierowniCZJka rzeczywik1- •hl myl( t nlffp0$r.111bllle łllP
bier& panu, jako pracow.nilkowt, eus. Na pewno nab1ł
uprawnienia do bieżącego urlopu. Art. lM pa<r. 1 wyr
stwłerdz.a, kto m'llłri przepracowa~ cały l'Ok, ieby . otrzymał
urlop. Jest to: praco.wnik, podejmujący J>l'&e• po pr~i• 1'
zatrudnieniu trwającej dłużej niiż I mJealęco lub po rozwiąu• ·
niu stolSunku pracy za WYJX>Wledzeniem. Z pa!Dem jodnaik roae
wiązano umowę n' u.saduo porozumienia .tron. Radzimy n&•
pisać pod!IJ!lie o urlop ł irpo'kojn.ie czek11.b na od!po'W'iedt. Gdy
będ•zie nega.tywna, potka.zać ją, wraz .1 odpowiednim.i dO'kumen•
tarni mspelktorowi .1 Okręgowej 1'11.Spekcji Pracy.

J:t

IPRAWA BEZSPORNA
B. L. - W ezasle otrzymłnego wypowiedzenia umowy e pl'&•
cę, nie mogłem wykorzystać zaległeco i bieżącego urlopu, eho•
eiaź „uzbierało" się ai 60 dni. Wypłacono ml ekwhvalent. Leu
przy jego ebliczeniu nie uwzględniono wynagrodzenia n osła„
ni miesiąc mojej praey. A był to wyjątkowo dobry mies!4e, bo

miałem sporo godzin nadliczbowych. Czuję się li tero powodu
pokrzywdzony. Czy mogę dochodzić swoich racji ttrze4 ll:o•mlsją rozje~zą?

Z UKOSA
W tegoroczne deszczowe ?4to tru·
dno o godziwą porcję letnich uciech .
Więc gdy pan s. R. wypatrzył
30
czerwca odrobinę sJońqa ntez~znie
wµbrai ale z 6-tii!tntt11 potomkiem ,tl4.
Zdrowie, do k4Jńii!!l.tk4 „.Fa!4''. Przy
kaate ~przedano mu bttety: normalł ulgowy, ale z kqpiett wy,uiy,
nłcl, bo a.kura-t basen „ollmpljald '
był zajęty na treningi ra.townlków.
przybyłych do Łodzi z całej Po!~kt.

ny

obsługujący ośrodek
wczasowy dufabryki, został w trybie natychmiastowym .zwolniony .z pracy. Jego przewinienie mu~
Więc, a.by ja.ko~
wykorzy~t.a~ M· siło być dośc poważne, bowiem ani komisja odl•t poszedł do crn:toma.tu
bUardo· woławcza ani Sąd Pracy nio uwzględniły je10
żądań o przywróce!lle do pracy.
Widać tak to wbiło w dumę kierownika działu
kadr tej fabryki, że ani myślał wydać zv.olnionemu świadectwo pracy. Ponieważ pracownik mieszkał w innej części Polski, więc nieustająco pisał i prosił o ten , dokument. Ale dział kadr milczał zawzięcie. Dopiero gdy
pracownik przyjechał do fabryki osobiście, wtedy łaskawie aw.iadectwo pracy mu wydano.

Wot1'y był jedynie brod!Z'l•k,
te<tnak paM R. nie znęcU.

Kierowca

który

żej łódzkiej

Niedostępne·

uciechy

Jednakże przez trzy miesiące kierowca nie mógł
nigdzie podjąć pracy. Dlateio też wystąpił do
komisji odwoławczej, żądając wypłacenia mu utraconego zarobku za 3 miesiące. Komisja wniosek oddaliła twierdząc, że fabryka dokument przesłała pocztą. A że nie doszedł, &a to odpowiadać nie może. W jej ocenie pracownik nie wykazał, że pozostawał bez pracy· 1 powodu braku
świadectwa. Tłumaczenie, te urzędy zatrudnienia
nie rejestrują osób, nie posiadających świadectwa
pracy, jest niewystarczające do zasądzenia odszkodowania. Kierowca odwołał się z kolei do Sądu
Pracy, wnosząc o wypłacenie odszkodowania według wy.nagrodzenia, jakie otr:aymu,je w przedsię
biorstwie, gdii" obecnie pracuje i ~rabia H tya.

wego, by tu apróbowat!
nezęścia.
Spo-tkal go jednak kolejny
zawód.
jako źe fa'/;owy automat miał ;edn4,
ate Maadniczq wadę. G!adko potyka!
moMty, lecz się nie wlqczat.
To
przebro.lo mtar-ę i pan R. ud4t .tę
na: poazuk!wante kierowni ka kqptelt·
&ka, od którego dowiedzłał się.
że
trafti pod dl/ adres, bo automatami
::arzqdza nie
on tecz ajent. Pati R
c·h clal Iść za ciosem I spotkać atę
i ajentem, ale również mu się nie
powlod!o, bo ajenta ak1fTa•t nt• b11ło
Pa" R. zawted%io.n11

wrócił do domu .
zawtedzton4 minę miał młod- zł miesięczni•.
12y pan R. Totd „tarazy pókt kł·
Sąd Pracy po przeprowadzeniu· uzupełniającego
pi41l4 w nim iio.łć atadł I o'P!sat ca:łę postępowania dowodowego ustalił, że odwołanie
wyprawę do
„Fatł".
cetem ja;k kierowcy jest uzasadnione. Komisja odwoławcza
pia.ze ~ o&trzeżenta jednych t Mpię potraktowała jego 11prawę formalistycznie. Sama
t'nowan!Cl dru.glch.
(hl też nio podjęła żadnych czynIIOŚci, aby to oko-

.ltówn!eż

--

BEZ NAGRODY Z ZYSKU

'

n

dl

liczności,

że

pracownik miał trudności z podjęJego wniosek oddaliła powołuJąc się na brak dowodów wskazujących na
istnienie związku przyczy,nowego między brakiem
świadectwa pracy a szkodą w postaci nieuzyskania wynagrodzenia.
W postępowaniu sądowym przesłano pracownikowi upoważnienie do pobrania z urzędu zatrudnienia dokumentu, potwierdzającego fakt, że zarejestrowanie go, jako poszukującefo pracy, nastąpiło dopiero po okazaniu przez niego świadec
twa pracy z miejsca ostatniego zatrudnienia Zło
żył on jeszcze dwa in"ne zaświadczenia, z których niezbicie wy·nikało, że poszukiwał pracy we
własnym zakresie, lecz ze względu na brak skierowania z wydziału zatrudnienia l świadectwa
pracy, zatrudlllionym być nie mógł.
Nie było więc podstaw do twierdzenia, te nie
istniał związek
przyczyn.owy
między brak.iem
świadectwa pracy a poniesioną przez pracownika
szkodą w. pqstaci nieuzyskania przez niego wynagrodzenia.

. ciem pracy,

wyjaśnić.

Ponieważ

art. 99 par. I kp ogranicza odszkodowanie do wysokoici wyinagrodzenia za 6 tygodni
bez pozos~wania bez pracy sąd zmieniając
orzeczenie · komisji odwoławczej zasądził na rzecz
pracownika 8 tys, zŁ Należność ta została wyliczona według zasad obowiązujących przy ustalani u ekwiwalentu pieniążnego za urlop. A więc
od zarobków w fabryce, która uchybiła obowiązku
doręczenia w t.erminie świadectwa pracy, Nie zaś
od wynagrodzenia, jakie pracownik mógłby uzyskać, podejmując pracę w zakładzie, do którego nie
został :Przyjęty • powodu braku świadectwa pra-

cy.

w

LISTACH

syłki.

JADWIGA
BYDELSKA-POWIERZA
BAR CZY PARK?

ODBIOR W ŻYRARDOWIE
W Toruniu została
nadana
pacz.ka, której odbiór miał nastąpić w kasie bagażowej PKP
w Żyrardowie. Ale wskutek pomyłki przesyłkę odesłano do O.
żarowa , bo tak ktoś napisał na
kwicie bagażowym. Przejęta tym
nie wiedziałam,
co robić. Na
szczęście trafiłam na lu<l;zi, którzy nie tylko
w iedzieli , ale i
chcieli mi pomóc. Szybko przeprowadzili szereg rozmów wylaoo lającycb i ściąi:inęli paczkę 1
Ożarowa do Żyrarclowa . po którą przyjechalam w wyznaczonym
dniu.
SzC'zei::ólnle w iele uprzejmośC'f
~tarań wykMał oan !tierown!k
t::t an;,,1~w Kownl<ki
1,tór!'mu t11
_,_,_„ ''raqn(' norhlP,k'lwać ta
rozw ikhnie spraw~· i u-

• l.ODZKI ar lOS (116~

SWIADECTWO PRACY NIEZWŁOCZNm
B. B. - Mój syn przebywający w więzieniu prosił mnle abym
odebrała z jego zakładu iwiadectwo pracy. Gdy tam pÓsdam
kierownik kadr oświadczył, że żadnego 'wiadeetwa nie · wyda:
bo syn nie zdał ubrania roboczego. A on to ubranie llOStawił
w szafce w azatnf, więc jak ma się rozlicz~ć?
RED. A;:-t: 97 kp stwier·dza, że w związku li .rozwiązaniem
lub wy:gasnięcJem .l'tosunku pracy, za.kład pracy jest zobowi4~1JD.y n1ezwłoc~ie wydać pracownikowi świadeetwo pracy. Ta,
ze oracownlik nie roz1iczył się z zakładem d jest wobec n!eeo
zadłużony, nie może być przyczyn11 :nlewyda-nd.a mu śwda•
dectwa praicy.
Dla.tego powinna pani, w imieniu syna zwrócić się tło In•
spek'torli Pracy (ul. Tra1Ugutta 12), który podejmie w tej s-pra•
wie interwencje.
PR.ZERWANY URLOP WYCHOWAWCZY
B. N. - Do połowy stycznia 1985 roku mam lll'lop wychewaw.ez:i:. W zakładzie po~nformowano mnie, ie ponfewa:I: mo•
Je mie;isce pracy Jest zaJęte, zoatanę przyjęta na Inne 11ta.nowisko. Dowiedziałam się, że moje dzlecf mogił być pr&yjęłe
do przedszkola o Ile od wrzdnla podejmę w nim pracę Jako
intendentka. Natychmiast wyraziłam zgodę. Lecz
macierzy.
•tym zakładzłe poinformowano mnie, że to nie będzie takle
proste. Czy rzeczywiście będę miała kłopoty ze zwolnieniem
się z pracy<?
RED. Aleiż nio podobnego. W kaMej chwlł! może pani rozwiązać umO<Wę o pracę w trakcie urlopu wychowawczego.
składa· jąc wypowiedzenie lub występując o rozwiązanie umo•
wy 114 zaaad~e 'POl"Ol'JUm.ien,l.a stron.

w
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wo!inlenie mnie ~ .niepokoju o
los tak ważnej dla mnie prze-

(emeryłka)

(G)

· RED. Mwe pan, tyllko że to nie zmieni fłieg;u ai>rawy z.a·kład postąpił prawidłowo. Zgodnie z art. 171 par.I kp w n~
zis niewykorzystania przysługującego urlopu wypoaynkow„
go z powodu rozwiązan. ia stosunikiu pracy, pracownikowi przy•
sługuj~ ekwi~alen~ pieniężny, do ~tórego n.&bywa on prawo ,
w .,dniu rozw14ząnia ·stooun.ku pracy. Wysoko$ć •kwiw&lentu -9b~i,cza •iG! „ ną.- ~~i~ wy-.n-ag~enla z ~kz:esu b~~redłllo
poprzedzaJącego m~Miąc, w k'tórYłl'll nastąp1łó rozwiązanie •toaunlku pracy.
Pa~ki z~kład przyjął jako podstawę wyUczenia wyna.,-ro.
~zeniia, jakie pan pobierał w okresie 12 miesięcy. Wyłączyt
3edna:k ten ~tatni mi~iąe zatru<l.nienia, gdyft tak właśnie na•
kazu1ą prze1p1sy.

PODPOWIEDZIANE
Wysokiej ranrt urzędnik •ospodar•
kl komunalnej przewiduje,
:te Jut
wkrótce ule poznam nledoczy1ZczoneJ
dotąd Łodzi. Szansą ma byt nie tyl·
ko systematyczne porządkowanie pttsesji, ale I powołanie od 1 lipca br.
nowej arendy miejskiej, która z ramienia prezydenta Łodzi upoważnlo
na została do czuwania nad WYkonywanlem zaniedbywanych tu t ówdzle komunalnych cbowlązków.
Podobnie więc jak w Warszawie,
nowy Wydział Gospodarki Mieszka•
nlowej I Remontów koordynować bę·
dzle zabiegi organlzacyjno-porządko
we wszystkich sektorów,
ze spół
dzlelczym budownictwem lokatonklm
włącznie. Ład I porządek muszll bowiem by~ wszędzie - w posesjach
komunalnych, 1półdzlelczych t prywatnych.

Obok osiedla ZUS międ'zy ulicami Pabia.nicką, Bednarską a
.,Uniwersalem"
znajduje
się
park. Kiedyś b)"ło to miejsce
od.poc..,,nku, """Cerów i zabaw
_,
~...najmłodszych.
Dziś stało . się
ounkt.e m zbornym panów degustujących
napoje wyskokowe.
Ale, te jak&ś nie pasuje im te!:!O czy.nić w blasku słońca, przy
~łównej parkowej alei, panowie
.
orzenjeślj wszystkie
ławki w
miejsca bardziej zaciszne tj. w
krmki I tam
odbywają swoje '
1?l<1.;ne libacje.
Pon!ewat trudno zrezyJ?nować Za wcześnie jeszcze jest mówić o
efektach. Koordynator pracuje do.,. parku maidujące~o
się tu:!:
piero dwa tygodnie. Jeśli dzlelnir.oobok domu ten I ów 1)r6bował we władze I wszystkie mleszkanl'lwe
nrzywr6clć l'lwkom Ich dawne jednostki administracyjne wyjdą mu
'Tlłel~ce.
Ale nasteone~o dnia naprzeciw, nie powinniśmy
Czł!k'!ł.
riieodmienn iP
znaidowal je w zbyt długo na rezultaty. Mam ,jed·
nak
wątpliwości.
Za
du:l:o
tych
„jeśli"
l{r~akach. WreszciP nawet nalwvtrwabl zrezyj!l"towall z te~ w przewidywaniach, a za mało rzeczy pewnych, opartych na dotychcza·
„ferÓ\V!lP'1o p!l'ledvnku I teraz sowej
praktyce. Nie Wlko stare, ale
liczą jedynie na 1'.'0m<>c red.akcji. I powojenne budownictwo mieszka·
nlowe wymaga szczególnyc)l zabiegów.
MIESZK..\NK..\ ULICY Czy wszystkiemu temu zdoła zaradzić
,
SANOCKIEJ
mieszkaniowa admlnlstracJaT

~~

Czy

będzie czyściej?

ledaą • p:rsyczyn bałaganu w po·
sesjach Jest od lał odczuwalny niedostatek dozorców. W Łodzi brakuje Ich około tysiąca - podpowiadają ml komunalni spece.
Głównie 1
powodu niedoboru służbowych mieszkań, zablokowanych przez byłą kadrę dozorców, którzy teraz oczekują
na przeprowadzkę do 11półdzlelczycb
mieszkaA. Sumienni byli dozorcy są
pod opieką miasta, nie ma natomiast
mliuto tego obowtązku wobec tych,
lttórzy zajęli słutbowe lokale, a npomniell o przyjętych na siebie po-

iem powierzonego mu domu, nie stron!ą.cym od drobnyc1!- rzemieilnJczych
napraw w mieazkan1ach lokatorów.
W Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Infrastruktury Technicznej miasta
słyszę o zamierzeniach w tym ~akresie, Dozo.rcy o „złotych rękach" pod~bno p1zestaną być jedynie mar~e·
mem łódzkich mieszkańców kamienic I osiedli, choć tak mylne Jest
dotychczasowe P~J~cie tego zawoilu.
D_ozorca to przec:1ez nie tylko robot.
nlk nlewykwallf1kowany
od szutll
czy łopaty - to tak:te fachowiec o
winnościach.
walorach fizycznych,
odpowlednJch
Nikt z wieloletnich byłych do:i:<>r- umysłowych I moralnych. Szkoda łe
ców, których zmogła
starość
lub tak niewielu Ich dotychczas.
chroniczna choroba,
nie pozostanie
bez mieszkania zapewniają
dy- Samymi jednak tylko i'złotymJ rącz
rektorzy gospodarki komunalnej. ze kami" dozorców Die sa atwt się naJsłużbowych
„dozorcówek" eksmlto· barqzleJ nabrzmiałych problemów powani są cl, którzy mogą,
lecz nie rządkowych w miejscu samleszkanla
chcą spełniać przyjętych na siebie wtrącam w trakcie
rozmowy. funkcji domowego dozorcy. Na Ich Potrzebna Jest systematyczna dbałośt
miejsce przyjdą Inni, chętni do teJ o klatki schodowe, butwiejące frapracy, Tegoroczny plan eksmisji, n· mugi okienne, przeciekające dachy I
jęty w programie akcji
„Posesja", uszkodzone rynny, o zmurszałe balprzewiduje wykwaterowanie niepra- kony I frontowe Htukaterie secesyjwnych lokatorów ze 180 słutbowych nych łódzkich kamienic. a wszystko
,dozorcówek", z czego do lipca br. czego naprawić nie moina doraźnie
wysiedlono jut 40 fikcyjnych dozor- i prowizorycznie Czy wi~c nie poców. Odstawiono Ich tam, skąd przy- winno się podnieść na wyż•zy po·
szli. Równocześnie
trwa werbunek ziom I zmodyfikować pracy admininowych kandydatów na dozor«;ów.
stratorów domów mieszkalnych? Czy
zgodna z wymogami społecznymi jest
Dozorca ma być opiekunem i stró· ich rola, ograniczona
do •ciągania

llzynszu, wydawania kartek, form•lfnego nadzoru nad pracami konserw;a.
torsklmi?
Nikt n°łe twierdzi te są to ujęcia
łatwe. Zwłaszcza kÓnserw 0 ,.,,.„nłe starych domów wymaga
systemuy
nych zabiegów I kontroli. S'łms
nak konserwacja budynków bu za•
piecza usługowego i rzemlE'ślników
niewiele daje. Nie przekonuje więc
„ozgrzeszanie administracji mles~k~
nlowej z jej niechęci do śwfadcZPnfa
usług lokatorskich - przeclet odpłat
aych, Niewiele
teł
wspólnego ze
zdrowym rozsądkiem ma twierdzen.ie
o konieczności
zllkwidow inia
w
ROM usług z powodu ich m~łej opła

j:::

calności.

Trudno zgodzić się z twlerdllenlem,
i:t lokatorowi łatwiej pozyskać r:re.
mleślnlczą usługę poza przedsiębior
stwem komunalnym, skoro od d:twna wiadomo Jak poważnie •kurczyła
się w Łodzi sieć usług. I oto aktualne pytanie: czy w dzisiejsze.I sytuacji nazwa ROM {Re.fon
Obsłuai
Mieszkańców} nie :1akrawa 11.a kpiny
z lokatorów? „
Trz,ba oczekiwać, :l:e organizacyjna
sprawność nowego wydziału
gospo·
darkl komunalnej przyczyni się przynajmnie.I do zmniejszenia braków I
zanledbai!.. że cała Łódź będzie czystsza I bardziej uporządkowana.
KRYSTYNA WYRZYK:OWSKA

"7

e w torek odbyło aię w
Warszawie spotkanie r zecznika prasow ego rządu Jerzego Urbana z dziennikarzami zagranic:mymi. Ob ecni byli
•epr ezentanci krajowych środków
lllasowego przekazu. Na wstępie
rzecznik odpowiadał na zgłoszone
-wcześni ej pytania.
Pyta.no m .in. k t o stanie na czele radzieckiej delega cji na uroczystości 40- lecia Polsk i Ludowe j. W
zwią zku z tym J . Urba.n powiedział , ż e n a czele delegacji ZSRR
istać będzi e Ni kołaj Tichonow, czło
nek B iur a PolitycŻ nego KC KPZR,
przew od ni czący Rady Ministrów. J.
Urban poi nformował równ i eż koo najwainiejszy ch
responden tów
punktach obchodów 40-lecia Polski
Ludowej.

RZĄDU

RZECZNIKA
przeważającej

liczbie

dobrze

. dów

w

dów powszechnych wpłynęło zaledwie 30 spornych spraw.
Poproszony o komentarz do pobytu w Polsce przewodniczącego
MKOl Juana Samarancha rzecznik
stwierdził, że jesteśmy bardzo zadowoleni a tej wizyty. W jej trakcie daliśmy wyraz naszemu przywiązaniu do Idei olimpijskiej oraz
potwierdziliśmy zainteresowanie Polski udziałem w ruchu olimpijskim,
który lłuży sprawie pokoju i wujemneeo porozumienia mi11dz7 narodami.

Kolejna informacja dotycayła apłat
polskieeo zadłużenia, ewarantowaneeo przez paiistwa b•dące człon
kami Klubu Paryskieeo. J. Urbain
poinformował, i• Polaka rozpoczęła
realizację spłat zadłużenia J: tytu-

R

konsularną,

wencję

potrzeby i

uwzględniającą
możliwości.
lilas tępnie,

uzupełnił
Rzecznik
na jednej z poprzednich konferencji informac j ę , na
temat dz iałalności samorządu pracowniczego. Ogni wa samorz ądowe istnieją obecnie w 90 proc. przedsiębiorstw. W radach działa 1Z8,7
tya. osób, Robotnicy stanowią 54,8
proc. członków rad. Pozostali to
przede wszystkim przedstawiciele
średniej kadry kierowniczej i in. żynieryjn1>-technicznej. Znikomy jest
udział w radach pracowników ekonomicznych i urzędników. Ok. 30
proc. członków rad stanowią praśred
cownicy z wykształceniem
nim, a tylko 12,3 proc. legitymuje
aię studiami wyższymi. NajliclJillejsza wiekowo 1rupa to ludzie mię
dzy 30 a 39 rokiem życia - ok.
40 proc. ogółu członków rad. W
przedziale wiekowym od 40-50 lat
%ll8.jduje się 30 proc. działaczy samłodszych,
Osób
morządowych.
przed 30 jest w radach ponad 11
proc. Ok. 30 proc. działaczy same>rządowych należy do PZPR.
przedstawioną

z

wynikających

z u-

J

erzy

w
prasie zachodniej narzekania, iż konsulaty :niektórych
krajów nie nadążają z wydawaniem
wiz obywatelom polskim. Ma się
do nu pretensję, że zbyt liberalnie wydajemy paszporty. J. Urban ,
pr.zypomniał, że w tej samej prasie,.
jeszcze niedawno zarzucano Polsce,
iż nie wydaje się dostat ecznej liczby pa.szport6w. Twierdzono, że w
ten spOlób łamie się zasady dokuNie
mentu końcowego KBWE.
wiem, ezy oeraniczenia w wydawaniu wiz nie należałoby równ i eż
nieprzestrzegakwalifikować jako
nie zasad KBWE _ stwierdził J.
Urban. Chodzi bowiem o efekt o 1wobod1t podróżowania .
Z kolei rzecznik odpowiadał ina
pytania dzi•ll!!likarzy. Dopiero gdy
Sejm uchwali amnestię można bę
dzie powiedzieć, kogo amnestia oodparł min. J. Urban
bejmie na pytainie, czy dotyczyć ona bę
dzie czterech sądzonych działaczy
l{SS KOR. Odpowiada j ąc na kolejne pytanie rzecznik wyjaśnił, że
wyrok w sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka jest nieprawomocny.
orespondent BBC chciał się
czy
natomiast dowiedzieć ,
tym, że
w związku z
dziennikarze zachodni nie
są wpuszczani na proces czterech
to czy mogliby
działaczy KOR _
chociaż stać na zewnątrz, na ulicy.
Wydawanie wejściówek - stwierdził J. Urban _ leży w kompetencji sądu , o czym już niejedn«>krotnie mówiłem. Natomiast prowarunkami
z
związane
blemy
pracy korespondentów są w gestii MSZ, Po ru pierwszy dowiaduję się, ie t>an z ·BBC chce
stać na ulicy przed sądem. Ogólnie rzecz biorąc korespondenci zachodni mogą stać gdzie chcą, jak
wszyscy ludzie mogą atać i choże istnieje
dzić po ulicy. Chyba
zaerożenie porządku, a wtedy m ilicja ma prawo tak działać , aby

K

Wrażenie

surrealistycznej wprost

1twarzaj ą poważne rozamerykańskieeo dziennika

humoreski
ważania

„Washington Post". który odgrzewa
sprawę rzekomej próby przemytu
broni i bondoskiich akcesoriów z
USA do Polski. Autor tej informacji twierdzi, że za tę broń oraz a•
kcesoria policyjne przemytnicy mieli dostać w Polsce„. czołg radziecki. W tym celu nawiązali nawet
kontakty
twierdzi dziennik z jednym z eenerałów polskich,
który 7.llpewnił, ii transakcja jest
realna, żądając przy tym odpowiedniej sumy wypłaconej na je10 konto w banku szwajcarskim. Z przyjemnością cytuję tę humorystyczną
bajkę, zdumiony, iż przytacza ją

czoną doni01Słość.
Po pańskim pobycie

w Paryżu
doradca ministra spraw zagraniczClaude Cheysson
Francji
nych
spotkał się z Sewerynem Blumsztajnem, członkiem biura „Solidarności" w Paryżu. Proszę o skomenpowietowanie tej Informacji dział przedstawiciel DTv.
wiązać
aby
Nie widzę powodu,
mój pobyt w Paryżu :z: w/w rozmową, bo ja teeo spotkania nie
inicjowałem. Jest to kolejny przejaw polityki mieszania się w sprawy wewnętrzne Polski. krok nieprzyjaimy wobec naszego kraju.
1ł'

dniu

pismo, wydawane w nieperyferyjnym kraju.

głębokjm żalem zawiadamiamy, te dnia lf lipca l9H 1.
clętklch cierpieniach amarł, pruźywHy lat "

+

mgr ini. ANDRZEJ

Prosimy e

roku

smarła .

SIOSTRA, ZillC, WNUCZEK
I POZOSTAŁA RODZINA
kondolencji,
nieskładanie

zawiadamiamy, te w dniu 15 iipca tBlł roku
w wieku I& lat, ukochany Mąt, Ojciec t Dziadek.

, S.

ł

aaetnopał, wleloiełnl
1łułony członek Wydziału U Nauk
Blstorycznycb l Społecznych ŁTN.
tep.aJ, Ją
ałęboldm talem

z

Z I.TM

Po&rlltenl w Cłęboklm •mutku
zawiadamiamy, te dnia 16 lipca
zmarł nasz ukochany Mąt,
Ojciec i Brat

ZONA, SYNOWIE, SYNOWt:, WNUCZĘTA
llODZINA

zmarł,

POZOSTAŁA

PROGRAM li
9.00 W. Mach: .. żvc i e cl 7. e I mał"N
fr. 8 pow. 9.'Jo P r zebo je -4 la. 9.118
10 .00
A. Piwowarcz. k : „Maszkary''.
Godzina melomana - Od Chopina do
Szymanowskiego. 11.00 Zawsze po jedenaste.I. 11 .10 Wakac je w stereo. 12.00
Konserwatorium
Chór Kameralny
Im. F. Liszta w BuCłaneszCle. 12.!5 W
Sa mi swoi. 13.00 Wlastronę jazzu d omo~cl. 13.05 Serwis Informacyjny.
IL). 13.lł „Najlepsi w woJew6dztwie"
- aud. E. Dobrowolskiej (Ł . 13.20
Z malowan ej skrzyni. 13.30 Album operowy: z nag rań wę l( lersk l ej •olewaczkl Sylvii Sass. 14.00 A. Piwowarczyk: .,Maszkary" - odc. 4. 14.10
Wak ac je w stereo - Muzyka z klui
Pamiętniki
15.00
bów I estrad.
wsuomnlenia: Wo jciech Kilar
kompozytor . 15.10 Ze skarbnicy pleś
ni polskiej. 15.30 Folklor na maple
świata . 15.55 Miniatura literacka: „Poeci o poezji". 18.00 Wielkie dz! eła, wielcy wykonawcy. 17.oo Wiadomości. 17.05 Rozwiązanie zagadki muzycznej .tładtoranka IL). 17.10 Aktualności dnia IL). 17.30 „Trzyndcle z
trzydziestu trzech" - prowadzi :terzv Kljo (ŁJ. 18.20 Klub Stereo. 19.30
Wieczór w filharmonii - Praska Wiosna 84. 20.45 Wlad. 20.50 Wieczornt'
latach
refle1<sje. 20.55 Splewają po
~odowlcz, l S. Krajewski.
M.
21 .30 - 1.00 ••Literatura l muzyka."

z

poranna muzyka. 10.00 Herbatka
przy samowarze. 10.:IO Jazzowe wakacje. 11.00 Proato z kraju. 11.20 Muzyczny Interklub. 11.so z. Załuski
„7 polskich grzechów główny ch" ode. ·n 12 .00 serwla Trójki. 12.os W
tonacji Trójki. 13.00 M. Markowski :
odc.
„ Skamieniały p"czek róży" 11. 13.10 Powtórka z rozrywki. lł.00
Serwis
1~ . 00
Lato w fll11armonil.
Trójk i. 15.05 Wakacje na dwóch kół
zespoły
kach. 15.10 Przypominamy
Jana Hammera. 15.45 Sylwetki. 16.00
Zapraszamy do Trójki. 19.00 Codziennie powie ść w wyd. dźw. - J. Iwa19.30
szkiewicz: „Sława I chwała".
„7
Trochę swingu ... 19.50 z. Załuski polskich grzechów głównych" - odc.
18. 20.óO Studio nagrań. 20.45 Przecena hierarchii - dyskusja o literatukwadranse
rze 40-lecla. 21.20 Trzy
Jazzu. 22.05 24 ~odzlny w 10 minut
I inf.- sportowe. 22.15 W kręgu ballady: Tom Walts. 22.45 „Ludowa Spół
dzielnia Wydawnicza i jej autorzy" cz. TI. 23.00 Zapraszamy do Tró jki.
23.50 John Barth - „Dunjazadiada '
- odc. 10.

9.05 Dla dziecl:
8.50 Aktualności.
Spiewnik 40-lecia „Harcerski polonez" 9.35 U prz y jaciół : Georgi Waliczkow „Bajka o dewizowych n).edźwleddach" 18.00 „Halo, ~kacje... "
u .oo zwierzęta znane 1 nlemane „Feniks" . 11.30 Kolekcje płytowe Halina Frąckowiak . 11.59 Sygnał czasu z W-wy. 12.05 Wlad. 12.10 „Coś
więcej nit zawód". 12.30 Radio Moskwa. 13.00 W poetyckim nastroju 13.30
oczarowania".
„Mazowieckie
14.45 Blok 11uRozgłośnia Harcerska.
16.00
dycji dla młody ch słuchaczy.
piosenWiadomości. 18.05 Leksykon
ki krajów socjalistycznych. 1S.3a WiW trosce o natu rę. 17.05
dnokrąg Muzykowanie kameralne. li.OO Maga1
zyn „Moje hobby„." - Kolekcje
kolekcjonerzy. 11.20 Muzyczne hobby
- nagrania z filmów. 11.40 studio
Ekspertów. 19.30 Wiadomości. 19.40 Rodzina na świecie - Kobiet nikt nie
liczy - rodzina arabska. 20.10 Gra
Ork. Stana Getza. 20.20 Wieczór Muzyki I Myśli - Nowości wydawnicze.
- Zderzenia. 22.00 Tnterpretac.1e cho22.50
pinowskie: Szkoła francuska.
Lektury .,Czwórki". 23.00 Człowiek i
Z głębokim talem t b6lem zawiadamiamy, że w Belgii smarła
imiercl11 tragtczn11 w wieku lat

S7

.

p,

Emerytowany pracownik ZPHZ „Textillmpex" .
Wyprowadzenie zwłok nastąpi z k1.pllcy cmentarza rzym~ko
katollćkiego pn:y ul. Ogrodowej w dniu 19 lipca 1914 r. o codz.
13.:la o czym zawiadamiają zrozpaczeni:
C0RKA Z MĘZEM

POZOSTAŁA

I WNUKAMI, SIOSTRA
RODZINA

P.

1

MĄ2:,

I

wyrazy szczereco
powodu &miercl
skłatłaj":

OJCA

DYREKCJA, POP PZPR, RADA
PRACOWNICZA ORAZ KOLEZA"NKI I KOLEDZY 7 '7,1' ""''
DU llEMONTOW I JNWl!STYCJI
GOSPODARKI MlEl>~KA :~ 1 ~ „ .,,,1
W ł.ODZI

9.00
10.30
17.10
17.20
17.30
19.00
19.10
19.30
20.00
20.15
21.55
22.25
22.40
23.00
23.35
-.
23.(15
16.30
17.25
17.55
18.30
19.00
19.20
19.30
20.00

PROGRAM I
magazyn hat'cerą
oraz kino Teleferii •. Ucieczka - wycieczka" (5)
Film dla 2 zmiany - „Solo .·
Sunny"
Losowanie Express Lotka
Małego Lotka
DT - wiadomDścł
„Małżeństwo z rozsądku" polska komedia muzy czna
Dobranoc - „Wędrówki PY·
zy"
„Dni Przyjaźni"
Dziennik
Publicystyka
Filmoteka festiwalowa
„Solo Sunny" - dramat obyczajowy prod. NRD
Krajowa Rada Narodowa pol. film dok.
DT - komentarze
Dni przyjaźni - relacja z
katowick ich spotkań mło
d zi eży polski ej i radzieckiej
Z tibnoteki 40-lecia - „PorRyszarda Hanin.
trety" S tud io sport - Polska-Kuba ·{piłka ręczna)
OT, ......, 24 g<>dziny,. .
PROGRAM II
Studio sport
Język angielski (10)
Język rosyjski (10)
„Krąg"

Wiadomości (ł.)

$piewnik domowy
Przeboje „Dwó jk i"
Dziennik
gospodar n ości
Mistrz
Łańcut

20.10 „Tam, gdzie pieprz

rośnie"

(9)

21.00 Vademecum Jerzego Wittli-

na"

wydar zenia, telefon
21.15 DT „Dwójki"
21.30 Goście letn iego studia
21.45 „Szansa"
„Dziwny
22.15 „07 zgłoś się " wypadek"

Z 1lęboklm talem zawiadamiamy, te w dniu 15 lipca 1984 ro-·
ku odeszła od nas nasza najukochańsza żona, Matka, Babcia

skład.aj":
ODDZIAŁU
PllACOWNICY
łHIRVRGlI OGOLNEJ
SZPITALA IM. E. SONENBERGA W ŁODZI

MĄ:t,

pracownik

!!~!famy" I

Z powodu

le ż ankj

„

ł '·
EUGENIUSZ
KAWALERSKI

CORK.A, WNUCZKA
RODZINA

POZOSTAŁA

po
w

śmierci

„Fo-

Cro1lcb. •am
Wypr,o wadsenle
ko• kaplicy cmentarsa
munalnego Zarzew nastP,pl w dniu
19 lipca br. o aodz. 11 o c11ym za.
wiadamiaJą poar11tent w nleutulo.
nym talu:
CORK.I, z11;c1ow11.:
I WNUĆZl';TA
Prosimy • Bleakładanle kondolencji.

wyrazy
Mężowi,

Rodzinie

~ głębokim talem zawiadamia·
my, te w dniu U lipca 198' roku
prsetywszy lat 74, nasza
l
najukochańsza żona, Mamusia
;Babcia

Córeczkom I

KRAWCZYKA

ł

Pogrzeb odbędzie się dnia 18 lipca 198ł r. o godz. 13 na cmen·
tarzu Zarzew.

Z żalem zawiadamiamy,
lipca 198ł roku zmarła
w wieku 60 lat

15

„

llAJlNAI\IOWCY

ł

że

dnia·
nagle

P.

P.

KAZIMIERA DRAB

serdecznego I nlezawodne10 Przyja.clela, znakonµtego artystę
muzyka. Pogrątenl w smutku

pozostałej

z 37 ŻŁOB
KA REJONOWEGO PRZY ZESZDROWOTNEJ
POLE OPIEKI
ŁODŻ - POLESIE

ł.

S.

ws p6łczucla

głębokiego

składają:

WSPOŁPRACOWNICE

•włok

WACŁAWA

Ko-

naszej

KRYSTYNY
INDRVCHOWSKIEJ

alKJ"•

łmieret

18
Pogrzeb odbędzie się dnia
lipca br. o godz. 14 na cmentarzu
w Radogoszczu, pozostają w bólu

BllACIA, BllATOWE
RODZINA

Dnia U lipca 198' roku
cierpieniach, smart
wieku 71 lat

były

Z 1łęboklm tale„ łe1namy

z

Tll:Ll:WIZJA

POZOSTAŁA

clęł:klcb

wap61csucla

Dr a11l.

Kei.

wsp6łczucta

naukł! . 23.tO Muzykoterapia. 23.50 Wiadomo śc i. 23.55 Kalendarz radiowy.

LEOKADIA
PIETRZAK

zmarła,

ANDRZEJOWI
GRUCHOTOWI

Systemy te mog ą z n a l eźć zastosolewanie przy stawianiu diagnoz
k arskich , wykrywaniu l ocenie mechanicznych awarii. przy analizach'
ro- .
ch emicznych l konstruowaniu
i
botów, zdolnych do rozpoznania
oceny bod ź c ó w z ewnętrzn y ch.
Firm11 zamierza rozpocząć produkcję procesorów w marcu. Ich cen4
ustalono na 25 mUlonów jenów (równowartość 103 tys. dol.).

a MALINOWSKICH

Ili
Po1rn1t odbędsle się dnia
lipca 1tr. a cods, 17.38 s kaplicy
~"!: ~arza rzymskokatollckle10 na

ehlrur1

SIOSTRA
RODZINA

ł

ł.

niezwykle ofiarny, salaebetny, wlelklero serca.

li
Po1rme1t •411•4111• alt dnia
lipca 191ł r. e 1cids. 11.~ 1 kaplicy na cmentarsu rzymskokatolle·
Pokim prsy · ul. Rqowskl1J.
1r11:tenl w 1mutku:

z powodu

w zakresie japońskieg o.
elektroni cznego, Fufltsu,
opracowa) najszy bszy pr ocesor, mający z apewn i ć komputerom osiągnię
z.a
cie wyży n ludzkiej Inteligencji,
do samodzielnego my śle
;i:dolnoś cią
nia, w y ciąg ani a wniosków I zdobywania wiedzy ów element „Facom
rozwój .
umożl!wia dalszy
Alpha"
komp.uterowych syst emów na podo•
bieństwo inteligencji, k tórą obdarowała czło w ieka natura.
Potenta t

przemysłu

e,t•włek

P.

ałębolrł•a•

iflfel1genc ją

KAZIMIERA SKIBA

· głębokim talem sawladamla-

Wyraay

Komputer z ludzką

PROGRAJ\I IV

my, te smarl

ł

nienie su:zegółów organizacji wła
dzom hiszpańskim, bądź w obawie,
te uczyni t.o po wydaniu go w ~
ce policji francuskii e j.

ła

t .00 Lato s radiem. 11.19 S y gnał cz111u z W-wy. 1%.05 Z kraju I ze świa
ta . 12.30 Muzyka folklorem malowana
13.00 Ko12.45 Rolniczy kwadrans.
kierowców.
munikaty . 13.10 Radio
Sztevanovlty.
1~.20 Ballady Zorana
13.30 Stara I nowa muzyka wojsko·
wa . 14.05 Mal(azyn muzyczny „Rytm"
15.55 Radio ki erowców. 16.05 Problem
dnia . 1"6.15 Bank przebojów 17.00 MuPiosenki
zyka I aktualności. 17.25
trochę zapomniane. 18.0:\ Gon\C)' te.
mat. 18.15 Nowości nie tylko z płyt
- Koncert dnia. 19.00 Dzienn ik wieczorny . 19.20 Minirecital - na organach gra Piotr Figiel. 19.30 Radl~
1
dzieciom: „o chciwym człowieku
słuch . 20.05 W
gadając y m drzewie" kilku taktach, w kilku słowach. 20.10
Koncert tyczeń . 20.311 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 20.40 „Opowiadania o Ziemiach Zachodnich I Pół
nocnych" - fr. 11. 20.50 Jazz w pl·
gulce. n.oo Kom\mlkaty. 21.05 Kronika sportowa. 21.15 Encyklopedia wielkich głosów - F.ttore Bastlaninl. 22.00
z kraju i ze ś w i a ta. 22.25 Piosenka
Panorama
nie Jest ml obca. 21.10
~wi ~ta. 23.25 Dla tych co nie lubią
rocka.

KAZIMIERZOWI
KACZOROWSKIEMU

19łł

I POZOSTAŁA

RYSZARD SZCZEPANIAK

I

P.

,tONA, CORKI,

w wieku 61 lat
ł

ł

odbcdzle li• w dniu
r
r. o godz. U.30
kaplicy cmentarza ewan1elickleso prsy ul. OcrodoweJ o e•ym
powiadamiaj':
Popzeb

li lipca

kondolencji.

S.

ZONA,

l

LEON CZAJKOWSKI

n.

t>nia 16 lipca tBH roku

8.00 Zapraszamy do Trój Id. t .20 Ma-

tONA, SYNOWIE, IYNOWE,
WNUCZKI I POZOSTAŁA
JlODZINA
.

IOLl!:tANIU I KOLEDZY

lekarz medyeyny -

Wyprowaclzenie awlok nastąpi a koiclola panfialne&"o w Ksawerowie na miejscowy cmentarz w dniu 11 lipca 19H r. o 1odz.

nieskładanie

PROGRAM Hl

PROGRAM l

GRZELAK

P.

JóZEF SZYCHOWSKI

Prosimy o

SRODA, 11 LIPCA BR.

CORKA,

głębokim żalem

.:marł,

polskich dzieci
w ZSRR

STANISŁAW

UH r.

z

Wypoczgnek

I.

wYltttny

MIKOŁAJEWSKI

tJ
nik wyałosił żartobliwy komentarz 11
prywatny do kilku artykułów, któ33-letnl Francuz, Raymond Vacre ostatnio ukazały się w prasie
zachodniej, a były poświęcone iego .c.arizi, uważany za jedneg<:1 :i:. gro(PAP» źniejszych gangsterów związanych
osobie.
z ma!i11 marsylską, zginął w BarcelonJe w niezwykłych, zgoła filrnowych, okollcznośclach. Vaccarizi przebywał od kilku m i esi ęcy w
~vięzieni u w Barcelonie I w stosun ku do niego toc zyło si ę po stępowa 
nie o ekstradycję. o k tórą wys tą
p ił y władzt> Jram:u sk ie.
W ub. sobotę Vacca ri ziemu p rzekazano gryps sugerujący , by o o·
w czasie wykreślonej godzinie
świetlania filmu w telew izj i lllkauil
ponieważ
się w jednym z oki en
„chce go zobaczyć z zewnątrz żo
Podobnie jak w dwóch popned- na". W momencie, k iedy nie prze.
nich latach również w ty m roku czuwający niczego gamgster stanął
padły dwa
z zewnątrz
w Zwtiąziku Radzieckim wypoczyw3 w oknie.
w okresi e W&kacji Ji,cząca blisko 5 strzały. Kule brafily w czoło i w
polskich, serce. Strzelano z 6 pi ętra kamietys. osób grupa dz.ieci
nicy poł-0żonej po prze ciwnej strogłówn i e harcerzy. Na zaprosz ~n i e
ra dzlieckich zwi ązków zawodowych n ie ulicy, z wy n a iętego ~ oe c ialnie
PO 100 m ieszkan ia. Vaccarizi po niósł śm i erć
do Kraju Rad przybył-0
dzieci ze w szystkich 49 województw na mi e jscu.
o.ne,
na szego kraju. Pr zebywają
„By ł a t o egzekucj a w yko nana z
wraz ze swoimi radz ieckimi rówie 4nikami z or)!an i zac.i i pioni erski.e j. zawodową precyzj ą " - stw i e rdzają
prowadzące w te j ~prawie śl edztwo
Gośc i e z
w 32 r ejonach ZSRR.
Polsk.i otoczeni są w obozach pi.o- władze policyjne Ba r celony.
ni,erskich szczególni\ t.t'oską i serPrasa pod~jrzewa , te matia zglaCfecznością organl7.aborów !eh podzlla gangstera w odwet ii.a. ujawbybu oraz radzieckich kOtl.egów.

łr

KAZIMIERA
ZAWISTOWICZADAMSKA

110

P.

1114

Prof.

Wyprowadzenie drogich nam zwłok n:ut,pl dnia tł lipca br.
o codz. U.30 z kaplicy cmentarza Zarzew - komunalny.
!tONA, MATKA,

a llpea

poważne

krótkich lecz

ł.

skomentował

Urban

również powtarzające s ię

mowy s 1981 r. Rząd Polski wyraża nadzieję, :te stworzy to 1przyjaj ;cy klimat do dalszej dyskusji.
Strona polska przedstawia równocześnie proeram odbudowy eospodar ki i wychodzenia :i kryzysu. W
najbliż.szym czasie spodz!ewac się
należy · kolejlllego spotkania z przedstawicielami Klubu Paryskieeo.
aatępnie J. Urban sprostował kilka nieprawdziwych
informacji, które ukazały
si11 ostatnio o Police w prasie zachodniej. Pojawiła 1ię np. na
Zachodzie opinia - powiedział rzeże Polska storpedowała
cznik konferencj11 1zt.okholmską, Sprzeciw delegacji polskiej miał podobno uniemożliwić ustalenie roboczego programu obrad. Otóż projekt
tego programu - stwierdził rzecznik - nie był w ogóle przedmiotem
dyskusji na posiedzen.lu plenarnym,
a był rozważallly nieoUcjalnie na
forum tzw, frUPY kontaktoweJ. W
toku tego- spotkania prz4!wodnicz cy aeleeacjf · polskiej stwierdził w
imieniu wszystkich krajów socjalistycznych, że projekt proeramu obrad wymaga jeszcze przemyślef1
I pewnych uściśleń. Nie oznaczało
to odrzucenia projektu teeo dokumentu. Tak więc doniesienia o
storpedowaniu przez Polskę konfe- porządek zabezpieczyć . Proponuję ,
r encji 11ztokholmskiej Sił przeina- abyśmy tej sprawy nie wyjaśniali
czaniem :faktów mających wątłe publicznie, bo jednak sprawa pań
podstawy.
skiefo stania na ulicy ma ograni-

N

Naw.!11:1:.ując do innego pytania J.
Urban powiedział, że w dniach 12-15 bm. przebywał w Pekinie wiceminister spraw zagranicznych El'lllest Kucza. prowadząc rozmowy
z podsekretarzem w chiński m MSZ
Q len Qichenem. Rozmowy w Pekilllie są wyrazem rosnącego, wzajemnego zainteresowania rozszerzeniem, po wielu latach zastoju, dwustronnych kontaktów, a także przejawem gofowbSi:i nawiązania współ·
pracy 'W wielu dziedzinach. Wicezagranicmiych
ministrowie 1praw
podpisali obecnie w Pekinie kon-

11towe

zobowiązań,

łu

zecznik poinformował, że 14
bm. w zakładach karnych i
aresztach śledczych przebywało 58 skazanych za prze1tępstwa popełnione z pobudek p1>lityctnych i 602 osoby tymczasowo aresztowane z tych samych powodów.

on poprawie stosunków

·„m1'ert. francusk1'ego gangstera
KONFERENCJA PRASOWA m~~:z:~k~:~~; :~::~~~~·rzecz. S

zakłaus.iłu j e un.ce„Głos Ameryki"
się stwić moją wiarygodność twierdząc,
układa
wyborach rzecznik
współpraca mię!zy radami i że mówiąc •
ich pozostałymi partnerami kłamał, a wyniki wyborów b yły
w przedsiębiorstw ie. W początko wcześniej ustalone - na co „Głos"
wym okresie odnot.owano szereg ma dowody na piśmie . Powoluje
sporów kompetencyjnych między sa- się przy ty m na jakieś poufne pismorządami pracowniczymi i związ mo z sekretariatu CK SD, do podkami zawodowymi. Spor y t e zani- ległych jednostek, w któr ym inkają w miarę wzrostu doświadcze formowano o odsetku kandydu; ą
nia działaczy, a także siły ruchu cych do rad z ramienia stronniczawodowego. Tam, gdzie związki twa i innych ugrupowań polityczOdpowiadając na kolejne pytanie mają mooną pozycję, współpraca nych. Po pierv;sze, CK SD powiarzecznik stwierdził, że odpowiednie zazwyczaj rozwija się na ptaszczyź... da, że pisma takiego nie było. Ale
ze zrozumie- nie partnerskiej. Powoli, ale syste- gdyby nawet. Każda koalicja wywładze państwowe
Jakich
niem odniosł:v się do apelu Rady ma tycznie, narasta liczba formal- borcza wcześniej ustala
Krajowej PRON o zastosowanie nych porozumień między samorzą proporcjach wyłaniani będą k&ndyszerokiej amnestii wobec osób, któ- dami i związkami w poszczególnych daci na wspólną listę i ;nie ma
one to nic wspólnego z późniejszą frere popełniły przestępstwa z moty- przedsiębiorstwach . Dotyczą
wów politycznych i mniej grożne głównie rozgraniczenia kompeten- kwencją wyborczą . Tak więc konspołecznie przestępstwa z pobudek cji. Niewiele jest dotychczas spo- strukcje dziennikarzy z „Głosu Aposllolityrh. Podjęto prace nad pro· rów na tle ustawy o przedsięb i.or meryki" są oparte lllie tylko na
jeklt'm ustawy amne~tyjnei, który stwie państwowym i samorządzie nieistniejącym dokumencie, ale doSeJmowi. pracowniczym _ powi edział Jerzy wodzą również braku logiki i znabędzie
pr~t'dstawiouy
powied zi ał Urban. Do 1 kwietnia br. do są jomości systemu wyborczego.
Władz e pai1st wow e -

rzecznik - podj ęły więc na wniosek PRON in icjatywę ustawodawczą . Proponowanie Sejmowi projektu aktu amnestyjnego uzasadnione ]est tradycja . Doniosłe rocznice w życiu narodu I państwa zaswyczaj ł11czyły się z wydawaniem
aktów amnestyjnych. W tym wypadku za amnestia przemawia po1tępująca stabilizacja, spadek wpły
wów przeciwników naszego ustr«>ju, wzrost siły Tlltństwa I poparola sPOłec:mtego dla stabilizacjl 1to1Unków w państwie. Poparcie to
11jawnllo się szczególnie wyraziście
w czasie wyborów do rad narodoWych. Wszystko to pozwala uznać,
U istnłejlł dzl6 warunki, aby łra
łycji italo się zadość i by ludziom,
którzy, jak mówi to apel PRON,
Uwikłali rlę w działalność sprzecz114 z prawem oraz Lnteresami narodu i państwa, dać kolejną szamię powrotu do normalnego życia I
pożytecznego uczestnictwa w zbi«>rowym trudzie.

służy

Nie

dniu
Pogrzeb odbędzie się w
lipca br. o aodz. lZ z kaplicy
cmentaua komunalnego na Za·
rzewle.

20

aOJłZINA

JADWIGA PAWLAK
11

domu POLEC

Pogrzeb odbędzie się dnia 19 lipca br. o godz. 15.:la na cmentarzu
św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej, pozostaja w smutku:
l!IYN, SYNOWA, WNUKI
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tODZKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKORZANEGO

i

.,

I

łJODZ, ul. WIGURY 21, tel. 36-37-33 w. 125 tub 278

tel.

hezpośredni

36-86-,30
wspólnie

(ddał

osobowy)

o

6w
organizują

OC

od dnia 1

września

c

I

1JI. TRAKTOROWA 128

wraz z

zaraz

1984 roku

w. ŁODZI,

o

PRACOWNIKOW
w zawodach: /

w ŁODZI, ul. SrENKIEWICZA 63
\

prowadzą przyjęcia młod1:eży w wieku

do

Dochodzącego

16-18 lat

Hufca Pracy.

Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny zawód

dla

Jeśli

młorizieży

w wieku 16-18 lat.

ślusarz (spawacz)
stolarz (cieślo)·
betoniarz (produkcja eleir.enł.ów budowlanych)
innych pracowników do bry-

chcesz zdobyć atrakcyjny zawód:

OPERATORA automatów tokarskich,
MONTERA urządzeń pomiarowych

zegaro-

gady

wych,

nej.

WIERTACZA,
FREZERA,
TOKARZA rewolwerowego,
SLUSARZA rewolwerowego,

pracy i płacy do
u:r:godnienia w spółdzielni, Parzęczew, tel. 44.

:
§

§
§
~:

~

S

~H/H.////////HH./H.//.//HHN.//H.///D'U'/~H'H'H//HQ;V~

·

~

~

KONKURS

WYDZIAŁU

§

DZIEKAN
FIZYKI , TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

I

OGŁASZA

~

POLITECHNIKI ŁODZKIEJ

§

~

~

I
§

~ KON ·KURS~

§~ '

.
k
S ..:;'na : ob.sadzenie
dwóc~ .stanowis asystenta.
§ ·
· ' żysty w Instytucie Informatyki.

~

być

stQ~

~

~·

§
§

~ ·

.

§

.

Do podania odresow!'.:lnego do J. M. Rektora
Politechniki Łódzkiej należy dołączyć:

~

§
§

-

życiorys,

~

odpis dyplomu ul<ończenia studiów magi·
sterskich.

~

Termin składania dokumentów upływa )dnia

§

~.

16 sierpnia 1984 roku.

s.~
§·
§

ninieiszJm
- informuje, że rekrutacja na:
Wieczorowe Magisterskie StuEkonomiczne dln Tnżynie-rów,
Pt<lypiomowe Studium Orga-

diurr.

~:= ~

nizat.iJ Pracy
i Podyplomowe ,Studium
ZR rząrlz.ania

:

~

ZESTAWY WYPOCZYNKOWE w cenie od 20 do
50 tys. złotych,

j

„

KANAPY w cenie od 14 do
30 tys. złotych,
FOTELE w cenie od 4 do 15 tys. złotych,

:1

DO NABYCIA W SKLEPACH:

,

ul. Piotrkowska 190,
tel. 36-17·32, 36·12-60

>O DNIA 30 LIPCA BR.
Szczegółowych informacji udziela ;;l!kretiuiat przy ul. Armii Ludowe1· 3/5, pok. 137, tel. 32-:.?4-82.

2458-k

ul. Brukowa. ł, tel.
51·13·73
Łódź. ul. Łanowa 19/Z~, tel.

Łódź.

~

~

Zaolziańska

ul.

~//HHUH///././///U/U/./HH.D/.U/~

1, tel.

.c.

L IWflW!

PLAC 56 arów, ogrod zon y ,
d?m 50 m kw. pÓdplwnlczony - sprzedam. Emllla.
tramwaj . ł6. Oferty .,9879"
Biuro Ogłoirzeń, Sienkl<!-

ZAWIADAMIA
DZIAŁKĘ z rozpoczętą budową k. Zgierza sprze-

że vt

ramach posiadanych wolnych nrncy przerobowych nnwiąże
współp!>acę kooperacyjną w zakrede:~

dam, tel. grzeczn.
po l&.

wlcza 3f5.

86-24-41

24178 g

SPRZEDAM dom jednoro.
dzinny, wszystkie wygody
- :Bałuty, tel. S2-22-15 po
11.
24143 g

· KUPIĘ

małą dl!lalkę letlilą,

na .1ohętnlej Grotniki,

rnoże

być

z clomklem
drewn!R nym, tel. 57-72 -24 wlec~o 
rem.
23946 g

DOMEK: (dwa pokoje z ku- sprzedam F'izylierów 17, Nowe Złotno.
9851 g

l 901-k

3 '

4ł&4 I

•

DZIALKĘ

-

w Legionowie sprzedam .. Tel. 51- 77-60.
9810 g

SPRZEDAM działk ę w centrum Bałut - 1200 m kw.
bez pniwa zabudowy.
oferty 22375 Biuro· Ogłoszeń,
Piotrkowski\ ,96.

FlRMA Rzemieślnicza poszukuje wolno stojącego do
mu na nleuciążllw•
prodttkc .Ję. Oferty 23559 B iuro
Ogłoszeń, Piotrkowska 98.

chnią)

§

wspólnie

.-

n1 n

i

~

ul. Wólczańska nr 66

..:

PRASZAM f

K U RS V

+ PTSANIA NA MASZYNIE'.
+ SF.KR ET ARSKIE
+ STENOGRAFU

POMIESZCZENIA w budynku wolno stojącym 100 m
kw. (woda, siła, c.c.) oddam w dzierżawę,
Zgier:z,
Chełmy, ul. Rudnicka 36.
.
23914 g

z je<hostkami gospodarki uspoi nie uspołecznionej.

łecznionej

o r g a n i z u j e
Stowarzyszenie StenQgrafów i Maszynistek w f,odzi, uL Sienkiewicza 63, tel. 32-78-16.
Zapisy {oprócz .SQbót) w godz . .
9-14, w środ~ do godz . ,18.
2417-k

SPRZEDAM działkę na Umowę 3000 m na Liściastej
pny Szczecińskiej. Zgierz,
ul. Wschodni• 11.
ł3971 g

w Łodzi,

.

Konstantynów. ul. I Marca J
tel. ll·U-35
Głowno, ul. Swierczewskiego ł/6
tel. 16·48·20 w. 287
Pahlanlce, nl. Pułaskiego I
tel. 15· 35-61
Pał1łai1fce . ul. Arntll Czerwonej
33, 351 tel. 15-31·89

lAKUPOW

~

Podania przyjmuje sekretariat .Instytutu lrifor·
§ motyki, ul. Piotrkowska 220.
§
i~
.
2484-k
~ .
W./H'H7//HAV.D7U/./H'UAV./H'HHHHH/HH/N/./HH././H~

tel. 16-27-96

84-96·11
Łódź, ul. Tuwima 86, tel.
. . .3~·!2·51
.

:
-„

~

~

tel. 12·14-80
Zgierz, ul. Obr. Stall.11.i!radu 15

52-88-03
· Łódź. ul. Zapol«kiej I / (, tel.
43.45.34

:„=-·;_: I
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§
§
~
§
§

Ozorków, ul. Zgierska łl
tel. 18·11·81
Aleksandrów, ul. Bank;owa 18/11
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przedłużona została
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I

l:KONOMICZNO·
SOCJOLOGICZNEGO UŁ

~

.

z•-

1•

HANDLU

Wydziału ~

Kandydatami mogq
absolwenci
Informatyki (specjalność konstrukcjo maszyn cy·
frowych i oprogramowanie) lub Wydziału ~-izyki
Technicznej i Mate~atyki Stosowanej (specjalność matematyka stosowana) bądź Wydziału
Elektrycznego (specjalność automatyka).

~·

DZIEKANAT WYDZIAŁU

S
s§

::

~

r rr n

W~/FU////./H/////H/.//H//H///H/~

Nauka w hufcu trwa 1 rok. Po zakończeniu hufca
„MERA-POLTIK" gwarantuje daisze zatrudnienie
w zakładzie i możliwość kontynuowania nauki na
terenie m. Łodzi.
1699-k

§

__

,

2491-k

do Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców
Pracy w Lodzi, ul. Sienkiewicza 63, w celu uzyskania skierowania do pracy.

Nauka w huku trwa jeden rok.
Po ukoticzenlu hufca zagwarantowana je~t .praca w nowoczesnym ze.i kładzie na Teofilowie.
2401-k

j

Warurik~

zgłoś się

I

zgłoś się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego
ul. Traktorowa 128, teL 52-40 -15 wew. 561.

remontowo-budowla·

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefon kzny - Parzęczew 44
lub poprzez WZRKiOR w Łodzi,
ul. Narutowicza 59, dział produkcji.
.

DZIAŁKJ!j

rekreaoyjno-bu!40 m kw. w .Jullty?1.owle - sprzedam. Wiadowlaną

domość: Bedoń.,

a,

W1enbowa

Sad\K'a,

l'r95

ł

2489~k

w Łodzi, ul. Sienkiewicza nr 61163

ORGANIZUJĄ

1.......,...,.,.........

PRZĘUZĄLNIA

CZESANKO W A
GWARDII LUDOWEJ

ZATRUDNI ZARAZ

„POLMERINO"
od dnia 1

września

1984 roku

Łód7,

inżynierów
inżynierów

ul. Wróblewskiego 19

1otrudnl

dla dziewcząt od 16 do 18 lat

z

średnim wykształceniem.
znającego zagadnienie

Z głoszenia przy;muje i ~n.formacji udziela dział
kadr i szkolenia, t6d7 ul. Wólczańska 66. tel.
32-83-flO w godz. 7.30-15.30.
!4.86-k

~,...,,.-...~~~~

I DŻi.ENNm Łl>DZKl ar 111 (11651)

na stanowisku
MAGAZYNIERA

socjalno-byto~ch.

w magazynie technicznym.

l

ur

kalkulat'ji.

·

Informacji o warunkach pracy i
płacy urlziela dział spraw osobowych pod w.w. adresem, tel .
84-71-90 lub 84-58-00 wew 19~.
299.
2456-k
'
•• •

spor7ądzania

Kombinat zapewnia wyn.s:grodzenie w~ Uchwały
nr 60/82 RM. nagrody i Przywileie wg karty praccwników budownictwa. s~eroki zakres świadczeń

gospodarki magazynowej
Nauka zawodu trwa 1 rok. Po · ukończeniu hufca
gwarantuje się pracę w zakładzie. Uczennice t'trzymują wynagrorlzenie zgortnie z taryfikatorem oraz
korzystają ze świadnz~fl specialnyf'h przysługujących pracownikom zakładu.

do

technika lub inżyniera ds. sanitarnych praca w be%pośr;,dniej produkcji,

PRACOWNIKA
re

praktyką

lub techników ele~tryków,
lub techników ds. · sanitarnych

•••

Informacji i wyjaśnień udziela dział spraw pracowniczych Sieradzkiego K1Jtnbinatu Budowlanego w
Sieradzu, ul. Armii l.udcwej 73. pokój nr 1 O, tel.
40-01 wewn. 19.
Nie dotyczy kandydatów z terenu woj. m. łódzkiego.
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23 32-k

F:Pll°ERY

K.1'..' "!Ę

autc mat

tok ar ski

cło 8 m m . P0 h ko\vs k i. Oł ·i ~
w'ai; 3 49 tel 57-lfi -42 po 14.

REKRUTACJA
N.A STUDIA ZAOCZNE

24116 g
POLIETYLEN
wysokociś
nieniowy
pierwotny
lub
przemiał, bezbarwny kuplę,

Bogusław

Wiśniewski

13-300 Nowe Miasta
Swierczewsk1ego 23.

Lub.

24129 Il
----------KUPil'; wa·nnę 1,5 lub 1,8
m, tel. 43-67-06 po 16.
24128 g

W POLITECHNICE tODZKIEJ

---------BETONIARKĘ,

Dziekanaty Wydziałów: Mechanicznego i Elektrycznego Politechniki Łódzkiej zawiadamiają, te -w
roku akademickim 1984-1985 uruchamiają

STUDIA

Tel. 84-72-36.

1985 r.).

dzo dobrym stanie telewi-

zor „Libra 203fl i „Lotos".
Oferty „24225", Biuro
Piotrkowska 96.

Ogło

szeń,

KUPIĘ

Voltre maison. Better Hames, Schoner Wohnen, Zullause, Domus, teL
78-67-49 wieczorem.
23895 g

praco\\'nik6w:
ników:

łecbnika do działa telekomunikarjl
prat;0wnłka fizycznego

KUPIĘ jasnobr11zowy błam
łapki karakułowi! lub skóry tylko bardzo ładne, tel.

stolu·1.a
ma.szynlstke do redakcJL

78-67-49 wieezorem.
23894 I

Zai.nleresowaiti winni zgłaszat się
wraz z dokumentami do działu
O'>obowego ŁWP, IV piętro.
1
2.~26-k

Hf

ff ff

F

FI

RZEZBIONE antyki, zegar
stojący, biurko, lustro, stolik oraz duty obraz, wazony, netbę kupię natychmiast. Oferty „23893", Biuro Ogłoszeń, P1otrkowska
98.

WOJEWÓDZKI UR7.,\D SPRAW WEwNĘTRZNYCR
w ŁODZI, ul. LUTOMU!.ltSKA 108/112
na
Marka

poja~nlu

L „Fiat 125p"
2. „Fiat 125p"
3. „Wołga M-24"
ł.

„Uaz f69-B"

5.
6.
'7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

„Gaz 69-M"
„Gaz 69-M"
„Gb 69-M"
„Nysa 521"
„Nysa 521"
„Nysa 521"
„Star A-29"
„Star A-29"
„żuk A-06"

OGŁASZA
sprzedał

P~ZETARG

n.w. pojazdów:
Rok prod.

1979
1980
1975

1976
1969
1910
1986
1913
19'73
1973
19'73
19'72

1978

Nr podw.
9'72228
847440
292301
119098
431218
4936łl

306919
11'70'70
113619

176'726
28275
19265
235041

Cena \vyw.
zł
zł
zł
zł
ł5.81ł5 zł
45.885 zł
ł~ .885 zl
46.'725 zł
51.175 zł
'74.250 zł
60.000 zł
'71.625 zł
116.160 zł

62.590
'73.849
185.8!1.0
86.520

Przetarg odbęd~ie się w dniu 2 sierpnia br o IOd~. 10 w gmazhu Domu Kultury Milicjanta w Lodzi, ul. Nawrot 27.
Pojazdy oglądać można w Łodzi, przy ul. 19 Stycznia 7/9 w dniach 30
ł 31 lLpca br. w g-0dz. 11-13. ·
Wadium w wysokośe.i 10 proc. CIM!Y wywoławczej należy wpłacić do
ka.sy WUSW w Lodzi, przy ul 19 Stycznia 'f/9 w dniach 30 I 31 lipca br.
w godz 11-13, Wp-laty dokonane przekazem poc.z towym nie będą uwzglę
dniane.
Braków w osprzęcie i wyposażeniu zgłt)Szcmych do przetargu samocho~
dów nile uzupełniamy. .Jak również nie bierzemy odpowied1zialnośd :r.a
wady ukcyte.
Przetarg przeprowadzony -zostanie zg;:i1n\e z zarządzeniem ministra komuni:k:atji ogłoszónym w Monitor.ze Polskim nr 28 z dnia 26 listopada
1982 r., poz. 250.
się

prawo uniewailnienla lub
• przetargu bez podania przyczyn.
Zastrzega

tanio sprzedam. Tel. 78·82-23.
ZASTAWĘ 1100" 9788 g dam. Tel 52-76-13.

częściowego

wycofania pojazdów

2469-k

ZAKf,AD UBEZPIECZE~ SPOŁECZNYCH
ODDZIAL w ZDUJQ"SKIEJ WOLI, 111. DĄBROWSKIEGO U

OGl.ASZA
PRZETARG NIEOGRANTCZONY

tel.

105 L" (197'7) letniskowy - sprze- zimą nie używaną - sprzedam. Niesułków k/Stryko- dam. Tel. 51-72-17.
986~ g
wa. Kolonia 42.
9805 g
SPRZEDAM „Nysę" 522 taAKORDEON „Hess" 120 ba· nl.o. tel. 84-67-73 po 20.
sów sprzedam. Tel. 36-75-04.
23973 C
9805 g·
SPRZEDAM Canon 50 auKANAPA rogowa, dwa fo- toma tik, tel. 84-69-:!e po 20.
23933 g
tele jak „Jadwiga" nowe
- ·sprzedam. Tel. 84-16-20
po 13.
9773 g ,125 ABHARD'" sprzedam - zamienię na „Woł
SPRZEDAM większą. ilość gę'". „Skoda S-100" zamiepłyt granitowych surowych nię na „żuka". Tel. 33-07-48.
nagrobkowych.
Zakład
9820 g
PrzecleranLa Kamlenla, MysłakowJce, ul. t.ąkawa nr 1 „FIAT 125p"
(1978)
stan
k/Jelenlej Góry. tel. 243-4'1 dobry - sprzedam. 85-22-67
(dzwonić wieczorl!tn).
(18-20).
97'17 g

57-96"10.

SPOl,DZIELCZE ZRZESZENIE PO!WOCV w BUDOWNICTWIE
JEDNORODZINNYM lll'ZJ l.ZK ,,PREXER"

OGLASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
sprzedaż

samochodu cięiarowe"o „Ził'', nr rej_ LDN-347 B, rok prod.
19U, silnik 110 kapitalnym remoncie, C't."Da \'Vywoławcza 200.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpniJ~ l)r. o godz 11 w sa.U Ośrodka

Kultury Kinotechnicznei przy ul. Nowotkl 41
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacać skarbnikowi zrzeszenda w go.dz. 10-10 45 w rlnh.1 orzetargu.
Po,azd · można oglądać na ctwa dni przed przetargiem w siedzibie zrzeszenia t,ZK . Prexer" przy ul. Nowotki 41. w godz. 10-15.
Zrzeszenie zastrzega sobie prawo wyMf'l!1 4 !1 pojazdu z przetargu bez
)!IOdania tirzyczyn oraz n ie odpowiada za wady ukryte.
24048-1

i
i

M-3 na 2XM-2,
33-07-06 godz. 13-18.
23917-g

=

=----

!

§
E

mieszkanie M-1
Chojny Zatorze na równorzędne w dzielnicy Bałuty,
tel 12-63-78 po godJ:. 16.
23918-g

=
i

5

KUPI~

M-3. Oferty
9812
Biuro Ogłoszeń SlenJ.."1ewlcza 3/1.
ul. Cleezkow!lti.~ga
rondo Tltowa zamiepokój z kuchnią 39 m
I P. blok! na 2 pokoje w
Pabianicach J, U p. bloki
tel. H-19-H.
23937-g

M-3 Widzew - Wschód zamienię na W!lększe, blald.
Oferty 24080 Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 96.
POSZUKUJĘ

POSZUKUJĘ

POKOJE

1980

lł382

g

GARA:t blaszany - sprzedam, Krzemieniewa 8 !Stoki.
23792 g

ZAMlENJĘ

M-4 dwupokojowe
49 m ,
rozkładowe
4-nltkowy „Pdv!leg". Ofer- (P,arter) na mlęd,;yWOjenne
3-4-pokojowe,
lub
dwa odty „9899". Biuro Ogłoszeń,
dzielne. Tel. 82-45-05.
Slenklewlcza 3/5.
24HO g
OBRĄCZKI
sprzedam.
M-3 parter z
ogródkiem
Zbiorcza 1* m. 11.
989'7 g (44 m) Radogoszcz - Glinki umlenię na 2x M-t bloki. Oferty „24223".
Biura
TANIO
aprzedam
złoty
Piotrkowska 96
damski zega-r ek z branso- Ogłoszeń.
24223 g
letką.
Tel. 32-80-12 wew935 do 15.
9889 g
M-5 Retklnia - sprzedam
BOAZERIA szltfowana, par- Oferty „23981" Biuro Ogło
kiet, listwy wyrób - sprze- szeń . 'Piotrkowska 98.
dat, ul Brus 27, Wojclesprzechawskl f S-kla.
24166 g M-3 własnościowe dam. Oglądać w dniu agło
OWCZARKI nlemleckle - szenia, żeromsklego ~ m
sprzedam. Tel. 34-91-00.
1!
9813 g
9881 lf

-

ZAGUBIONO prawa jazdy
Jerzy Patralski, al. Włóknlarzy 228 m 12.
ZGUBIONO
na nazwisko

=

!

i

łaskawego

_

SKRADZIONO prawa jazdy Ksawera Bartcz!llc,
Zgierz, Dąbrowskiego 10.
24100-g
LUCJAN Zamana Przędzal
ndana 93 zgubił prawa JB•
zdy.
24101-g

PAWEŁ Ceran, :Ratajska
zgubił prawo jazdy.

U

t412T-I

Stef11nlak, Rojprawo ja9798-g

zgubiła

ZGUBIONO
Kasiński

prawo jazdy.
Grumval-

Paweł

dzka 39 Z

2ł110-g

24050-g

prawo jazdy

KAMELAK Jan, Gorkiego
71 zagubił prawo jazdy.

Hołyński Bogusław, Łódź, Wyspiańskie

go 35a.

23896-g

MARCZAK Jerzy, Pabianicka 38 zagubił prawa jazdy.
9819-g
UNIEWAŻNIAM

zagubioną

9?.49-g
ZGINĘŁY

talony paliwowe
o nr 2176398-7 taxi osobowa 5-036 Ob. Zbtgnlew Fllgiel, Klanowa 13 m 39 za zwrot wysoka nagroda.
23912-!l

plombownicę do plasteliny
0 treścl: „Stołówka 1 Bu-

TOMASZ Maślaklewlez zgubił legitymacje studenekNr 11876/52888/S UŁ.
13903-g
STANISŁAW
Włodarczyk
Łask, Ląkowa
2 zagub!I UNIEW AZNIAM zegubtone
prawo jazdy nr A W 394/56 zezwolenie na krawiectwo
9778-g lekkie I biel!folarstwo nr
97'7 /82 wyd. przez
Urząd
t.ódt-Wldzew
PIOTR Szulc Żeromskiego Dzielnicowy
4 zgubił prawo jazdy kat. na nazwisko B~um!la o23002-g
B.
23993-g, wczarek.
fet nr 457".

·

9807-g
----------

ZGUBIONO
prawo jazdy
kat. AB
Jan Hanert,
Klonowa 12 m 43.
23948-g
SKRADZIONO prawo jazdy
kat. B
Andrzejowi
Strzępka, Armii Czerwonej
39 m. 25.
24042-g

ZGUBIONO
leg.
na nazwdsko
wa Tyralska
nr
'PWSSP.

cką

1tuden-

Bogusła-

2040/7'7

24001-g

UNIEW A~IENIE
legltymacjl słutbowej nr 265/72
na nazwisko Kudukls Jerzy.
24163-g

PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBOT INSTALACVJNOINżYNIERV JNYCH

w

ŁODZI

ZATRUDNI
NATYCHMIAST

•

łl61'1'-g

•
•

ZAKŁAD •1usarskl wykonuje kraty okienne epawane 1 harmonijkowe, balu·
strady, ogrodzenia 1 łr.ne
usługi.
Motyliński,
tel.
78-82-23.
9787-g

nity, oczka.

!

euczk,a oetrona piersiach.
znalazcę proszę a odprowadzenia
za wynagrodzeniem, Glłga.
rlna 31 D m. 48.
HOJ:l.·S
biała

GRAŻYNA

PRALKI automatyczne
11aprawa. Regeneracja prag. amatorów, KllmC'Zak, ;cl
86-03-56.

odzleł

zakładamy

=

I

ZAGINĘŁA
w~osa, iółta,

na 58a,
zdy.

BOAZERIE, liatwY I wła·
1nego l powierzonego >nateriału. 1U1zenie drewna wykonuje. Nowotki 183/16~
•~-21-41 po 11 Kańka.

bieliznę,

,-

ZAGUBIONO prawa jazdy
ODDAM da użytku miesz- na nazwisko Kaslelskl Arkanie samotnemu małżeń kadiusz Łódź, ul. Smetany
stwu - emerytom na 01<res 10 m 1.
24074 ·~
letni w leśnej mlejscawośei
podlódzkftej w zamian
za UWAGA! 11.08.84 zginął w
pomoc w prowadzeniu do- okol!cy Krawieckiej I Bymu. Oferty 9867 Biuro O- tomskiej pies rasy baksP.r
głoszeń Sienkiewicza 3/5.
(bez rodowodu) maści żół
tej, uszy nie docięte, rcPOSIADAM 1arnoch6d, po- czny, znak
rozpoznawczy
mieszczenie woda. siła, biała plama po oparzeniu
Górna, przyjmę chałupnic na dolnej wardze
pyska.
two lub Inne propozy:je. Wysoka nagroda za odproOferty 9848 Biuro Ogłoszeń wadzenie lub
wskazanie
Sienkiewicza 3/5.
miejsca pobytu Zielna 5 m
6.
24071-g

BOAZERIE
montuję,
84-57-ST P•d!Eiwiatr.
133111-g

NAPRAWIAMY

i

=

Mścice

przyjmę wspólnika
Inne
propozycje.
Oferty 24067
Biuro Ogłoszeń Platrkows;<a
98.

w dzielnicy Górna. Oferty
9817 Biuro Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5.

KOBIETA z 9-letnią ddewczynką
pilnie poszukuje
SPRZEDAM teberka tellw- SPRZEDAM „Pr 126p" mieszkania. Mate być za
ne. Oferty „23920", Biuro (1978) 51-53-08.
24078 g opiekę nad starszą o~abą.
Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
9790 Biuro Ogłoso:~ń.
,VW-1303 LS" - aprzedam Oferty
Sienkiewicza 3/5.
·
SPRZEDAM
pszczoły
w 84-84-96.
24051 lt
ulach Wlkp. i bez uli, tel.
LOKAL na warsztat s!a.,POLONEZ" z
lrilnlk!em
52-50-13 po 17.
- Łódt okolica
diesla sprzedam. Mar- -I arskl
poszukuję. Oferty 24168
DYWANY belgijskie sprz~- murowe 1.
9894 li Biuro Ogłoszeń, Piotrkowdam, 57-63-74.
24115 g
SPRZEDAM „Fiat 12.'p" rak ska 96.
POMPY wtryskowe, głowi 1979 silnik po kapitalnym M·Z tanio sprzedam
Dątel. 86-83-52 po browskiego 58 m. 86.
ce,
wtryskiwacze,
kąt remoncie.
24055 g
wtrysku, int. Kopczyński, 17.
23691 g
Stawowa 22 Radogoszcz.
24037 g SPRZEDAM karoserię „Warszawy" Głowno 061nY.
23949 g
SPRZEDAM dywan 3 x 4, Sikorskiego 76
Tatarakowa a m. 69.
2łl40 g OPONY 155x13 kuplę,
tel.
- - - - - - - - - - - 84-91-78. Wieczorem.
MŁODY podejmie pracę w
24044 g & ektorze prywatnym . OferSPRZEDAM radiomagnetofon „Sanyo M 9935 K'" oraz
Ogłoszeń,
t Y 9885 Biura
re- Sienkiewicza 3/5.
dotą obrączkę, tel. 43-00-08 SPRZEDAM silnik do
po 17.
24133 g montu ,.ursus C-360", Józef
Duda, Dąbrowa Muszadels- ZATRUDNIĘ czeladnika l
SPRZEDAM
mini wieżę ka. woj. skierniewickie, p-ta p racownlka niewykwal!flk.:iEtiuda 411D, wzmacniacz 09-127 Kołacin.
24099 g wanego w zakładzie wę
lll D, Faust 211 D. Łód:i:, ul.
dliniarskim, ul. Złotno 12
Kusocińskiego 94/16 bl. 360 DRZWI przednie lewe .Fiagodz. 16-18.
23553-g
po 20.
24091 g ta
125"
kupię ,
t el.
52-51-03.
24120 g MŁODY
podejmie ręczne
SPRZEDAM dywany zagrachałupnictwa. Oferty 24075
niczne oraz austriacki orta- NADWOZIE
przycz~py
Biura Ogłoszeń Piotrkowlion błyszczący różne campingowej
sprzedam.
ska 96.
kolory, ul. Gorkiego 89 m. Wojciechowsk1. Lódt, Ad·
85 Widzew-Wschód ?d 14 wentawlcza 7/18.
24057 lt PODEJMĘ
chałupnictwo
-20.
24081 g
maże być proste
szycie.
SILNIK •. Zaporatca"
1979. Oferty 24068 Biuro Ogło
GLAZURJC l terakotę tel. 84-07-71.
24000 g szeń Piotrkowska 96.
sprzedam. Tel. 52-80-52, po
16.
9858 g SPRZEDAM 4-letnl- karoAKWIZYTORA
zabawek
serię „Syreny". zębatki mol ma11katek z własnym 89WIEZJ; „Scllneider". dy- toroweru „Jawka".
nowe mochodem
poszukuję.
wan 2,5 x 3,5 sprzedam tylne błotniki
„Syreny". 51-63-43.
' 9825-g
tel. 78-83-41.
9857 g Wiadomość: .Tanlszewitkl Wałbrzyska s Qd Wars7.awWYKWALJF.IJ(OWANA
DYWAN wełnLeny t X 3 24056 g szwaczka przyjmie
pracę
import - sprzed.am. Oferty 3k\ej.
chałupniczą.
Oferty
9799
„9829".
Biuro
Ollłaszeń, KOMPLET opon do .,Fiata Biura Ogłoszeń • . Slenkiewl~
S!enkiewlcm 3/9.
akumulator 33 cza 3/5.
126 p" oraz
PIANINO czarne Blłithner Ah
aprsedam.
Tel.
oraz rad!omagnetoton na 52-18-00, po 18.
H39 g FRYZJERA(KĘI dam1,ko męski zatrudnię.
Zarzew_gwarancji - sprzedam. Tel, NOWĄ przycze~ camping aka 41 godz • ._lT.
9826 g N-128 z - aprsedam. Tel
86-85-81.
tlet-g
HU g
----------UŻYWANĄ
lodówk• oraz 51-83-łS.
POTRZEBNA
kobieta
do
suknię
łlubną
(ezczupła,
wzrost 188 cm) 1prze- PRZYCZEP~
campingową pracy w ogrodnictwde
ul.
dam. Młynarska 84..
9823 g .Roteon" - sprzedam. Sta- Giewont st.
rowa Góra, Wllekowe 19.
13898-g
189311 g
GRAMOFON „8010". kolumny 80 W, encyklopedię 4tomową - sprzedam. Mara- KOMPLETNĄ
karoserię
tońsk1a 115/4 bl. 245.
,Dacl"' - apnedam. 32-49-82
9869 g w dni nieparzyste.
9930 lt.

l!lPltZl!DAM Poloneza
r. T~l. 32-55-15.

=

Mielna woj

POSZUKUJĘ pomieszczenia
na pracownię blellźnlanl,11

l[AROSERIJI; .. Sl«ldy 100 l'l"
z wyposatenlem - sprzedam. KonstantynoWllka 53
po 18._
98'?!1 g

I

letlllikom wynaj52/54
koło SKRADZIONO
koszalińskie.
prawo Jady
Agnieszka Szwajcar,
24o79 -g Aleksandrów
Wolności 44.
K_R_A_W-IE_C_T_W_O--le_k_k_le-24108-g
mę.

CUDZOZIEMIEC
student
poszukuje mleszkanlll um~
blowanego tel. 33-12-19 od
godz. 16- 20.
24059-g

SPRZEDAM
maszynę
do
szycia typu „Singer". Of er- „TRABANTA" w
dobrym
ty „23927" • Biuro ogłoszeń, stanie
- sprzedam,
tel.
Piotrkowska 96.
84-40-38 po lł.
Hl04 g

udziałowca.

Oferty 24117 Biuro Ogłoazeń, Piotrkowska 96.

mieszkania
2404

FREZJA „Imperial" bulwy
sprzedam, Aleksandrowska .,SKODĘ 105 !'I" (1978) spnetel. 52_96_61 •
17-20.
23962 g dam, tel. 38-00-'70 od !4035
g

9iiliil

2~1~

I

tel.· 52-68-44.

52,

-

emerytów w niepełnym wymiarze
czasu pracy, a także chętnych do
prowadzenia działalności handlowej w punktach sprzedaży detalicznej systemem agencyjnym.
Wynagrodzenie wg UZP dla pracowników spółdzielczości spo:iywców.
Zgłc.sz~nia osobiste przyjmuje
dział spraw pTacowniczych , Społem" PSS „,Łączność" w '!'omaszowie Maz., ul. Armii Ludowej 17, tel. 27-78 lub 32-46.
Nie dotyczy kandydat6w
z woj. m. łódzkiego.

CYKLJNOWANJE, lakierowanie równlet instytucjom
Bahdziun 33-80-66.
20641 g

4155

nię

2-komarową oferty

I

pracowników na stakierowników i sprze-

~.H//.H"~/DD"'".unD'"AVAVDDYA

ŁODZ,

SPRZEDAM „Dacię" (1981).
„23960" Biuro Ogła
„Polar 284"
sprzedam, szeń, Piotrkowska 98.
24021 g
51-30-92
.,ZASTAWl'; llOOp" - Me!IELMERA nowy ustnik do diteran (1980) stan tdealny
Altu - sprzedam, Turysty- _
IJ>rzedam,
tel. 57-31-10
czna 11.
24019 I !)O 16.
240g9 IC
LODOWKĘ

==,-

ZAMIENIĘ

24025 g

1o1tatowv~h
nowt~kach

=
=
i:_ dawców w :~:-~branży spo-

śródmieście zamienię
na
damek do remontu. Oferty 24015 Biuro Ogłon:eń,
Piotrkowska 95.

ATRAKCYJNĄ suknię ślub- CEZET 350
sprzed.am,
ną (szczupłą) 1przedam, tel. 55-47-20 po 18. 23961 I

I-=

natychnńast

=-

DWA pokoje, kuchnia

SPRZEDAM
Star
A-28"
PUSTAKI Alfa" - sprze- wywrotka,
~krzynię bieda·Ję, teL '"3s-o~-73 po 16, gów 1 tylny most. Sieradz,
Wltoń.
23239 g tel "2-168
289 p

I=

zatrud ni.

-

ZAMIENIĘ

ZAMRAŻARKĘ 600 1, domek .,SYRENĘ

na sprzedat samochodu osobawego m-kł Fiat 125p - 1500", nr podworla
826935, nr silnika Sl-1/2 - 00585, rok prod l9'79, .;topień zuiycia 70 proc., /
cena wywoławcza 1'1t OOO zł.
Przt"targ odbędzie się w dniu 1 sierpni.a. br. o godz. 10 w świetlicy
GLAZUllJS - 1przedam. Tel.
WPHW przy ul Dąbrowskiego 14.
55-11-17.
9868 g
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kaLOD0WK]$ „Polar 131" sie zakładu przy ul. Parkowej 3 w Z1uńskiej Woli w przeddzień prllesprzedam. 11-58-51.
9889 g
targu. w godz. 10-13.
·
Pojazd przeznarzony do przetargu można oglądać w dnia.eh od 211 lipca
NOWY,
plękny
dywan
1.20 x 1,80 - tanto 11przedam.
br. w godz. 10-14.
Sienkiewicza I m 22.
Braków 'l'I' wyposażeniu i osprzęcie w zit!osz-inym orzeta.rgu pojazdu
9852 g
nie uzupełniamy, jak również nie bierzemy odp0wiedzialnosci za ukryte
SPRZEDAM
Radmora
wady.
(czarna płyta. wskaźnik!).
W przypadku niedojścia do s-kutltu I przetargu. II przetarg odbęc!zie sie
dwie
kolumny
40
W,
w tym sam:vm dniu o godz. 12.
51-61-06.
24009 g
Podstawa prawna: zarządzenie ministr'ł komunikacji z dini.a 26 listopada
FUTRO łapki k.arakułowe
1982 r. w sprawie roz;1>orządzania przez jern->stki gosp.:xJarki uspołecrmio
brąz. nowe rozmiar 38
ne.i zbędnymi pojazdami samochodowymi (1\,ITJ nr 28 ooo:. 250)
kloszowe
sprzedam.
Zai:trzega się prawo unieważnienia przei.a~gu bez podania przycZYlflY.
51-61-06.
24010 g
2502-k
PILNIE sprzedam overlock

na

aprze9836 g

a

w Tomaszowie Maz.

I-=

M·3 apóldzlelcze, nowe, 47,7
m kw. rozkładowe. w Sle
radzu zamienię na poda·
bne w t.od7ll. Oferty 24l4~
Biuro OgłoReń, Piotrkowska 96.

mały,

KUPIĘ lodówkę camplngo~
wą. Sprzedam tanio w bar-

następujących

F Fffff

rodo- MIESZKANIE trzypokojowe,
sprzedam, tel. własnościowe, Dąbrowa 23934 g sprzedam.
Oferty
„9798"
Fiura Ogłoszeń, S!enk!ewlSPRZEDAM
miniaturki cza 3/5.
srebrne z metryczkami, ul.
Retkińska 94 m. 2 bl. 48. 3-POKOJOWE I I-pokojowe
23943 g mieszkania własnościowe w
blokach z telefonami
zaSPRZEDAM owczarki nle- mienię na 4-pakojowe. Tel.
mleck.(e, ul. Grodzka I.
51-77-80,
9808 g
23978 g
MIESZKANIE własnościowe
SPRZEDAM telewizor czar- 3-pokojowe (70 m kw.) na110-b!ały,
utućce
na
12 dające się dla dwóch roosób, akumulator 88 amper
na ropę l aparat słuchowy dzin, zamienię na 2-pakojowe w
blokach,
bl\dt
(RFN). Telefon 36-62-70.
1 kuplę
tel.
24318 g sprzedam
55-48-35.
23908-g

HO p

zatrudni:

__,._.

"

i
ii

szczenięta

SUKNIĘ ślubną

Zapisu na semestr ?.erowy, bt-z egzaminu, dokonać
należy do dnia 25 wrze~nia br.
Informacje szczegóło\\·e w w/w dziekanatacł: ornz
łódzkich oddziałach SIMP i SEP, mieszczących si~·
Dziekanat Wydz. Mechanicznego
przy ul. Stefanowski.ego 1110, tel. 36-46-83,
Dziekanat Wydz. Elektrycznego
l'.)rzy ul. Stefanowskiego 18/22, tel. 36-4-7-02,
Łódzki Odch-iał SIMP i SE.P
przy pl. K<imuny Paryskiej 5.

-

9854 g

JAMNIKI
wodowe 11-17-95.

r:~;~:r:.u;~:;:~~';~~1

WlASNOSCIOWJI! "M-8 Lód .•
s_izedam. Oferty „22538 •
Bi uro Ogłoszeń, Piotrkaw ska ~f.

SPRZEDAM nowy maglel
elektryczny lub elektryczno-gazowy
utywany.
Oferty „23100'', Biuro Ogło
szeń,
Piotrkowska 96.

semestr~m zerowym (od 1. X. 1934 r.),
przygotowującym do egtaminu wstępnego (w lutym

poprzedzone

zara:i

kuplę.

KOMPLET llBów (Ciemny
brąz) na
futro sprzedam.
Oferty „24024" J Biuro Ogło
szeń, PlotrkoW.ka 96.

ZAOCZNE

l0D2KIE WYDAWNICTWO
PRASOWE
tódi, ul. Piotrkowska 96

150 -

-1 -

OWCZARKI n iemieckie s zc zenięt a. r o ,lowodowe
sprz ed a m . Tel. 86-37-54
22524 g

operdlorów koparek,
kierowców ciqgnika,
kierowników magazynów ze
branży · elek„
trycznej oraz · instalacji sanitarnych.
znajomością

I .
napy.

Włókiennicza

lł. Jagłowsld.

9804-!'.

KLINY do obuwia produ·
kuję, Klepczarek, Wtskitna
soa.
23921-g
ROBOTY murarslto-tynkar
skie wykonuje Kuhtsz te:
84-72-38.
9855-g
MASZYNOPISANIE.
Kor'78-.45-75.
24029- 1'\

czyńske

CYltLINOW ANIE
we, lakierowanie,
Janaklewiez.

~

b~:!'!;~~~:; )
232~4

Wynagrodzenie wg układu zbiorowego procy w budownictwie.
Warunki procy i płacy do uzgodnienia w biurze zarządu przedsiębiorstwa, codziennie w god1.
7-15 w Łodzi. ul. Strzelczyka
~386-k
21, tel. 84-03-30.

ncsr

g

DZIENNIK

ŁODZKI

nr 168 (18656) 'I

r

W.artoić

KOMUNIKAT WUS

1przedai;r w uapołecz..
nionym handlu cj.etalicz,nym, liczona w. cenach porównywalnych, była o około 10 proc. wyższa w po.równaniu do wartości z I połro
cza 1983 r. Struktura sprzedaży
z.mieniła się w stosunku . do ub!~g
łorocznej
stosunkowo nieznacznie .
minimalnie niższy w ogólnej war-

-

tości sprzedaży był udział żywnoś

nadal wy- ci, zmalał również udział sprzedastępuje spadek rozmiarow zatrud- ży alkoholu, a wzrósł udział aprzenienia w granicach 1-2 tys. osób daży towarów nieżywnościowych .
.Dostawy większości artykuł~w z1wmiesięcznie.
Przeciętne
wynagrodzenia mie- nosciowych na rynek WOJewodzsięczne wraz z wypłatami z zysku twa były wyższe niż w I półroczu
i rekompensatami ukształtowały się ubiegłego roku. Najbardziej znana
następującym
poziomie:
w cząco zwiększyły się dostawy droprzedsiębiorstwach
przemysłowych biu (o ponad 60 proc.), niektórych
- 16.260 zł (wzrost w stosunku do rodzajów serów (w granicach 10 --30
I półrocza 1983 r. o 26,8 proc.), w proc.) oraz jaj (o 30 proc.). Ogól_ne
przedsiębiorstwach budowlano-mon- dostawy mięsa I jego przetworow
tażowych _
17.069 (wzrost o ~9,3 były niższe o około 8 proc. i nieco
proc.), w przedsiębiorstwach trans- pogorszyła się struktura d06law,
portu samochodowego - 15.322 zł wobec zmniejszenia się dostaw ga(wzrost o 17,1 proc.). a w przed- tunków I rodzajów szczególnie posiębiorstwach handlowych 13.901 szukiwanych.
Dostawy towarów nieżywnościo
zł (wzrost o 21,0 proc.).
W.e
wszystkich
wymienionych wych, realizowane !?rzez przem:ysł
działach gospodarki tempo wu ostu łódzki J1a zaopatrzeme rynku ogolprzeciętnych wynagrodzeń było niż nokrajowego, wykazują m. in.:
- wzrost dostaw mebH kuchensze niż w roku ubiegłym.
Pieniężne przychody ogółu zatrud- nych, tkanin i ~zianin bawełn!a·
nionych w gospodarce uspołecznio nych oraz wełnianych, wyrobow
nej, otrzymywane z tytułu wyna- dziewiarskich i obuwia;
- spadek dostaw paliw benzynogrodzeń za pracę, zw iększyły się w
stosunku do I półrocza 1983 r . o wych, żyletek I żarówek.
Braki
w zaopatrzeniu rynku do16,7 proc. Wydatki ludno5ci na zakup towarów wzrosły o 23,8 proc., tyczyły przede wszystkim: tan.szych
a na zakup usług - o 23,2 proc. gatunków herbaty , oleju, wysokoObserwuje się bardzo wyraźny spa- gatunkowych wędlin i mięsa, szeredek tempa wzrostu zarówno pr1.y- gu wyrobów włó~ie11tnic~y~h (m in.
chodów pienię7.nych ludności, jak tkanin sukienkowych, bielizny ra1i wydatków. Wkłady oszczędnoś- tuzów, podkolanówek i skarp.e t), ociowe ludności (nie licząc bonów) buwia sportowego, zmechanizowanadal wzrastają, ale w tempie o nego sprzętu dla gospodarstw do16,5 proc. niższym niż w tvm sa- mowych, mebli oraz niektórych wyrobów papierniczych.
mym okresie ubiegłego roku.
stwach

I półf.ocze 1984 r. w większości dziedzin go.spodarki zakoń
czyło się lepszymi wynikami produkcyjnymi od uzyskanych
w tym samym czasie w latach 1982 i 1983. Poziom produkcji
z 1980 r. nie został jeszcze osiągnięty.

1

---------porównaniu do I półrocza
1983 r. wartośc produkcji sprzedanej przemysłu zwiększyła się o 5,0
proc., licząc w cenach doprowadzonych do porównywalności. Wyprodukowano w ięcej m. in. następują
cych wyrobów: tkan in ba wełma
nych o 10,7 proc., tkanin wełnia
nych o 3,8 proc„ wyrobów dziewiarskich o 7,0 proc., wyrobów
pończoozniczych o 1,7 proc„ obuwia (nie licząc gumowe&o) o 22,l
proc. Zmalała natomiast m. in.
produkcja: tkanin jedwabnych o
2,4 proc., środków do prania i mycia o 44,5 proc„ niektórych wyrobów i przetworów mięsnych w
granicach 20-40 proc. oraz ~eka
o 5,7 proc.
Najbardziej widoczne spadki produkcji występowały w niektórych
gałęziach przemysłu spożywczego.•
który jako całość uzyskał wartośc
produkcji mniejszą tylko o 1 proc.
od ubiegłorocznej. Poi;iom produk-

W
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przededniu święta 22 Lipca
grupa 33 wyrózniających się funkcJonariuszy pożarnictwa i pracowników cywilnych Komendy WoJewódzkiej Straży Pożarnych w Lc>dzi otrzy mała wysokie odznaczenia.
KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
wręczono
Irenie Figurskiej, plut. poż, Bar·
barze Gibczyliskiej, st. ogn. poż.
Mieczysławowi Kaczmarkowi, ppłk
poż. . Włotlzimierzowi Kobzie.
Zł:.OTY KRZYż , ZASł:.UGJ otrzymali: plut. poż . Maria Drews„ ~g~ .
poż. Ja.nina Jóźwiak, płk poz inz.
Adam Kasprzyk, st. kpr poż. Jad·
wiga Kejna, kpt poż. inż. Zygmunt
Kluczyk, Janina Krasoń, ppłk poż .
inż . Alojzy Krzyża.nowski, Ryszard
Lewiński, ppłk poż . Zdzisław Mielnik, plut. poż.
Renata Rakocz,
ppłk poż Zdzisław Rybak, Krystyna Sledzińska.
KRZYŻ
ZASt.rJGI
ogn. poż. Janowi Ko· plut. poi.. Janowi
Kwiatko"'skiemu. st ogn. poż Je·
rzemu Lepczakowi, ogn. poż. Jó'IJe·
fowi t.agle'l'Vczykowl, st. ogn, poi:
Pawłowi Swobodzie. st. ogn. poi:
Kazimierzowi Szymańskiemu.

SREBRNY

wręczono . st.
lasińskiemu.

BRĄZOWY

KRZYŻ

ZASŁUGJ

otrzymali: plut. poż. Elżbieta Ciołek, kpt. poż. inż . Józef Dziemdziela, st. ogn. poż. Wiesław Gąsiorek,

Wszystko
o urlopach
Dziś

godz. 10-12
przy Telefonie Usługowym „DŁ"
33-03-04
kiedy pierwszy urlop;
urlop po porzuceniu pracy;
jaki wymiar urlopu;
• zaległości urlopowe;
• urlop po urlopie wychowawczym i po powrocie 1 wojska.
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Na. te i inne pytania. czytelni
ków odpowiadać będzie lo,spek·
tor z Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi
mgr JERZY IWASZKIEWICZ

r na c -ara ...Vcxao a a a;''*'

,..

ż·
ło

z Wałbrzycha przyjechado Łodzi małżeństwo, aby
u
tutejszego rzemieślnika
zamówić
meble do nowo
wybudowanego
domu.
Zamówili
również wykonanie boazerii, obudowy kaloryferów . pawlaczy oraz
oklejenie drzwi drewnem w kolorze boazerii. Po przyjęciu Tamówienia rzemieślnik pojechał do
Wałbrzycha. aby na miejscu dokonać namiarów pomieszczeń. Ustalono, że wartość prac wyniesie
około 300 tys. zł. Gospodarze w
myśl umowy mieli zapewnić transport wykonanych mebli i części
wystroju wnętrz, natomiast rzemieślnik zobowiązał się do zmontowania dostarczonych elementów
na miejscu.
.Nie si;>orządzono jednak um'JWY
pisemneJ,
gdyż
wykonawca nie
miał przy sobie sp~cjalnych druków I pi eczątki. Prace miały być
zakończone do
końca
1984 roku
Na poczet należności zleceniodawcy zapłacili łącznie w kilku ratach 250
tys złotych . Trzykrotnie do Łodzi
prz:vie żrlżał
samochód po odhi6r

ej! wielu wyrobów w poszczególnych miesiącach był dość znacznie zróżnicowany, co świadczy o
utrzymaniu się trudności zaopatrzeniowo-k\.loperacyjnych w niektórych przedsiębiorstwach.
Wartość
produkcji budowlanomontażowei zwiększyła się w porównaniu do I półrocza ubiegłego
roku i> 10,8 proc. Wystąpiła zauważalna tendencja do wzrostu liczby nowo rozpoczynanych zadań Inwestycyjnych.
W ramach uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego przekazano do użytku 1798 mieszkań, a
więc o 350 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku .. Oznacza to zaawansowanie zadan rocznych w granicach 31 proc.
Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach
budowlano-mon tażo
wych, transportu samochodowego
oraz handlowych wykazuje znac:11-

ną

stabilizację.

W

przemysłowych

przedsiębior-

- „Akadem!•
pana Kleksa" cz. I I ll pol. b.o,
god.s. 10, U, 18; ,Wampir z Feratu" cui. od lat 15 1od.s. 19
MUZA - ',Powrót Mechar;odzllll"
jap. od lat 12 godz. 1US: „Ciemna lłol\ca" 1n111. od lat 18 godz.
11
1 MA.JA - „Marla I Mirabela'
rum. b.o. godz. IUS; „To tyłko rock" pol. od lat 1B godz.
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WAŻNE TELEFONY

•=

• Pogotowie Ratunkowa
89 9
• Strat potarna
99I
:ł Pogotowie "10
89?
lnfnrmacJa teJefomczna
:_1; _
3 5 55
: !nformac.la kolejowa
: Tnlnrm:tcJa PKS:
3z.&S-tb
•
Dw. Centnlny
55 • 46 - 96
Dw Północny
32 •53 -U
• Pogotowie ciepłownicze
: Pogotowie ener1etyczne:
:
Łódź Północ
JJ-Jł- 3 l
:
Lódt-Poludnle
33-lł-11
53 59
3
: Pogotowie a:azowe
'- • Pogotowie dźwigowe
=. rELEL'ON
ZAUFANlA
33-37-31
•
A
• 'lLODZlEż. OWY TELEFON
z .
:
UFANlA - 33-50- 66 czynny w
:
godz. 13-18
I TELEFON ZAUFANIA ~li 5 lf_04~~3~
I
a cląh problemowa
w godz. 12-22

E
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WYSTAWY

SZ.T\JKI
cWnlczańska
31) »cdz 11-18 w~· stawa Uustran
dzieci
cji dla
MUZEA
HlSTORlI RUCHU REWOLUCYJ·
NEGO (Gdanska l 3) godz. 11 _ 17
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz 9-16
fłlSTORU MIASTA LODZI (Ogrodowa 15) godz.· 11-15
• Wt.OIUENNlCTWA (Plqtrkowska
: ~z2T82U) Kg~dc~;i_.7~~wsklego 36) godz
~

~

10-17

!

od

lat 15,

,

godz.

DZIENNIK t.ODZKI ar 161 (10651)
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Mickiewicza 20, Nic!arnlana 15 I
kl
9
r..u t om 1ers k •••
I
Dąbrows ego
6 .
146 Olimpijska 7a
Pabianice -' Armii Czerwone
7 Kon1tantynów - Sadowa
10 •
Głowno - Łowicka 33. Aleksan
drów - Koścluszlc1 4,
Zgler> •
- Sikorskiego 16, oąbrowsklegr
16, ozorków - Wynyńsk!ego 3.
:

i
i
!

10, 12.30,

15,

Chlrur11a ogólna - Bałuty
Szpital
Im
Biegańskiego
codzlenhnle dlla łprzyc~odln10 Srejol
nowyc
nr . . 4. u.
;
zp .
tal Im Barlickiego - codzienni•
dla przychodni rejonowych nr nr
T I 8: Szpital Im Skłodowskle.1
Curie - codziennie dla Przychod
n1 Rejonowej nr 11 mlaata I gml·
ny Aleksandrów
Dla pr:eychod•
ni rejonowych nr 3 I 5 nastt:PU·
lące szpitale· Im Kooernlks
w
dniach· 4. • 12. 20, 18 30:
l.m
Jonschera w dniach: 2, 6, 19. 14

=

I
I

=·5
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i
I

:
•.•

22 14 28 31: \m Brudzlń •
sklel(o w dniach ' 1 3 _a .1 2~
Il 13 I! 17 19 St 23 •u ••
, •

15. 18

E

Ol;1
Pr7v~hn"'n' ąF-11'lnnwe-1 nr
;
następujące szpitale Im . Sonen- _I
ber1ta - dn• nlenAr• vfile Im Pa ;
•teura - dni OArTvste
iii

Górna -

e:n

Sr.pita! tm
""rl•IPnnl•

Rzgów; Szpital
(Milionowa 14)
STpltal

Pnleęle

BIPrna ckle :
<Ila
e:m ln' :
Im Jonsch l'ra ;
:

Im

Slf!rnackle

~~nt;nn':~~';;;11t"al d~. mBi~~~."~~

kiego (J'Abianice Karolewska 68 )
~rńdmle~cl• - Szpital Im Bar
Uckleito
codziennie
dl a
prn<"hn<lnl
rejnnnwych nr 41
ł3 Szpital Im, Pasteura (Wigury t9).
Widzew - Szpital Im. Pasteura
(Wigury 19).
Chirurgia uraznwa
Szpital
im. Sonet'lberJta (Pieniny 30)

:

E

=
:
:

•i
:
:
:
:
:

•..
17.30, 20
NPurochlrurgla - Szpital Im. li
• IWANOWO - „Ucieczka z AleaKopernika (Pabianicka 62)
:
I
traz" USA od lat 15 godz 15.30.
Okullst~·kA Szl)ital Im . .:Ton- :
I
18, seans nocny filmu przedschera <Milionowa 14)
I
premierowego - „N1 granicy"
Larvngolngla dziE'dęca - Szplhl •
:
USA od lat 18 godz 20.30
Im. Korczaka (Armil Czerwonej :
: POLONIA
,Seksm1sJa"
poi
15)
:
:
od lat ló godz 9.30. 12. 14.30
Chiruriila dzlecl~ca
Szpital
p~~E~:10SNJE - „Poszukiwacze ~~le:~~~n~;lklego (Pa~lanlee, K~•
zaiitnlnne1 arki" USA od lat 14
Chlrnrl!ia s1~•eko.,,·o-h.-arz°"·a - li
godz JO, 12.15 li. 17.l~. 19.30
Sznft~I fm. Flarllck>iel(o rKopci ń \Vf,OKNlAR.Z - „Pasater w kaJ·
~kleto 22\
•
dankach" chiński od lat 15 godz.
Lar~·niiolog l ~
- Szpital
Im. •
lO, 12.15, 14.30, 17, 19.30
BarlicklE'l!n (Kopclń~klel(O '221 .
: WOLNOSC
- „Tootsie"
USA
Tnk~ykologla Tnstytut Me (\v - • '
:
od lat 15 oraz f\lm krótkomecynv Pracy (Teresy 8)
:
:
tratowy pt. „Film, film, film"
wenernlnJ!\o. - Pnychndnla Der - I
:
godz. 10, 13, 16, 19
matologle?na (Zakątna •4)
I
: WlSł A _
.Szplt'il Brltannla"
:
:
aniz otl lat is godz 9,30. 12, 14,30,
•
:
17, 19.30
AMBULATORIUM
: ZACHĘTA - „Pr ywatne piekło'
J>ORA:?:N'E.T POMOCV
• USA od lat 15 godz JO, 12, 16,
':
18 ; ,Ballada o walecznym ryceul. !'llenkłewJeza 137,
:
rzu Ivanhoe"
radz. od lat 12 ;
tel. 3~-37-0n w. 31
:
Seans nocny filmu
przedpre·
•
mlerowego: .. Dziecko Rosemary''
- Gabinet
chirurgiczny ezr nnv
USA od lat 18 godz. 20.30
cała dobt:.
TATRY - LETNIE ,Na granicy" USA od \at 18 godz. 21.15
- Gabinet Internistyczny czynny ••
•
film
przedpremierowy
w ii;odz. 1S-'l' w dni
wolne •.
(czynne tylko w dni ool(n<:lnel
od oracy - cala dob~
•
STUDIO - „Kunit-Fu" poi. od lat
ul. Armil czerwone' 15.
15 godz. 17 19.15
tel. 33-95-65 dn 69 w. 225
:
• STYLOWY - „Lata . dwudzieste.
•
I
lata trzydzieste" poi. od lat 15
_ GablnE't
ehlruriell
czynn y I
I
godz. 15: „Duch" USA od lai
w godz tft-'· w dni
woln • I
:
15 oraz filmy kr6tk01;netrażow•
od pracy CAła <lobe
I
l!OdZ · 17, 19.30
I
ll-1AŁE-STUDYJNE
..Miasto
at Kotirl~•l<iMO H.
iii
:
kobiet" wł. od lat. 18 godz. 18
tel . TA-64-13
I
I DKM _ „Walka l'I ogień" kanad.
:
:
od lat 18 godz .. 1~ . 18, 20
- Gabinet stornat<"ln!!lczn'.r ezvn - I
I OKA - „Jakd Inna lrnbleta" jug.
ny w l(odz 19-7: w dni wolM
:
od lat 15, godz. l'i 15, 19.30
od orarv - t'ała dr-b~ .
:
~
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Są już jabłka, choć

na razie tylko w jednym gatunku, niezby t dorodne i niedojrzale. WczoraJ przy
ul. Dolnej sprzedawano wyłącznie
jabłka odmiany ,,klos", mocno 2aelone i niezbyt duż.e. Ceny byly
bardzo zróżnicowane i zależały
głównie od wielkości jabłek.
Za
najdrobniejsze żądano 20, za śred
nie 40, a za dość duże 80 7.l za
kg. Jeden ze sprzedających mocno
narzekał, że tegoroczne jabłka spadają z drzew, zanim jeszcze ..:dążą
dojrzeć. Coś musi być więc " nimi n'ie w porządku. A może deszczowe lato uraczy nas w tym · roku dużą ilością kwaśnych jabłek? ..
Kończą się już truskawki. Wczoraj za kilogram żądano 65 zł, ale
tylko dlatego tak tanio, ż.e owoce
wielkością
przypominały
bardziej
maliny niż truskawki. Sprze•lają
cych było niewielu. Utrzymują się
w cenie czereśnie - podobnie jak
w zeszłym t.ygodniu za kilogram
ładnych
owoców trzeba zapłacić
l 60'7'180 zł,
Kapusta za to jest tania jak
barszcz. Ct> niecierpliwsi sprzedawcy oferowali
wczoraj dot·odne
główki
po
10
zł,
bard7.iej
wytrwali starali sitł je sprzedać po
15 zł. Takich cen dawno jut na
Dolnej nie było. Ale też kapusta
w tym roku obrodziła znakomicie.
Mimo deszczowej aury nie rna
Sąd

Rejonowy po rozpoznaniu
wydał wyrok na korzyść
rzemieślnika, jednak wysokość dopłaty ustalił na 50 tys. zł. Na skutek wniesionej rewizji Sąd Wojewódzki uchylił wyrok I przekazał
sprawę do ponownego rozpoznania
odmówili,
Sądowi Rejonowemu. Drugi wyrok
Sądu Rejonowego zasądził dla rzePoprosili o spisanie umowy. za- mieślnika kwotę 80 tys. zł. Został
sprawy

że wypł11ta reszty na- on zaskarżony przez obie strony.
lei:nosci zostanie dokonana dopie- Sąd Wojewódzki ponownie uchylił
ro po zmontowaniu elementow wyrok i przekazał sprawę do Są
Umowa ustna została za warta w du Rejonowego.
1978 r . Prze1 dwa lala. kiedy tr"a·
Ponieważ strony nie zawarły uIo wykon'ywanie mebli, koszty ma- mowy pisemnej, najwięcej trudteriałów i robocizny uległy znaczności przedstawiało ustalenie rze·
nemu podwyższeniu
Nie mogąc czywistej wartości prac. Powołani
dojś(o do oorozumienia ze zleceniobiegli stwierdzili że gdyby zosta·
da wcami, rzemieślnik wniósł po- ły one wykonane do końca, to ich
zew do sądu o zasądzenie reszty wartość wyniosłaby 390 tys. zł. Ponale7nOlicl, której wysokość ocenił nieważ jednak w części mebli (warna 250 t:vs :z:!.
tości 126 tys. zł) występują wady,

kłopotów

z ziemniakami, włoszcżyz
ną, kalafiorami. Mozna wybierać i
wyb1;zydzac ile kto chce. Mnie1 do
powiedzeni& mają ci, kJórzy chcą
jeść jagody. Ceny są regulow·ane,
zaś
tej regulacji dokonują same
sprzedawc1.ynie na targu. Za litr
trzeba płacić 200-220 zł, a jak
się komuś nie podoba, t.o może nie
kupować.

K. K.

W nowych
„Odgłosach"
... Pelny tekst Manifestu Lipcowego.
... Na początku była ,,Polska
lubelska" - &aro! J. Stryj.
ski.

...

„Odrę

miellśmy

zakodowaną

w świadomości" - wspomnie·
nla z lat 19U-41.
,.. Komu Nobla, komuT - drs·
kusja redakcyjna.
... Nie było ich w Opolu - Dog.
dan Qadomsld rozmawia z
Lidią Stanlsławsk11 I Gratyną
Łobaczewską.

... Homoanaerob
epowtadanle SF.
.,.. Adam Ochocki leci z „Legią"
do AustraUI.
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I lipca Bogusław Z. wracał z pra„bańce ' '.
proc. cy do domu na lekkiej
Pewnie
dlatego
nie zaprotestował
wy,ltdY
na
ul.
Limanowskiego
zaczepiło
nagrodzenia za. wykonanie i skła go trzech
mężcz y zn,
proponując
danie mebli, gdyż te prace nie zo- wspólną libację. Tym bardziej
że
stały wykonane. Należy więc ob- jednego z nich znał z widzenia . Na
niżyć wysokość świadczenia o 50 picie nie miał ju?. co pra"".da ?chotys. zł. Już. w trakcie trwania spo- ty, ale zaoferował wsparcie finanru pozwani zapłacili rzemieślniko sowe w postaci 200 zł. Po nabyciu
pół litra
towarzystwo udało się w
wi 16 tys. zł, którą to kwotfł sąd odludne
miejsce przy zbiegu
ulic
doliczył do jui poprzednio zapła Llmanowskil!go
1 Helskiej.
Trzej
conej.
męt.czytnl pili, a Bogusław z. nbawiał
\eh
konwersacją.
Niestety .
Po trzech latach procesu Sąd Re- kompani nie okazali mu wdzięczno
ści
po
wypiciu
wódki
pobili
go
jonovty wydał wyrok, w którym na
okradli, zabierając portfel z pierzecz rzemieślnika zasądzono 60 Inięd
z mi, zegarek I złotą obrączkę.
tys. zł. Tym razem obie strony poEpiloi( tej sceny obserwowali dwaj
godziły się z wyrokiem i stał się przy padkowi przechodnie, którzy on prawomocny.
stara j ąc się pozostać nlezauważenl -:
.
C1
Do tego długotrwałego procesu posili w ślad za złodziejami.
nle doszłoby, gdyby strony spisa- udall ~lę do pobliskich „Delikatesów"
.
aby
nab y ć nową partię trunły
umowę
dokładnie
okreslającą
l<ów. W t ym · właśnie momencie oprzedmiot i zakres świadczenia. bok sl<lepu przejeżdża! radiowóz ml·
Istnieją
przepi~y
nakładające
na !lcy jn y.
Oczywiście ,
świadkowie
strony obowiązek spisywania umo- pr z estęp•twa zatrzymall go I bandyci
zostali
bły
skawicznie
ujęci. Nie
wy, jeżeli
wartość
świadczenia
przekracza 10 tys. zł, jednak wiele odnaleziono jedynie ofiary.
osób nie dopełnia tego obowiazku,
Bo!(uslaw z. zl(!oslł się do
kowidząc swój bł!id dopiero na sali mencl y dopiero nazajutrz, Wtedy też
sądowej.
podał co mu ukradziono.
Milicjanci
(Iza) byli mocno zdziwieni, bowiem obra.
należy obniżyć ich cenę o 10
Powód nie może domagać się

i

§

.E

czkl nie znaleziono przy żadnym z
zatrzyman ych.
mimo
d ok ł a dneg o
przeszukiwania . Złodzie j e zostali u j ęci
tak sz ybko. t e nil' m1ell możll w o ścl
oozbycia s i ę jej w tzw. między cza
sie. Cóż się zatem stało?
Olóż, jak siq później okazało, jeden z mę żc zyz n. boj ą c sl~ utra cić
łup, w momencie zatrzymania
połknął
obrączkę .
Potem w y dalił
ją
w areszcie I tam td ukr y ł .
a
szczęście rzecz cala wyszła na
Jaw
I tak ostatnla część łupu wróciła do
właściciela .
Trzej rabusie
zostali
aresztowani.
(ab)

Komunikat wsprawie
wyjazdu na kolonie
Federacja NSZZ Przem ysłu Lekklel{o informuje, że zgodnie z ustaleniem ministra komunikac ji, dziec! z
województwa łódzkiego, w v jeżdża J ą
ce na kolonie do Czechosłowac ji 19
lipca I 5 sierpnia, zobowiązane są stawić się w oznaczonym tlnlu o godz.
21 przy al. Unii Od1ar~ o iiodz. 22.

„DZIENNIK t.OPZKI" - ddi:unik RobotnlczeJ gpotctz1e1n1 Wydawniczej „Prasa-Kslą.ika·Rucb" .
Wydawca: Lod2k le Wydawnictwo Prasowe, ł;ódź, uL Piotrlrownka 96.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi Redaguje koleKfum
Redakc.ia: kod 90 103 t.ódź, ul. Piotrkowska 96.
Adres pocztowy: „DŁ" t.ódz. skr. poczt. 89 Teletony:
centrala· 32 93-011 (lączy i w,noilkłmi dtlalamł) Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36 ł5 85, 1a.stępcy redaktora ne.czelnego: 84 06 · 15 I S3 07 ·26, 1ekretan odpowiedzialny 111 sekrPtar:z
32 04 .75 Spraw, mla.~ta· 33 41 IO ~3 37 47 spnll'c~no ekonomiczne: 32 211 32 ·33 to-38. fotoreporter: 33- 78 97. kultura I oswiata 36 21 flO ~port: 32 Oli 95 dz lacznolicl 1 r.ntPlnikamł Interwencje I Tele;on U~łu11owy: 33 Olł 04. sprawy terenowe: 32 23 05 (rękopls6l'I' nie iam6wionych redakcja nie Z\vra.ca). Redakc.ia nocna: 78 -69 68 I 78 68-78. Ogłoszenia I nekrologi
- Biuro Reklam I 01(łoneń, Łódź. ul Piotrkowska 96, tel. 36-49-70 1 ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty poda.Jl\
oclth•lały PUPIK RSW „Pra~a Kslątka Ruch".
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APTEKI

DY2:URT SZPITALI

5 GALfRIA

:
•

li
POKO.J
„Piraci XX wieku"
radz. od lat 12 godz.
18.15 :
„ Wszytko na sp1 •edaż" pol. od
lat 15 codz 18.15
SWIT - „Konlk Garbusek" radz .
b.o. godz 15.30;
„Skarb" pol.
b.o. godz 17, 19
TATRY - „Szkice warnawakle'
pol od lat 15 godz. 15.15; „Rój"
USA od lat 12 godz 17.1&. 19.30
HALKA - .,Kochaj albo rzuć"
pol b.o. godz 16, 18.15
REKORD Syn gór" rum . od
lat 12 godz." is.30 „Czule miej aca" poi. od !at 11 godz. 17, 19.

nieczynne

j;j

§

rozpocznie sie

strzegając,

\ti~~~w~WARDIA

!\.HASTA ZGIERZA (Zgierz, Dąb·
•
rowskiego 21) godz. 11-18
: MIASTA PABIANIC
(Pabianice,
pl Obrońców
Stalingradu
1)
•
godz. i0-15
:
•
•
: zoo
czy nne w godz. I do 19
(kasa do 18)
I p~~~ARNlA czynna w godz
: OGROD BOTANICZNY czynny w
:
godz. 9 do zmroku
: KĄPIELISKO FALA
czynne w
I
godz. 10 do 18
: LUNAPARK czynny w godz. 1220
:
KINA
:
• BAŁTYK
„Seksmlsja"
pp!.

Kiedv wreszcie

wykonanych mebli, każdorazowo
zabierając gotowe elementy. Gdy
jednak rzemieślnik , po raz czwar·
ty, popros ił o przysłanie samochodu, który zabi:ałby ostatnie części
i praco\vników mających wykona/o
prace montażowe - zleceniodawcy

Kino aon atop
od iii
&odZ. 10-łl: „Tom Horn• USA C::
od lit 11 oras tumy krótkome- C::

ODYMIA -

I

E
5

st. kpr poz, Włodzimierz ~rzęda,
kpt poż. inż. Jan Kornatowski, ogn.
poż.. Marek Krawc21yk, Urszula Latal'Ska, plut. poż. Fra11cis.iek Matczak, st. ogn. poż Marian Niewia·
domski. Danuta. Pająk, st. ogn. poż.
Mirosław Pintera.
K. lt.

Informowaliśmy JUZ, że 17 lipca miały się rozpocząć roboty zwią
zane z przestawianiem instalacJi gazowych na zasilanie gazem ziemnym w mie.isce koksowniczego w
dzielnicy poleskiej Ok. 11 tys ło
dzian tam zamieszkałych ott·zyma
nowy rodzaj paliwa Był to ,iui
trzeci termin ustalony przez t,ódzkie Zakłady Gazownicze, bowiem
poprzednio operacja ta miała rozpocząć się 3, a
potem 10 lipca.
Z przyczyn technicznych jak
nam wyjaśniano
niemozhwe
było Ich dotrzymanie. Nie bardzo
wierzyliśmy. że sprawdzi sill przysłowie „r!o trzech razy sztuka". I
rzeczywiście:
17 lipca
następny,
trzeci ,iuż termin nie został dotrzymany.
Jak nas wczoraj poinformował
kierownik działu
zamiany
gazu
Łódzkich Zakładów
Gazowniczych
- Kazimierz Pisarek, tym razem
trudno nawet ustalić
nową datę
rozpoczęcia te.i tak ważnej ope.racii wymiany g;izu Otóż zaistniała
oowa:i:n11 przeszkoda jak pech.
to pech! w postaci układania
rurociągu gazowego na ul. 7..ielonej w pobliżu al Kościuszki. Mi·
mo pracy bryiiad nawet w ostatnią wolną sobotę, nie udało się
leszcze tych robót zakończyć. Jasne iest, że bez rurociągu nie moina bed:>.ie przeprowad~ić wyml~ny
l!azu. Teraz trwać będą pertrakta
cje Łódzkich Zakładów Gazowniczych z dyrekc.ią MPK w sprawie
czasowego zamknięcia ruchu na tej
ważnej ulicy. 7.ehy można było ukończyć tu roboty gazownicze.
(j. kr.)
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