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DZIENNllC

Z ·okazji święla narodowt:go
Etiopii ~ocjallstyezn~. P'zypa·
dająceg3 w •lnlu 12 bm„ I ~e·
kretarz Komitetu Centralnego
PZPR, preze~ Rady Mint~t10W
I
JARUZEl,SKJ
WOJCIECH
Rady Państwa
przewodniczący
HENRYK JADf,ONSKT wy~to,o·
wali deoeszę gratolacy,lna do
sekretarza generalnego KC lło·
botnlczej Partii Etiopii, or7e·
wodnlc::ącego Tymczasowt>j \.\'OJ·
1kowe.I Rady Adinlnlstraav 1•1ł'j.
Rewolnry.1 -•-amcz•:ii
rłównodowodz~cego
aych Sił Zbrojnych Etiopii So·
ojallslycznej MENGISTU llAILE ~
HARIAMA.

C1iczenia „Tarcza 84
t
-

~

,

.

NaJstarsza gazeta tollzl

-.ZTOKHOLM

(PAP)

Sekretarz iteneralny Robo~nlc?ej
Partii Et'opil. przewodnlcząt'y Tymczasowef Wojskowej Rady Arlmi·
11.istracy.ine.I Meoglstu Halle Ma•;nm
przyjął t'Złonka Biura Polityr1.1riro
sekretarza KC PZPR Józefa {,'zyr
ka. W czasie rezmowy, która apły
nęła w przylazne l atmosferze J.
Czyrek przekazał r>o<lanle od I ;ekretarza KC PZPR Wojciecha Ja
ruzelsk!ego I zaproszenie dla urzy
wódcy Etiopll do "Złożenia wizyty
w Polsce. Zaproszenie z!Xtało Drzy
jęte z zadowoleniem. Mengistu Haj
le Mariam przekazał pozdrow ed.~
dla I sekretar.za KC PZPR i na·
rodu polskiego,
(Pi\ P)

WE WTOREK RANO WOJSKA ZJEDNOCZONYCH Sit.. ZBROJ·
ROZMIESZNYCH PANSTW-STRON UKŁADU WAR.!ZAWSKIEGO
CZONE NA TERYTORIUM (l.F.t.:Host.OWi\('KIEJ REPUBLIKI SOCJALISTYCZNE.I W CELU WZil~CIA UUZIALU W CWICZENIACH
„TARCZA-84". ROZPOCZĘU'. DZIAŁANIA CWICZEBNO-DOJOWE.
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Posiedzenie Biura PolitycznE-uo
„ KC PZPR

z 7

Przed .wyborami .
do samorządów terytorialnych
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UMOCNIĆ

BY JESZCZE BARDZIEJ

c

wiczeni.a.ml kieruje m1n1~ter
obrony narodowej CSRS,
Oiur.
gen. armij jeMartin
przywódcy
./Obserwują
partii i państwa CSRS, min.isler
obrony ZSRR marszałek Związku
Radzieckiego Dmitrij Ustlnow oraz
wojskowych
delegacii
szefowie
bratnich krajów socjalistycza;ych.
Jest wśród nich naczelny dowódca . Zjednoczonych Sił Zbro 1nvch
panstw-stron Układu WarszawskieIP marszałek Związku Radzler.kiego Wiktor Kulikow oraz szef szta-

(Dalszy ' ctąg na str. 2)
w sto:rnnkach mlędzyn'9.ro
pięcia
d:>wych. ściśle wiąże się z ich tiie11 bm. obradowało Biuro Poli- I atmosfery wokół wyborów. Pod·
konstruktvwnvm stano·.viskiem zaJrozmów w tyczne KC PZPR. Wysłuchano In- kreślono, U ważu-ł powinnością
ix>:iczas
mowanym
•
o:iywio :: a
Jest
partii
formacji o realizac'i zadań p1zez czlor.k6w
Sz~okholmle.
Zjednoczo·.~ch lnstar.cje partyjne, Omówiono naj- l skuteczna działalność w samorzą·
Dążenie Stanów
przyczynianie
jakie :.toją dzłe terytorialnym
do zm!any lstnieiącego układu sil, ważnlt'jsze zada61a
rozmieszczenie amervkańsklcb ra- przed orgar.i~ae.iaml partyjnym• w się do podnonenla Jego roli. i:wię·
kszanle rangi I znaczenia org•now
K!et nuklearnych na terylor urn r.a.ibliżsiym okresie
przedstawlclehklch w życiu •pc>le·
Występując na p0siedzen iu kon- · oaństw Europv zachodniej i P"rlejW związku ze zbliżającymi się czeństwa polskiego umacniani" IU·
ferencj i przewojnlczący del<g.1c:j1 mowane obecnie próby przek·:7lół·
radziec:-kieł O Griniewski stw1P.r :'enia kolmo;u w nową 11renę .pyś· wyho:aml do samorządów ter~ł.o- · dowladztw'ł w naszym kraju
Biuro Polityczne omówilo dan
dzlł. że mi11!arvstvczna ool1tvk11 c igu zbrojeń są sprzeczne z ze.da rialnvch wskazano na potrzebe podAmerykański dzloenn1k „USA ToUSA I kh na ibl!ższych sojusmi- niaml konferenc,h sztokholtn•ldej jęda dz!alań przez organizacje par przygo!owań <h XVll Plenum Y-o- day'• opublikował w ooniedz;ialkoków 7. NAlO zmierzaląca do dal maiącel na relu orzywróeeme zat'. tyjnr na rzecz aktywl~acjl ~amo· mltetu Centralnego PZPR, 1
wym wydaniu wyniki sondażu opi(l'AP) nii oublicrnei na temat szans wy·:1eg'> niebeniie~znego wzrostu ra tania i bezpieczeństwa w Euror.'e. rządó ;v I tworzenia sr.rzy;anrej
llilir.l~!IU&Em:lll:r::tlS::o=:::a:;--1E::*9 borczych kandydatów Partii Demo..
......,v.::::::11111::::.;111111:~'1111„„lml„mllllll:ll!lc:llCSl!liRlllmlllm:lllllm:llillllll!llKJ!:i&a:IQl~~~-~Cilb~&~i~ł;::R~D~'IGt&~~~~l3\t'.Zl!~~~-~tuil~W~mtl~l~~~~·~:c=::::;;u::z:::!ll:l~C~.........
w
k.ratyc:mei 1 Republikańskiej
listopadowych wyborach preŻyden
ckich w USA.
0

We wtorek przed południem w
Sztokholmie r:>zoo~1ęla się lIJ se
sia konfere11rii w spiaw1P s1od
ków budowy zaufania i l.le,, ie
w Euczeństwa oraz rozbrojenia
ropie. B1ora w nlei udział or•t>d33 oaństw-uczestnlkow
~ta w; ciele
procesu KBWE.

przed Mondal-em

I KONSULTACYJNA

Tt\DA GOSPODAHCZA:

fec
,
on

l.

o Krytyka PFAZ o Polityka cen o Podwyżki plac

/I
I

onsultacyj.na Rada Gosi:oda.rc:za. dyskutowała 11 bm.
nad listem 6Wego prrewoprof. Czesia.
dniezącego prnewodn'·
wa Bobrowskiego do
czą~o Kom:e}I Pl.l.nowania pft1
--:----------------------------

.
l
I

W kraju tnlwa skoóczyły się a
we wsi
tymczasem za Gubałówką
Ząb na wysokości około 1100 m npm
na
Jeszcze zielony owies
kosz'.ł
dople·
paszę. Zbo:le to dojrz.doby
1'0 na przełomie września I paździer.
nlka.
CAF - Stanisław Momot - telefoto

Obrady FIR
W · Pradze

(INFORMACJA
żadna
Nie jest . to wprawdzie
czy rewelacja
na Jakie ocze.
kuje wiele fa bryk w pl"1)Cmyśle
włókienniczym Pracuje tu bowiem
ok. 20 ly8. krooien c.zółenko'wvch
światowa nowinka
za to rozwiązanie,

•Jrządzenia

t.e

właściwie

iuż

\!lię

teszez>e
natomiast są
~nrawne I zdolne do użytku.
Centralny Ośrodek Badawezo-Roz·
Włókienniczych
wo.fowy Maszyn
z
wspólnie
„Polmatex-Cenaro"
Centralnym Ośrodkiem Badawczo·
-Rozwojwym Przemysłu Bawełnla·
nero orarz z Łódzkimi Zakładami
I Urządzeń
Protoiypów Maszyn
Lekkiego ,Protomeł"
Pnemysłu
podfęły t.erruit modernizacji adaptacyjnej krooien. Chodz;i o wpr<)wadze-nie do nich miast tradycyjz
nego c.zółenka - rapieril, co
uczyniłoby
kro.sna czółenkowego
zabezczółenkowe. Próby takich
biegów dokona.no na kir<>śnie . 100 V
MAV bowiem ta.kich właśnie urządreń pra.cuje w pr2lemyśle najzestarzaly

WŁASNA)

kszyć Ich wydajność a także ro.z.
szerzyć zastosowalność. Krosna po
tych zabiegach będą też. co nie
fest bez znac:renia. pracować zna-

więc
Rozwiązan\e
cznie ciszej.
bardzo pożyteczne w sytua<;Ji itdY
brakuje w kraju pieniędzy na zakup nowocremych urządzeń.
Do pracy nad tym tematem przyW
stąpiono w końcu 1982 roku.
tej chwili w COBR Maszyn Wlók:ienniczych znajduje się już moi
urządzenia
del funkcjonalny
przechodzi on właśnie badania mechanicmie. Po czym Cieśli oczywiś·
cie model się sprawdzi) urządze·
nie skierowane zostanie do badań
technologicznych w Centralnym Q.
Badawczo.Rozwojowym
środku

w
We wtorek rozpoczęły się
Pradze posiedzenia Biura I Rady
Fe
Generalnej Międzynarodowej
deracji Bojowników Ruchu Opo1·•1
(FIR) W obu posiedzeniach uczest·
niczy około 100 przedstawicieli ru
chów i organizacji kombatanckich
z 25 państw, w tym „:·1edstawi
ciele ZBoWiD z prezesem Zarzą
du Głównego, generałem broni Jó
. zefem Kamińskim.
wynl·
Celem obrad jest ecena
Przemysłu Bawełnioanego.
ków pracy organi.zacJi oraz wytv
· W iakim c.zasie ł fak duto staczenie nowych zadań w walce z
rych krosien czółenkowych będ7'ie
faszyzmem I neofaszyzmem, o za·
mogło pr.zejś6 odmładzającą kuraSprawozdanip
pokoju.
chowanie
cję? Będzie to zaletało w dużym
biura FIR przedstawił sekretar1
stopniu od możliwości produkcy1federacji, generał Zygmi.nt Biesi
E. Ł.
nych .• Protometu".
czanin.
delegacie więcej.
W tym· samym dniu
kroelen czółenko,Rapieryzacja
FIR przyjął na Zamku Praskim
wych może o ok. 30 procent zwie·
prezydent CSRS, Gustaw Husak.

Hzad

liba.ński

Prezydent Reagan
zamierza spotkać się

uczvni wszvstko
z A.
m--

Gromyką

Prezydent Ronald Reagan, wywe wtorek na zaimprowlzowainej konferencji prasowej w Białym Domu, cnnajmił, że 28 bm. spotka się z miin:istrem spraw zagranicznych ZSRR Andri9'em Gromyką ,,w
celu przedyskutowania szeregu zaiiadnień, w tym kontroli zbr<>Jeń".
Andriej Gromyko ma przybyć do
Waszyngtonu z Nowego Jorku,
gdzie weźmie udział w sesli Zgromadzenia Ogólnego NZ.
stępując

z pol11dnia

krain

Zajmujący się problemami l::llis- ster ds. Libanu południ.owego, pokiego Wschodu eksperci p0lityczni Informował, .że przeszkolono spewy raża i:i zgodną opinię, iż .weto cjalną 50-osobową grupę boJowni·
USA wo Je ~ proponowanej przeL Li· ków gotowvch do przeprowadlenia
ba.n ezolucii potęp:ającej pr.i.kty- tego typu akcji. Wzorem dla nich
ki 2.g ·e .; ora izraelskiego w oolud- jest 20-letni Bila! Fahs, który igi·
niowej części tego kraju było c10 nął w czerwcu br„ najeżdżają~ sa·
sem dla sto:mnków amerykan·kO ma-chodem pułapką na patrol izra·
libańskich. Negatywne stanowisko elski. Dla licznych muzułmanów
Waszyngtonu poważnie podwai.yło libańskich jest on bohaterem.
jeg:> s atu; „przviaciela'' Libanu ..
Premier Libanu Raszid Karami
natomia:;'t wzmocn :lo oozycję wwystkich fv('h któr1 .Y uważają Svrie dał do zrozumienia. że rząd u.sztyza j2d vnego wartośdt>wego sDrzy- wni swą politykę dotyczącą p<>mierzeńca Bejrutu - pisze komen- łudnia kraju, stwierdzając, iż .,bę
dzie działać szybko i podejmie
tator Reutera.
mające na
bezpieczeństwa
środki
W odpowiedzi na weto U3A I celu wyparcie okupantów z tervtobrak wvt;1ików zab:egów dyploma· .-tum libańskie_,o". Karami powletvcznyrh ma iacvch na celu oo!o- dział otwarcie, iż amerykańskie
tenle kresu okupacji izraeisi':1ej . weto „ukazało prawdziwą lwarz
szyici zaoowiedziell serię samobój- Amer yki". Premier zamierza uczestCZVt'h zamachów bombowych r.a niczyć w sesii Zgr<imadzenia Ogóltzraelskie . siły iri'wazv.ine. Na'::>\h J nei:o NZ, ~zapl~nowanei na ":'rze·nef
. br.. by s~ukac nowvch mozliwoś ~ I
. k" .
•d
4:aer ń. pr..,.wo
ca szy:c teJ orl(ant- ) rolofor.la kre.>u okupacjl lzraelcil ,,AMAL" 1 jednocześnie mln!·- sklej,

KONFERENCJA PRASOWA
.

'

W 256 dniu roku słońce wze.
o godz. 6.05 zajdzie zaś o
18.58.
szło

lm:en· y

B

Rzecznik poinformował nasti:pn!a o zakończeniu obrad Mjwlęks7.ego
w Pol~ca Ludowej X~II PowS2echnego Zjazdu Historyków, stanowią
cego watne wydarzenie naukowe w życiu kraju oraz zwrócił uwagę
na fa.kt rozpoczynającej się wkrótce .kampanii wyborczej do samorzą
du mieszkańców oraz samorządów wiejskich. Jest to - powiedział kolejny etap tworzenia systemu samorządu, bardzo Istotny z punktu
widzenia obywateli z uwagi na spoczywające na nim zadania nt Ln
Usuwai:J.a różnych bezpośrednich dokuczliwości życia codziennego. 'Jest
to także fundament całego systemu aiµnorządzenia, l(tóry w Polsce
powsta.le I umacnia się.
J. Urban . nuyiązał tet do swej wypowied.zł na poprzedniej konferencji w sprawie nieprawdziwej wiadomości podanej przez radio !rancuskie o czołga.eh na ullcach Wrocławia I rannych. oraz do oś"liad
czenla franeuskieg<! MSZ na ten temat stwierdzającego, że wi&.domośc;i takla powstaJą w ramach wolności słowa. Pragnę zauważy/: że nie znaleźliśmy w programach radia francusk:ego
~wiedział sladu Informacji o mojej odpowiedzi na oświadczenie Ministerstwa
.
Spraw Zagranicznych Francji.
Skoro już mowa o niezauważanłu. to ze smutkiem stwierdzam te
Biuro Pr~we Rządu nie znalazło w publikacjach korespondentów
zagranicznych żadnych śladów z wycieczki zorganizowanej dla n;ch
do Zamku Królewskiego. Wzmacnia to nasze przekonanie o bardzo
wybiórczym sposol;>ie traktowania zdarzeń w Polsce f ignorowania
przez korespondentów zachodnich znacznej większości wydarzeń ob1i>k·
tvwnie ciekawych I doni0słych.
astępnie rzecznik prasowy rządu odpowiedział pa kilka pytań
dziennikarzy. Pierwsze z nich postawione przez korespondenta
Agencji Reutera dotyczyło wystąpienia prezydenta Reagana na
·
spotk~nlu z wyborcami poch~zenia polskiego, ltrytykująr.ego
władze oolsk:e. Pytał czv bedzle oflcJalna reakcja rządu polskiego.
Nie widzę potrzeby oficjalnej reakcji rządu polskiego na każdą kolejną arogancką. obraźliwą wobec naszych władz wypowiedź przez
Reagana - odparł J, Urban.
dotyczyło
Kolejne pytanie - dziennikarza ,,Financial Times" ostatnich wydarzeń z zakresu stosunków p01sko-brytyjskich oraz stosunków między rzadem l zw:azkami zawodowymi w związku z ostatnim pOłiedzeniem Prezyd' um Rządu.
Wizyta przewodniczącego Brytyjskiej Rady <h, Handlu z Europą
wsch:>dnią Lorda Shackletona niewątpliwie dobrze . posłużyła rorwojowl stosunków polsko-brytyjskich w bardz!eJ pomyślnym kierunku.
(Dalszy cląc na s~r. 2)

obchodzą:

Marla, Gwidon, Ra!lzimir

))yłumy

.

ezprecedensowo krótko, bo zaledwie około pól godzlllly trwała
kolejna konferencja prasowa rzecznika rządu ministra Jer~ego Urbana z dziennikarzami zagranicznymi: która odbyła
Się 11 bm.
J. Urban poinformowal o wprowadzeniu od 1 pddzlernika br. szeregu ułatwień wizowych dla dziennikarzy za,granieznych akredytowanych w naszym kraju oraz członków ich rodzin. Dotyczy to np. przyznawania rocznyc}). wielokrotnych wiz pobyt.owych dla stałych korespondentów oraz skróconego okresu oczekiwania na wizy wjazdowe
do Polski dla dziennikarzy przyjeżdżających do naszego kraju na
k~ótkle pobyty, związane z wykonywaniem przez nich zawodu, Ułat- ·
w1enla te I tnne st.osowane będą jednak wyłącznie w oparciu o ścisłe
prz.estrzegmla zasady wzajemności.

Stan zdrowia
Salvadora Dali
nadal poważny N
St.an zdrowia wybitnego malarza
Sailvaidora
surread!s.ty, 80-let.niego
Dali. nadal jest powd:ny, jakkolwiek pacjent zaczął już otrzymystwierdza
wać normalne po.siłki.
w
komunikat klini'ki „El Pilar"
BaTCelonie gdzie przebywa artysta.
Przed czterema dniami został on
praeszczepien ia
ood<lany operactl
skóry, w zwląiku z obra.źenł.aml.
fa.kich dt>Znał 30 s'.erpnla .br. w
wyniku pouru w sw•?j posiad?o§C'i.

li~ odzwierciedlał zmierzających

do uzysk:wania e·
to
pre:z.ydium rady .wobec f.e!<tów przez instrumen:y ekono·
zalozen CPR - 1985. Dy.skusJa po- m1czne. Z krytyką widoczną zatwierdziła słuszność głównych tez równo w liście. jak i w wypowie·
zaś dziach członków rady spotkał sJę
te o dokumentu. zwlll<SZcza
w-iyM.l·Ich pr<ipozycJi przyspies'ta.- dotychcUlSowy ayl\tem PFAZ. Zafących odzy&kanle równowagi. L!Bt rzuty sprowadza.i!! 1!4• c'lo kW'łll&tll
pułapu
zawiera m tn. tezę, że schorze· w;tala,nia zbyt wYsokiego
nia wy1StępuJąoo na t1e inflacji znu- wzrostu wynagrodzeń wol.nych od
wi<:c opłat na ben fundusz. wią-zania te.
tyły społec7Jeń1Stwo. Można
mieć nadzieję na za.akceptowanie got pułapu ze wzrostem · produkc}i.
skutec.znielsz!!I P<?'lityki ham~wan!a sze.rokleg? stosowaniia ullt.
Rada nie Ofll!'an.iczyła się tym raSię
procesów 1nflacy1nych. Mll.6li
ona sprowadzać m. ln do ograni- ziem do wskazania mankamentów.
czenia dynamiki płac, obniżki ko- Dyskutowaino propozycJ<: sekretariasztów materiałowych i zmniejsz~- tu KRG zastOiSOWania nowych renia skali realizowanych inwestycji. guł PFAZ. Istota tej propozycji p<>progu
uniezależnieniu
Rada koncentrowała się przede lega na
wszy&tkim na rozwiązaniach zgodcpalszy clą)? na str. 2)
czyli
nych z zasadami refoI'IJU'
RM, k;tóry

sta.n?'~i.sko

I

W eondażu wynika. I~ Ronald
Reagan nadal le.st l(iównym faworytem w wvściJW do Białego Domu Gdyby wybory odbyły się iuż
dzi.s,ai ka.ndvdat republi~anów uzyskałby 57 oroc. głooów zaś demokratów 35 ,llroc Tuż orzed konw
wencją. Partii Republikańskiej
so.nda.ż
Dallas. w ub. m <esiącu.
sam
orreprowadwny orrez ten
dziennik wykazywał 18-punktową
pr:rewagę fteag~na nad Mondalem.

synoptyl

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi uaslępująca pogodę:
zachmurzenie umiarkowane o·
kresami wzrastające do duiego
& przelotnymi opadami. Temp•
makii. w dzień 16 st. c. Wiatr
u.miarkowany s kierunków zachodnich.
Ciśnienie e godz. 19 wynosiło
986,9 hPa czyli 740,2 mm.

afnieJ ze rocznice
19łł

3 brygada AL Im. J,
kolo Radomska.
bitwę z wojskami niemieckimi.
19'14 - Wojskowy zamach stanu w EtiopU.
1980 - Wojskowy zamach stanu w Turcji.
1959 - Wysłrzelenle w kleru.nku Księżyca rakiety „ł.un·
nik 2".
1944 - Przedstawiciele ZSRR,
USA l W. Brytanii podpisali
protokoł o poddale Niemltc na
strefy okupacyjne.
Bema

-

słoczyla

Myśli płynące

bem

człowieka.

z serc::, SI\ skar-

Uśmiechnij sią

Ile jest warte
słowo ministra
Byk> sobie w !.od.z.i przy u.l. Gorkiego pcywa,t.ne praecl&ko l~
Było 1 nikomu niie w.ad.7'iro, P.r.zeciw.nie.. mieszkańcy Wid:wwaWschOdu, gdziie brudno o miejsce w przedsZkolu pańsiwowyrn,
bardzo i:;obte chwailli placówkę prowadz<ll!lą przez pa.na Jer;oog.o Plók.a=a, widzewskie wladz.e oświat.Owe !cl były udowo.lone. D<> ~ „
Jak w iadiomo, z począb'k:iem bi.eżąoego rokJu kalendarzowego
mieliśmJ w iele reguJa.c}i cen ró2lnych e.rty1lmłów i lh>lług, podskoczyły też op1aty podatkowe. Pirowad.TJeni-e przedszkola pirzeat.al? się pa.nu PlókairzoWi opłacać; trudno przecie oczekiwać,
by ldokla<lal do owego intere.su z Wł8$nej kie.uen : Znalaizlo
.si<: w&Zakż.e .roz.wiązanie: .;-.o~ a; Towarzystwem przyjaci ół
Dzieci, d2J1ęka czemu jako że nakla.dy fi!l1anBOWe na placówk(l rozkładały si ę i·naczej - przedszkole mów mogło
z
powodzeniem fu.n:locjon<YWać.
Ta.kiie ' rozwiąizanie nie &p<xfobało sLę jednak Minist.er.stwu
Oświaty' i Wychowainia, które nie wy.raziło zgody na „fazję "
prywabnej (acz cennej) ini.cjatywy ze stowamyszeniem WYŻ
.sz.ęj użytecwości społecznej TPD. Stą.d, ze względu na po·
nowne trudnośc i fina.n sowe, pan Plókarz był 7l!IlU.SZ'Qny
po
prootu .zamknąć przedszkole i rorejll"Zeć si<: za iinnym zajęciem .
Jak n.as potnformowala pa.ni iinSpekitor Samo.siej z WOWiK,
wLdZleWISkioe władze oświato·we. do których z:wiracają się z prośbą o iln.! erwencję zroz.pacren; rodzice niedoszłych pr.zedszko·
laków, .są w tej spra.w\oe bezradne, oonieważ d'ecyzja miinist.erstwa jest tu wiążąca
ostaitecz.na.
Rozumiemy, i-e szefowi resortu. minLstrowi Bolesławo.Wi FaN>nowi. problemy przedszkolne mogą być poniekąd obojętinc,
bo &am ma' d'Zlieci ·okolwiek staJr.sze. ale pr:ziecież ten sam minister Faro.n przy różnych okazjach dawal publicznie stawo, iż
on I kierowa.ny pI12lE!Z niego :rasort dołożą wiszelkich starań,
aby w miarę możliwości iaJroś łagodzić lkme tru<lnopci,
z
l jakim'i boryka się d.2liś oświa.ta. Na Wid.ze.Nie ta~ możliwości są, są reż chęci i zain,1eresowainycb i „błogosławień
s two·• lokaLn)'ch władz oświatowych. jednak resc>i!'t twairdo mów.i: nie!
Więc iJ.e je.<;>t warte &!owo ministra.?.
ZBIG~IEW S. NOW AK

I24 godzi ny'
STOSUNKI
.·OLSKO-EGlPSKlE

ni• 1s1 mln dolarów. W rozpoczyna. bu ZJeckloczonych Sił Zbrojnych
Jącym się I pddzlernlka
1985 roku państw-stron Układu Warszawskiefinansowym wzrośnie on o C:al11ze 28 go gen. a.rmii Anatolij Gribkow.
li bm. zastępca przewodniczącego proc.
Przemaw iając w przeddz.Ień rozRady Państwa - Kazimierz SecomKAWA. DROŻSZA o
PROC.
poczęci.a ćwiczeń „Tarcza-8-i" na
ski przyjął przebywającego w Polspotkaniu przybyłych na nie desce na zaproszenie MSZ wicemin!·
W Jugosławii podniesiono
oenę
stra spraw zagranicznych Egiptu - detaliczną
kawy 1 1 65! C:lnarów do legacji wojskowych państw-stron
Abdel Hallma Badawl.
Warszawskiego
premier
1.300 dinarów za kilogram, a zatem Układu
Gość egipski został przyjęty r/Jwo ok. 40 procent. Cena ta ma obo- CSRS Lubomir S:i:trougal podk.reśn let priez ministra spraw zagrani- wiązywać
lll symboliczne znaczenie faktu iż
w c:ałym kraju.
cznych Stefana Olszowskiego.
(Opr.: kl.) Czechosłowacja i jej armia gooc'
•ODRZUCENIE
WOTUM NIEUFNOSCI

'°

NARADA
PRZEWODNICZACYCH
I SEKRETARZY WK SD
11 bm. odbyła się narada prze.
wodn!czących i sekretarzy
wojewódzklch Instancji Stronnictwa D~mokratycznego po~wlęcona
zadanlom instancji I kół w h.!eżącej pracy polltyczno-orii:anlzacyinej
SD
przed XIII Kongresem.

•

KŁOPOTY

1. BECKENBAUER:\

Młodzieżówka przegrała

a jak

wypadną

We wtorek w Vall\eakoskl,
w
przeddzień
meczu pierwszych
reprezentacji Polski I Finlandii, zmie.
rzyly się młodzieżowe reprezentacje
obu krajów. Wygrali Finowie
1:0
(O:O), a jedyną bramkę
meczu zdobył w 59 min. Toernvall.
W rozegran ym w
Sandefj-Ord
eliminacyjnym meczu grupy VI mło
C:zleżowych mistrzostw Europy w plice nożnej Norwegia ookonala Szwaj-

*

*

carię

3:0 (1 '0).

W meczu grupy drugiej ellml·
nacji młodzieżowych mistrzostw EU·
ropy Szwecja zremisowała z Por-

*

tugal!ą

1:1 (0:0).

Podczas turnleju eliminacyjnego do piłkarskich mistrzostw świata
Juniorów w Port of Spain doszło do
niecodziennego incydentu.
Drużyna
młodych piłkarzy USA ogłosiła strajk
głodowy na znak protestu
przeciwko warunkom . zakwaterowania
na
terenie uniwersytetu Antyli
Zachodnich w odleglośd kilku kilometrów od Port of
Spain.
Sprawą
zaintersowała
się
ambasada amerykańska I
Interweniowała u właC:z
miejscow ych. Piłkarzy
przeniesiono
do innych kwater.
Rada miejska Verony wystąpiła
z prójektem
ufundowania
trzech
nagród dla ~last, w których podjęta
zost'1n le najskuteczniej akcja zwal' czania chuligaństwa
na stadionach
piłk a r sk ich Projekt nagród
wysiany
zostanie do merów miast, w
których są kluby pierwszoligowe.
Rozgrywki ekstraklasy włoskiej rusza ją 16 września, przed sezonem Wiele pisze się na temat postawy- publ:cznoścl. Co roku
na stadionach
dochodzi C:o awantur I bijatyk. Czę
sto orzenoszą się one na ulice miast.
Wbska publiczność ma opinię 1eclnej
z najgorszych . Plagą włoskiego pił
karstwa są również afery orzekuonicze.
>il- Cieszący się w Polsce dużą popl' la rnością angielski zespół
muzyczny Kaja Goo Goo występuje nie
tyl'.<o na scenach ale I na .„ boiskach

*

seniorzy?

naszego kraju. Jak doniósł „Dziennik
zachodni" drużyna Kaja Goo Goo
rozegrała mecz piłkarski w
Katowicach. Członkowie popularnego angielskiego zespołu muzycznego Kaja
Goo Goo okazuje się że nie tylko
świetn ie śpiewają, ale potrafią również dobrze grać w pilkę nożną. Mogła s i ę o t ym przekonać spora gruoa kibiców która zjawiła si ę na stadionie Miejskiego ~rodka Sportu I
Rekracjl
w Katowicach, by oglą
dać mecz zespołu z połączoną reprezentacją Pagartu, Estraey Sląskiej 1
MOSiR w Katowicach,
Podczas gC:y każdy występ ze..połu
na estradzie kończy się pełnym powodzeniem nieco gorzej było na bolku, bowiem Anglicy przegrali mecz
2:4.

>:f Jeszcze przed swym debiutem w
roll selekcjonera reprezentacji RFN
słynny Franz Beckenbauer napotkał
oierwsze
ldopoty
W ostatniej
chwili z kadry orzygotowującej się
do międzypaństwowego meczu z Argentyną w Ouesselt:.orfle (dzisiaj) U·
byli C:waj podstawowi
zawodnicy.
Kapitan
reprezentacji
Karl-Heinz
Rummenlgge oraz Karl-Heinz Foer•
ster. Obaj odnieśli w ostatnich meczach ligowych kontuzje. - Jest to
bardzo ooważne osłabienie mojej drużyny powiedział F. Beckenbauer.
Argentyńczycy prezentują w•Europle
bardzo dobrą, solidną piłkę.
Tym
bardziej więc wynik środowego meczu jest sprawą otwartą.

• • •
mógł wystąpić

Nie będ~l.e
·takte . w
reprezentacji Portuga!ll
przeciwko
Szwecji (el. MS.) Fernando Chalana,
tak dobrze spisujący się w. czasie ostatnich ME. Występuje on
obecnie w drutynle mistrza Francji Bordeaux, oC:niósł · jednak w ostatniej
kolejce ligowej kontuzję. Stawia ona
także pod znnkiem zapytania
udział
tego piłkarza w pierwszej
rundzie
Pucharu Europy, w której rywalem
Bordeaux Jest mistrz Hiszpanii
Athletlc Bilbao.

m~rkl.

POSIF.D7'.EN'IE
PREZYDIU:l<t ZG ZSMP

CSRS wyeliminowana

'
„Sportu"
Pierwsze' mecze o pucnar
• R.n g. y\van y na loC:owlskach
Kana cty m i ędzynarodowy turniej „Canada cup" wkracza w decydującą
fazę. Odbyty się właśnie
ostatnie
tr n s ootkanla ellmlnacy jne,
które
w vlon.l y pólf' nalistów tej
Imprezy.
12' wr ześnia w Edmonton
spotkają
1i;• Sz wecja z USA, a w dzień póź.
niej w Calg ary związek
Radz;eckl z Kanadą. Zwycięzcy stoczą
dec yC: u J ąc y mecz o główne trofeum
turnieju

Hoke iśc i
związku Radzieckiego I
K anady rozegrali w ramach
ostatn\P1 ser il elim inacy jnej jakby .przedm ecz" półfinału . Gospoclarze,
ab~
u n'imąl" p onownej gry z mistrzami
św'ata musieli to spotlrnn.e
wygrać .
:'\le sprost ali jednak tadanlu Bard Z3 dob r ze prz ,v gotow nnl do turnieju oodo piecznl trenera W. Tlchono•va zwy cięż~· li 6.3 12:2. 2:0. 2:1). Do
16 mln Kanady1cz ,·cv prowadzlU jeszcze 2:1, ale ich rvware
zdobyli
czten· ko le .ine bram '<! w •: gr y wa jąc
'Z asłużenie
Br amki w •ym
meczu
zcobvH. d la ZSRR - Krutow . dwie
(I l min, I 19 mln) Glmajew
(10),
Slemlonow C31ll. Warna)<ow (43)
I
Maloirow ( flO m:n l, d la Kan1M y: Mld ll~to n (14! . Tonali (16) • Goulet (51).
P 0 rai koll'1n v zawi edl C z ech osło
w acy. Przeg ra li · oni nastę'lny mecz,

tym razem ze Szwecją 2:4 (2:0, 0:2,
0:2) i nie zakwalli11towali aię
do
czołowej czwórki. W' pięciu spotkaniach zdobyli zaledwie 1 pkt. Ich
postawa to największa sensacja tej
imprezy
We wtorek rozegrano Inauguracyjne spotkanie rozgrywek hokejowych
o puchar ,,Sportu" i PZHL. Odbyły
się cztery mecze. Oto ich wyniki:
'Ilf Zagłębie
Sosnowiec ŁKS
Łódź 5:3 11:1. 2:1, 2:1). Bramki zdobyli dla Zagłębia Garbacz 2,
Zabawa, K. Morawiecki oraz Nowak;
dla t.KS Pokorski - 2 i Witczak.
Pletwszą bramkę trzeciej -tercji
zdob y ł Pokorski I w ten sposób
doprowaezlł do remlęi,u 3:3. Ataki sosnowiczan w
kot'reowych minutach
spotkania przyniosły Im w efekcie
·~:Z~~lę~~~ki I ciężko
wywalczone
Podhale Nowy Tar1 - Polonia
Bytom 5:1 (l:O, ł:O, 0:1). Bramki dla
t'od h ~ la zdobyli:
Scisłowlcz I Łu
«asz kn po 2 oraz Wrona 1, dla Po·
lonli Mróz.
Blisko 2 tys. widzów obserwowało to spotkanie. Niespodziewanie I to
zdecydowane
zwycięstwo
odniosła
nowotarska lnłodz i eż
przewy ższając
swych rywali szybkością I skutecz-

*

no s c i ą

strzelecką .

'Ilf GKS Katowice - Naprzód la·
nów 3:4 (2 :2, 1:1, 0:1).
Bramki dla
GKS Katowice: Drab - 2 i Olszewski; cła Naprzodu: Kwaslgroch, Wot. nlczka, Labr:ha I Swlstak.
Janowianie dooiero na 6 minut przed
LIGA POLSKA
15 rozw z 12 traf
- wy grane po :<:o ńc e. n sp'.>tkanla zapewni!l
sobie
ok oło 1"3.500 zł, 274 rozw . z Il traf. po strzale Swlstaka zwycięstwo.
- wy~rane oo okoł-0 8.500 zł, 2.692
rozw z 10 traf. - w ygrane po około
.ff GKS Tychy - Stoczniowiec 1:3
(2:0 2:1, 4:2). Bramki zdobyli
dla
850 zł.
GKS Tychy:
Ryczko - 3, Wróbel
LIGA ANGIELSKA
- 2. Plewa, Worwa i Bednarski dla
U rozw z 13 traf
Stoczniowca Wesołowski - 2 oraz
w ,· ~rane po
o«olo 78 OOQ zł . 963 roi:w · z 12 traf , Kosi ński. Spora przewaga dobrze do
- w y~r ane oo około 3.000 zł, 10.149 sezonu przygotowanych
hokeistów
rozw . z li traf. - w ygr ane po 315 GKS T ychy. Najbardziej
skuteczne
zł. 61 351 rozw. z 10 traf. wygrane było ostatnie I minut podczas, któr ych . zdobyto I bramek.
'PO 51 zł.

Komunikat Tot.ka
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~oc"J..~~'.'~~ IMistrzowie - o swoim

to, aby wta-śdil,yije ro~ podwy- 1
iiki na poszczególne grupy t.owar-0Wcz.oraj rozpoczęły slę obrady II.
we.. Rada opruje .za spolkojną !><?~. Kra.jowej Nairady M:hsllrzów Pr.iiedwyzką
uwauj:!f ~edmaik. 1z myslu L.ek.kiego. Udział
w niej
ilCh ~n1owe l,l!real.111arue jest na- wzięło po.nad 30-0 mistrzów z w.szyda.l .Konlecżne. Dot!czy t.o :nwtasz- stkkh branż tego resortu. CRgaNOWE FUNDUSZE
cza cen zaQ?a.tr~en1?wych.
ni:zaf orzy - ZG SWP - zaskocz.e... A MODERNIZAC.lĘ
sr~nalil7luj~ .s1ę Jednak. róm;o- ni by•li ta:k: dużym zai!l1tere50Wa„Gt.OSU AMERYKI"
c:-esme dbśc 1.stotne•.r~arstwie- niem naradą, przybył'() na nją WięJak Informuje we wtorkowym wv- i:ne dochodów ludnosct. .s.ą.d teza. cej niż się spodziewano mistrzów
daniu „Wash!Mton Post" od
1981 ~ lepsza jest wąiska lii;sta wyioo- przedstawicieli największych zaroku budżet ,Głosu Ameryki" zwlf:k- k;ich podwyżek ren.
niż szeroka kładów z kraju i Lodzi. P.rócz de•s:z~y·ł•s•l•ę-o-70-•t>•r•o•c•._i_w_y•n•ó-sl_o•b•e•c··-1.·s·ta-•d:•'l:'•o•b•n.;.ye_h_.- - - - - - - - - legaitów w naradzie udziiaJ wz;ięli

o:en.

przemvśle

~takenia .k.aJClr dl.a przemysłu lekktego, a taJkże kwestii pa.iiku ma-

seyaJoweg;o i części zamiennych.
W tra!kde w~elogodzin.nej dyslrueji - w kitó.rej zabral także glo.s
mlinister- przemysłu chemicznego i
lekkiego prof, E. Grzywa, mów ią
cy o bolączka.eh i penspektywach
tego praemyslu - poruis.zono szereg
spraw nurtujących m~zów.
Do
najczęściej po.wta.rzających się tem:aitów należały sprawy: &ta.r.zeją
cego się pairiku maszynowego, czę
ści zamien.nyeh, słabego przygotowania absolwentów szkól zawodorew_ wych do konkretnej pracy w przesortów: ośw:·a.ty i wychowania o- myśle, kłopoty prz.edsiębionstw
z
mowy 0 ustępstwach w podstawo- raz
hutnictwa i p~emy.slu ma.- samodzielnym dzieleniiml
dewiz
wym punkcie - w kwestii zaoew- .szynowego, którzy odpowia-dali n.a gromadzonych na kontach, zaskakizmieniającymi
nienia pracy dla górników.
postuLaty
mistrzów
dotyczące wanie pniemyslu
się przepIBami. Głos misllrzów był
głooem troskii o zakłady, o prz.eprzełomie '\VTześnia
mysl lekki i wyroby zeń WYChopaździernika
dzące. Mówiono również o kwe-stiach placowych. lecz nie stawiano
tch na pier'W\SZYm planie. Dy&kus'a
świadczyła o dużym wyrobieniu i
dojrzałości misbrzów, doo!:raegają
cych wszyistkie najtrudniiejsze problemy .swych zrukladów.
-

Rozmowy wE"111'
b U'd t
· ~~~~~~ri~~~i~ri:~
'łJ „wl en rwa1ą ~~h x!ó~ni~ppr~!=~~ :

Ponad 48 godtin z małymi przerwami trwają rozmowy kierowniczych trójek Kra.jowego Zarządu
Węgla i Krajowego Związku Górników. Przywódcy obu stron zaciętego, trwającego już ponad 6 I
mi·?Sięcy konfliktu. prowadzą utrzymane w ścisłe i ta iemnicy rokowania na temat zako~crzenia strajku.
Jednakże nadal Pozostają one bez
rezulta.tu.
11 bm_ w jednym z hoteli w
Edynburgu trwały rozmowy człon
ków ścisłvch kierownictw Za,rządu
W<:gla i Zwiazku Górników z la~
nem Mac Gregorem i Arthurem
Scargillem na czele. D::>trzymano
wcześniejszych ustaleń i rozn1owy
utrzymywane są w ścisłej tajemnicy, Nie orzeszkodziło to jednak
Przeniknięciu
na zewnątr.z cl>raz
bardziei Pesymistyczn'.\'ch opinii obu
stroo. :Mac Gregor stwierdził że
Zarząd Węgla przedłożył nowe oronozycie i że reakcja kierownictwa
Związku Górników jest · „oderwa111a
od rzeczywistości". Związkowcy dali do zrozumienia, iż nie może być

Na

i

Ogólnopolskie spotkanie
•
porozumiewa
wcze
związków zawodowych

W rozmowie 'Z dzien.nik.a.rz.em
PAP. Włodzimierz Lubański, przewoc!Jniczący komisji organi.zacyjnej
grupy inicjatywnej dla zorganizowania
ogólnopolskiego spotkama
związkowego poi nformował m. in.
o rozwiązani u się kolegium przewodniczących krajowych O'I'ganizacii związkowych. Powodem była
niepełna

reprezentatywność

związ

kowa tego orgamu.

Atak samofotów
na liberyjski tankowiec
We w.tarek w rejonie Za.tok.i Perskiej w wyin'filtu ataków samolotów
irackich trafilo.ny został
libecy-jski
zbiomiikowiec „Sa.ior1t Tobias"
o
WY'P<l\111lości 250500 ton. Informację
tę podało towar:ey1Stwo żeglugQ'We
w Mą.JJamie. stolky Baih'!'aj.nu. Potwierctniło

Cup"

j

I

Na giełdzie nowojorskiej
zanoto.
wano rekordowv wzrost kursu amerykańskiego dolara w stosunku
do
z3r.ho::lnionlemlf'cklej marki.
Dolar
'lrze1<roczyl barierę „p~ychologlczna"
trzech marek, oslal(ając dokładnie
3.0171!

W imienlu delegacji wojskowy ch
o,aLn.ich krajów zabrał glos m in ister o':>rony narodowej PRL, generał broni Florian S iwicki, k tór y
wskazał,
iż
niezłomny
soj u sz
państw-stron Układu Warszaws k iego. którego J)O{ls tawe stanowi siła
i potęga Armii Radzieckiej, je.,t
gwarancją Itil!Tiaruszalności naszych

!y mnych panstw członkowskich
NATO próbują doprowadzić świat
Sporo mówiono o lnwe.styicjach do 'nowej
katastrofy
wojennej.
kolejnym czynonilru wywołują- Spotkaliśmy się w przyjacielskiej,
zwolnień z oplait na PFAZ,
od cym inflację.
gościn'!lej Czechosłowacji po to wzrostu produkcji. Sekretariat raCzłonkowie rady wYraż:ali na o- powiedział mówca by jeszcze
dy proponuje narom'ai.st WIJ'I'OWad:ze- gól poparcie dlą propozycji zamiebardzie! umocnić braterstwo broni
n ie jed!l1oJ.i>te.,go
dl.a
wszyst.k!'Ch 5ZiCZO.nych we wspomnianym liście. n.ru;;zych a~mii. naszą
zbiorową goprz.edsiębiiorstw progu wolnego od W•nieSioino k i•lka szczegółowych u- towość obronną.
obciążeń, przy rów.noczesnym za- zupełnień, które :iiosta.ną W>'kOII'IZYst;()S()wain.iu mechani:mnów lagoc!."Zą- 5tame prz.y formulowanlu opilllii ra•
cych ro7.1Piętości pł~ pOrn:iędzy po- dy do projektu CPR na rok przyszczególnymi
prvedsię<biO!l\Stwam ; szły.
p 0 w-..orowym wykonaniu zadadanej brair.ży, Postu.luje się
to...ż
Na.....tę.pnie odbyła si ę
wstępna n ia bojowego przez żoł.nierz:1 polz:nie.sien1e ulg o charakterze
u- dyskusja naid :raparrem zatytu1owa- 1>kich i radzieckich. ich dowódcom
71nan io.wym (1t1p. dl.a po.s:oc-z.ególnych j nym ,,FU!11'kcjonowanie goopodairki złO!Żyl! gratulacje minister ob1-0'1 y
d'Z'iedzlin produJkcji). JedyJ1ymi ul- - &'a1t1 l penspektywy", Opracowa- narodowei gen. broni Flocian Sigam; byłyby l'C"Zlielame z tyitulu I n• p to i>e>st w istocie próbą oceny wicki, minister obrony ZSRR, rnarp:rzechodzen'" ~ '! nowe
~gl;emy I dC>tych("_z?.oowych wyników wprowawynag.rod:7Jeń ora'Z a .ty.tu.Jiu eks- li d:zanej ref<l'r'JTly gospoda!'czej.
>.zalek Związku Radz.ieck'.ego Dmi!)Or'tu.
trij Ustinow
pozostali mirustrost<lltne są te! uwao;i dafy(PA.P} wie.
cząoe polityikf cen. Członko- -=-~-··-~----------~=~--~~'=.,..-~-~--(Dokończenie
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Konsu1tacv1·11a

Zgromadzenie Narodowe
parlamentu francuskiego odrzuciło
w
poniedziałek wieczorem wotum nieufności t:la rządu premiera
Laurenta Fablusa. Wniosek ten przedłożyły
partie opozyc y jne.

li bm. odb y ło się w
Warnawle
posiedzenie Prezydium Zarzadu Głów
nego 7.8...~P t>0$wlecone ocenie dziahnla związku w kształtowan!u nau.
kowe<to śWlatopoglądu w'śr6d
mlodzlety,

PIERWSZE

C!~.~.~~.~!~ „!~!~~~,~~~~~'~

ją

również

loneyńsk:le

t.awany.stwo ubezpiec:zieniowe Lloy-

da.

żad
ogóLno.zwią:zkową, lecz
organem roboczym powołanym do
wypełnienia
określonego
zadania.

Grupa l!n.icjatywna nie jest

ną

władzą

Ma charakter otwarty, zaprasza do
współpra.cy

pri:eclstawicleli ws-.i:ystkich struktur związkowych - ogólnokrajowych, wojewódzkich i
zakładowych. Już dziś w skład iruPY inicjatywnej wchodzą repreumtanci ogólnokrajowych organizacji
związkowców z dużych środowisk
zawodowych takich jak np. metalowcy, hutn.icy, górnicy, nauczyciele, kolejarze, marynarze, pracownicy rolnictwa, przemysłu lekkiego,
służby
zdrowi&. Natychmiast· po

KONFERENCJA
(Dokończenie

Rmw.:jają 5i• one

PRASOWA
ze 5tr. 1)

w niekt6r~.b. Uiedzi!lach 1tosunkowo kor:r.)'lltnie
prlynajmn.iej na tle 1tosunk6w :r. wieloma innymi krajami Europy
zachodniej, nie mówiąc już o Stanach Zjednocronych. St.a.ran.la gościa
na rzecz polsko-brytyjskiej współpr.a.cy i jego poglądy wyrażone w
publicznym wystąpieniu wysoko sobie cenimy. Nawiązµjąc do drugiej
części pytania min. Urban przypomniał, że 011tatnio Prezydium Rządu
rozpatrywało 1prawę układów zbiOll'Owych. Jest to sprawa &komplikowana, bo .zawieranie nowych układów związane jest s sytu<1JCją przetargową, w której związki :zawodowe dążll do tego, aby uzyskać lepsze warunki płac, nowe przywileje socjalne itd. Sytuacja gospodarcza
kraju utrudnia wyjście naprzeciw tego rodzaju dążen,iom. Mus'my
znaleźć w wyniku konsultacji wspólne t'O'LWillzani.a pon,alająca na
pogodzenie zawierania układów zbiorowych a wymogami reformy gosoodarczej. Rząd stara się po;>ierać wdrażllł!lie umów zakładowych mających charakter lllie umów zbiorowych, lecz dotyczących tylko da..
nego zakładu. Sytuacja jest zrożona pondeważ zawieranie umów zakładowych ma charakter dobrowolny, nie dotyczy wszystkich zakła
dów an:i całych bDa!llż. To, że związki zawodowe mają przygotowane
swoje propozycje ujtładów, jest rzeczą oozywh!tą i normalną. Związki
zawodowe mają swój pakiet żądań, zaś rząd rozważał kiedy i w j~
kim trybie przystąpić do negocjacji i jakie przyjąć pozycje wyjściowe.
Dziennikarkę z DPA interesowały kwestie stosunków państwo Kościół oraz termin następnego spotkania 'komisji mieszanej,
Trudno mi jesz.cze roz.szer:zać obszerną wypowiedź ministra Łopatki
podczas konferencji z udziałem dz.iennikan:y !114 emat tych stosunków.
Rząd będzie · kontynuował dotychczasową wypr.akty'kowaną od 1980 r.
politykę państwa wobec kościołów, w tym także Kościoła rzymskokatolickiego. Główna konkluzja wynikająca z komunikatu :r. posiedzenia Prezydium ~du w punkcie dotyczącym tych zagadn.ień, polega na zaakcent.owamiu potrzeby większej aktywności str-uktu.r pań
stwa w realizację polityki Wyznalll.iowej. Aktywność oznacza zarówno
szukan.ie płaszczyzn współpracy, jak i rozwiązywanie spraw spornych.
omisja mieszana - powiedział dalej J. Urban _ zbierze się
niebawem. Tradycyjnie nie podaję da.ty, pO!llleważ posied1e:n.ia
komisji są niekiedy odkładalll.e, a pra.sa zachoontla skłonna jest
do czynienia sensacji z faktu ewen.tualnego przełożenia tetminu posiedzenia komisji mieszan.ej. Termin zaś może Irlę zmi enić niekiedy z bagatelnych przyczyn, przecież to systematycz.nie pracujące
ciało robocze.

K

powołaniu grupa inicjatywna przy-

stąpi~a

do działania. Wysłano już
do wszystkich zakładów pracy projekt założeń ideowo.-programo\Vych
określających cele i zadalruia polskiego ruchu zawodowego or.a.z ha.rmonogram przygotowań do spotkania ogólnopolskiego. W celu omówienia tych przygotowań komisja
organizac~jna spotka się w. najbliższych dniach z przewodnłczącymi
wojewódzkich komisji związkowych,
a następruie - organizacji związkowych z największych za.kładów.
Jako mlejsce spotkania ogolnopolskiego proponowama jest Huta
„Baildon" w Katowicach, ze wzglę
du na tradycję i szczegól114 wymowę polityczną tego miejsca, w
którym przed z górą rokiem odbyło się Pierwsze spotka.nie związ
kowców z całego kraju.
Spotkianie nastąp.i przypuszczalnie
n.a przełom.ie września i paździer
nika, po zakończeniu dyskusji nad
projekł:atnt dokumentów skierowanych do wszy.stkich związkow
ców. Proponuje się, by uczestnicz.y14 w nim przelli;tawiciele wszvstkich ogólnokrajowych organizacji
"ZW'iątltowych i woj1twódzkich kornA..ll współpracy zwdązków za wodowych. Zap~eni zosUtli też Pt"Z~
wodm!czący organizacji zakładowych
z dużych ukł.adów pracy, liczącvch
·ponad 1000 związkowców.
Spotka:n.ie
spełnić dwa podstawowe cele, ściśle :r.res"Ztą ze sobą związane. Plerwszy to wy1
pracowanie tez do programu działan'ia związków zawodowych, które będą skierow>ane następll!le do
dyskusil w całym ruchu zwiątlto.
wym. Wspólny program, jedność
politYCZ'll& naszego .,ruchu przesąd!Ul
i!I o potrzebie , jedności organizacyjnej. Dlatego cel drugi spotkamia t.o powołanie ogólnop0lskiej reprezentacji tego ruchu w formie odpowied'lliei do obecnego poziomu jefO rozwoju organizacyjnego i postępów
integracji,
zapew.niającej
prawdziwie reprezenta.tywny, partnerski dialog z władzą.

ma

Dz;i.4, w drugim dniu nairady mistr2x>Wie ~~ w wybranych zakładach P17Jemyisłu lekkiego: któ re
odwiedz;ają

swą spe7JWfedzania
prlledsięb!OIIIStw ocaz rozmów
w

cializacją.

zgodnie

2le

W czasie

zakŁadowych kolach SWP będz:ie
niejedna oka:z.ja do porównań
I
dyskusji na bemaity:
technologi.i,
or
'zac"
łac ·
·
· gami
li pracy• P
i dyscyipltny. Wj"p!'.acowane podczas naira.dy
w.ni.o.ski znajdą op.raoowanie
w
stoeo<w.nym memociale przygo>towa.-

nym przez SWP.

Wypada

się

(aga)

zastanowic

Wczoraj ok. godz.' 16.23 na ul. Armil Czerwonej przy ul. Wydawniczej miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Od strony Rokicin jechał samochód clętarowy
„Kamaz"
z przyczepą. Na przystanku przy ul.
Wydawniczej stał autobus
MPK .
Gdy „Kamaz" wyprzedzał
stojący
·autobus kier•wca prz y hamował. Na
śliskiej
jezdni przy czepę zarzuciło,
uderzyła w tylny róg autol>usu. W
tym miejscu wewnątr z znajdował się
80-letnl Teofil K. K r zy k, łomot rwanej blachy, na podłodze zwłoki starszego człowlel!:a .
O god~. 9.20 w Bratoszewicach gm.
Stryków M i eczysław P.
lat
H
wbiegł na
je zdnię.
NadjetdUJący
„Kamaz"
potr ą cił
nieostrotnego
człowieka. I k ron iki mll!cyjne
odnotowały poniósł śmierć na m iejscu.
Sprawcami wypadków
1ą ludzie.
Ich nierozwaga, brawUia, lekcewatenle
przepisów.
W
wielu
jednak
przypadkach
jest
to
nadmierna pr~dkość. Nie chcemy tu
sugerować ż e kierowcy obu
,Kamazów" Jechali zbyt szybko. · Zastanawia nas jedynie, czy dozwolona na
obszarze zabudowanym szybk<>ść, dla
samochodów ci ężarowych nie
Jest
zbyt wysoka. Niełatwo jest przecież
opanować kilkanaście ton rozpędzo
nego żelaza I w porę je zatrzymać.
A nasze p r zepisy C:ozwalają mknąć
Im niby bollC:om po 70 km na godz.
ulicami miast. Jakiekolwiek bv one
były szerokie warto się na tym zastanowić.

Gwoli ścisłości pragniemy
dodać,
te wypadek w Lodzi !)')ciągnął u
straty ok. 1 mln zł.
(kl)

sobą

l(:f. 8.50. Na 1krzytowan1u \IUc Ar· mu wypadkowi w Konstantynowie.
mil Czerwonej I Promińskiego .Jan
K. ~at 31, wszedł na jezdnię 1 potrą Przypominamy, ma on ·ok. 50 lat,
jest krępej
bucany
iostał
bokiem
samochodu 165 cm· wzrostu
„Wartburg". Pieszy
doznał złama dowy ciała, włosy blond, czesane do
nia obojczyka.
góry, oczy piwne, czoło niskie. De>lf U .50. W Dąbrówce gm. Zgierz, nat ubrany był w szary garnitur " '
r.owerzysta Jan F„ lat '70,
zjechał białe prążki, koszulę w kolorze ko~c !
na l ewą stronę jezdnl I spowodował słoniowej, krawat jasny w skośn"
zderzenie z motocyklem WSK.
Rowerzy sta doznał powa~nych potłuczeń wzory I eranatowe skarpetki,
I przewlez!<>ny został do szpitala.
·(kl)
~ WRD MO W Łodzi Ul. W.
By.
tomskiej 60 tel. 57-1~-62 nadal po.
Redaktor depeszowy
szukuje osób, które mogłyby zldenRedaktor tecbntczny
tyflkowa~ mę:!:czyzm: 1 który w dniu
n:azv Kl.IMA
CPAP) a bm. ok. godz. 2.2 uległ •mlertelne-

I

Wywiad ministra

Stanisława Zięby

'l'radycyJne dołynkl wieńczące iniwny łrud rolników I pracowników rolnictwa stanowią za.wsze
ekazj• do podsumowania całorocznych efektólt w produkcji żywności i mówienia o nowych zada·
niaeh. Na te tematy dziennikarze PAP przeprowadzili wywiad z ministrem rolnictwa i gospodarki
i7wnoiclowej - STANISł.AWEM ZIĘBĄ,
zbóż. · Najwyższe władze polityczne i pańatwowe
Te&oro=e :i.n.i wa stwierdz.ił min. Zięoa
dają powody do satysfa.kcji. Rolniczy ti·ud przyprzy Jęły zaproszenie do ud.zluu w dozynkach w
iiosi większe rezultaty, umacnia się rynek żyw
naJl>lizszą niedzielę,
li> bm. wysto.sOW<lA!le prze;i;
nościowy. Oceniamy, że wobec rozsz.erzenia areału
t.minny L.wiązeK J:<.Olrukow, Kołek i Or&aA~Jl
uprawy zbój;, jak również. korzystnych plouów, ich
Rol.n.ic.i:ych tamLejs.i:eJ wysokotowai·oweJ, &osJPClar·
zbiory znacZĄie przewyższyły rezultaty ub1cgi<>neJ gmmy Radzie;ow. i<udziom rolniczej pracy odroczne, a plony zbliżyły się do poz.iomu 30q z na.
dany .i:osianie nalezny szacunek.
Nie możemy jeszcze wprawdz.ie zaprzestać .1.Il.lpor- Dozynki zamykaj'ł 11acdzo ważny etap cało
tu zbói, ale są moż.liwości jego z.nacznego ogiaruroczneJ pracy na roll. Jak k.a.żą prawa prz)rody,
zoior płonow jes~ zawsze początkiem nowego JiOł·
czenia. Trzeba podkreślić, że przy sprzyjają.:tiJ w
sierpniu pogodzie żniwowano wyjątkowo inter::.ywniczego roku.
- .lst<>true, zasiano już nowy rzepak z myślą
nie, bowiem póź.niej d~jrzał zarówno rzepak. Jak
o przyszłorocanych ·zbiorach. Ui::zął się też siew
i wszystkie gatunki zbóż. Na polach nieoceniona
była praca kombajnów. Moi.ina przyjąć, że presja
zbóż ozimych oraz zbiór roślin okopowych l pastewnych. Jesień pod wzglęaem pracochłonuosci
wsi na. pełną mechanizację zbioru zbóż będzie coraz większa. Ale' i coraa: większa jest potrzeba
ii uciążliwości pogody jest okresem trudn.iejszym
poprawy struktury gospodarstw i pow.iększania pól,
nii: żniwa. Wymaga ogromnego wysiłku. Tn.eba
zgromadzić w tym roku więcej warzyw, owoców
na których móże być ekonomicz.n.ie u.zasado.lana
praca wysoko wydajnych maszyn.
i ziemniaków. Należy zgromadzić pasze na okres
Rzepak obrod ·
icie i wys
zimo
Wię~j potr.ze~a ż_y~ości, gdyż jes~ nas
pokrycie potrze
ak
p
o coR.u z czme
ęc ~r
y
j
ze p blemów 11rodukjest potrzebny n
ty o
oleje: sojowy, s
.lfl.-Z'i*i.rz1tcej
.
Polska musi kup za gran • $
wfęcej
w oddziałujących
· na ich
p
może zapewnić m. in. eksport rzepaku.
na umacnianie się
procesów rozwojoDotychczas gospoda twa indywidualne oraz uspowych w
głow · u trzody chlewnej Qwiec, a takłec ·on
<>st r y
1 wek G i PZZ o olo
.
dJ • Nisjtię_ '\volnorynko e cen
4,5
toria
u w
,
na
dobre P1
naJ
zekró
s
otowt •
· do alJz
wzrq>t
kolt
i ta:cej.
S uacJę w produ ej! roślinne} generalnie mozna
z.rost pogłowi& zwierząt jest procesem dfugouznać za pomyślną ponieważ, poza przedstawiooą
tl'wałym. wymaga równoległej budowy własnej, raoceną zbiorów zbóż I rzepaku, dobry jest stan
cjonalnej bazy paszowej. Wzrosły ceny skupu żyw
plantacji buraków cukrowych, roślin pastewnych,
ca oraz zapewniono wielostronną pomoc hodowr~
tytoniu., warzyw l owoców oraz łąk i pastwisk.
ną dla producentów.
Plony ziemniaków, według szacunków, będą rówW każdym razie obecny stan pogłowia i skupu
nież lepsze niż w ub. roku. W uprawach war.z.yw
zwierząt zapewnia pokrycie potrzeb WYnikają~ych
zruntowych należy spodziewać się wysokich zbioz przyjętego systemu reglamentacji mięsa i ;ego
rów roślin kapustnych I korzeniowych, jest jednak
przetworów, a jes:llcze przed rokiem wcale nie
mniej pomidorów i ogórków. Owocowa.nie sadów
mieliśmy takiej pewności. zwłaszcza, że restrykcje
jest zadowalające. Przy rozpatrywaniu produkcji
amerykańskie uniemożliwiły kredytowy zakup pasz.
roślinnej jako całości można stwierdzić, że rolPrzeważają opinie. że ambitne i trudne zadania
nictwo nie tylko łldoskonala strukturę zas1ewów1
produkcytne rolnictwa zawarte w skonsultowaale także metody uprawY roślin. Np.: przy noweJ
nych założeniach CPR na 1985 r. są realne w watechnologii uprawy pszenicy i jęczmienia OSJąg
runkach konsekwentnego realizowania polityki rolnięto średnio o 10 q/ha więcej ziarna niż przy
nej. Szczególne znaczenie ma osiągnięcie planowatradycyjnych metodach.
nego założeniami CPR 30-procentowego udziałU
Sytuację staramy się oceniać realnie. Otóż nowe
kompleksu rolno--żywnośclowego w globalnych natechnologie uprawy roślin, to nie tylko wyższe
kładach inwestycyjnych. Nieodzowne są też rozwymagania w zakresie wiedzy i umiejętności i olwiązania ekonomiczno--finansowe, które w ramach
ników, ale równocześnie nowoczesne środki ochroreformy gospodarczej muszą szerzej uwzględniać
ny roślin i aparatura niez~ędnll. do terminowego
specyfikę rolnictwa l przemysłu rolno-spożywczego.
przeprowadzenia zabiegów. Dziś rolnictwu najbar·
Istnieje potrzeba skoncentrowania nakładów na
dziej brakuje tej właśnie aparatury. Jej d<>stawy
melioracje i zaopatrzenie wsi w wodę oraz przezadecydują o powszechnym wzroście plonów, głów
twó'rstwo l przechowalnictwo płodów rolnych
nie zbóż i ziemniaków. Rolnictwo musl olri;mać
ł żywności. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
też więcej nawozów wapienno-magnez.owych 01az,
muszą natomiast osiągnąć wyższy stopień efekt)iW·
co dobitnie wykazały tegoroczne żniwa, novye maności I intensywności.
gazyny I suszarnie. Obecny brak pojemności ma- Czy wejście rolnictwa w następne 40-lecle
gazynowYch szacujemy na około 25 proc. N1e<:Jouo•znacza osiągnięcie samowystarczalności ływnościo
ry zdolności przerobowych są bardzo dotkliwe tak·
wej?
że w przemyśle tłuszczowym, podobnie _iak w
- Jubileusz 40-lecia PRL skłania do refleksji
mleczarstwie, cukrownictwie, przemyśle ziemnia•
nad skalą przemian w pracy I życiu wsi. Droga
czanym, tytoniowym, chłodnictwie.
ta zapoczątkowaina została pamiętnym dekp•tem
Ministerstwo Rolnictwa I Gospodarki ZywnoscioPKWN proklamującym , że ziemia staje się włas
wej opracowało raport o stanie oraz niezbędnych
nością tych. którzy wcześniej musieli pracowa ć na
potrzebach przemysłu rolno-spożywczego. Dokupańskim. Sejmowy program rozwoju rolnidwa i
ment ten został omówiony w Komisji Planowania.
gospodarki żywnościowej zakładający osiągn1ęde
Przedl<l'Lono go Radzie Ministrów do rozpatrzenia.
samowystarcz.alności
Pod względem żywności w
Dzieje się· to przed końcową fazą pracy nad CPR
lrońcu lat osiemdziesiątych jest, jak wskazują na
1985 r. oraz planami na lata 1986-1990.
to wyniki, konsekwentnie i .z powodzeniem reali~ Wróćmy jeszcze do żniw •••
zowany.
- Żniwa są symbolem i rzeczywistym wyrazem
całorocznego, znojnego trudu. Wiele satys.fakch maRozmawiali:
ją m. in. rolnicy woj. włocławskiego, kt<?re w tyi;i
ANDRZEJ KASPEROWICZ
roku należy do przodujĄcych w produkcJi i skupie
i GRZEGORZ MILEWSKI

Dalszy

ciąg

Jut od 13 września Telewizja
Polska jak co roku rozpoczyna emisję pTogramów dla szkół podstawowych i licealnych. które 1::..0gą być wykorzystane przez naullycieli w procesie dydaktyc.Loym.
Zgodnie z 24-letnią już trad yc.ją
także i w nowym roku szkolti_ym
1984/85 oferta Działu Programów
dla Szkół i Nauczycieli ~est uardw różnorodna. 425 programów dotyczących różnych przedmiotów
nauczania. zaadresowano do nauczycieli i uczniów na rómych
szczeblach nauczamia. od sz.kół
podstawowych noczynając, na klasach licealnych kończąc; 260 (łączn i e z powtórkami} przezna.·zo-no dla Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego. Przygotowano jeszcze 35 audycji mformacyjno-metodycznych •• w szkole
l domu".
·
Szczegółowy wykaz audycji z o-mówieniem ich treści. czasu trwania, sugestii metodycznych i lektur
oraz terminów nadawania w ciągu całego roku znajdą nauczyciele
nie tylko w programie „W szkole
l domu". emitowanym raz w tygodniu w piątek, ale także w dwóch
specjalnych broszurach: „Telewizyjne programy dla szkół podstawowych'' i .,Telewizyjne programy dla szkół licealn:l"ch". Publ ikacje te mogą także okazać się przy,datne uczniom, którzy zna .idą w
nich m. in. fragmenty utworów llterackich, słowa piosenek, iDuty
.itp.
fJCP'

~

Emisja telewizyjnych programów tomiast
czym.

odbywać się t>ędzie od wtorku do
piątku każdego tygodnia
w programie I. Dla szkół podstawowych

audycje premierowe nadawane bę
da o godz. 9 rano I powta1 <:ane
lego samego dnia o 12.50, a w śro
dy o 14.30. Uczniowie liceów zaprasza.ni są do telewizorów o godz.
11.00,

Z załooenia telewizyjne programy szkolne nie zamierzają wy!·ę
czac nauczyciela w procesie dy·
daktycznym. Służą pomocą przy
opracowainiu szczególnie trudnych
tematów. podsunięciu różnorodnych
rozwiązań metodycznych, w ubarwieniu
i
urozmaiceniu
lekcji.
Przecież progtam z udziałem dobrych ·aktorów czy pisarzy. ciekawy
film
dokumentalny,
gawęda Wfbitnego uczomego czy reportaż z odległego od szkoły muzeum, może bardziej zaintere3ować
uczniów nlż tradycyjna lekcJa.
Czas więc na kilka inform&cji
szczegółowych .
W bieżącym roku
nkolnym znany aktor krakowclci
Tadeusz Kwinta zaprasza pierwsioklasistów na lekcje matematyki,
które wcale nie są takie trudne,
gdy odbywać się będą w scennii
fantastyczno-naukowej.
Uczniów
klas I i II bohaterowie fabularnego widowiska lalkowo-aktorskiego „Ala i Alek" zapO'l.nają z tch
środowiskiem społecznym w cv1tlu
„Wokół nas". Klasy III _ w tym
samym .cyklu uczyć śię będą nam ~A.."ed" m u..-n ~....O....illlllr~?'lllO'Wi"' d'

Palli Jadwiga Sosnkowska, wdowa po generale broni Kazimierzu
Sosnkowskim - ostatnim Nac_z~lnym Wodzu PSZ na Zachoaz1e,
przekuała wszystkie po nim pamiątki wraz z jego osobistym ar-

I

o

środowisku

przyrodni-

Od kilku lat dużą popularność
sobie programy poświęco
ne za ięc i om plastycznym i muzvc.z~ym. nie tylko ze względu na Of.Oby prowadzące. ale również z powodu braku fachowców z ti•ch
dziedzin w szkole. I tak audycj•
umuzykalniające tradycyjn.ie kontynuowane będą dla klas l-II
przez Tadeusza Kwintę zajęcia i;lastyc-z.ne dla klas Il i III przez znakomitego gawędziarza Szymona Kobylińskiego, a zajęcia ,,Praca i Tech- .
nika" dla klas I-IV przez Adama

zdobyły

Słodowego.

Telewizji!. nie zapomniała o uczniach starszych. Nauczyciele UC:lący
w klasach IV -Vili będą także
mogli wybrać ciekawe programy
do wykorzystania na lekcjach : ję
iyka polskiego. historii, nauki o
społecz.eństwie. geografii,
biologLl,
nauki o człowieku . fi.zykl. chemii
i przysposobienia obronnego.

W programach dla klas lkealnych znajdzie się natomiast bogaty zestaw audycji litera.ckich z Ję
zyka polskiego (a w nich dz ieje
dramatu polskiego i światowPgo,
estrady poetyckie od Kochanowskiego do poetów współczesnych w
recytacji wybitnych aktorów) oraz
lekcie historii od I wojny świato
wej do czasów nam najbliższych.
Oferta jest rzeczywiście bardzo
bogata. Warto więc zachęcić nauczyt:ieli. aby w programach nau· chiwum Muzeum Wojska Polskie- czania w bieżącym roku szk<>lnym
go w Warszawie. W zbiorach mu- uwzględnili także oglądanie w klazeum
już trzy mundury 1ene- sie telewizyjnych audycji dla szkół.
rała (jeden· jest wystawiony) oraz
EWA KUREK
odznaczenia. Wkrótce znajdzie się
tam wspomniane archiwu,m, które opracowuje znany historyk prof. Włodzimierz T. Kowalski.

si'

N/z: Jadwiga Sosnkowska I płk
Witold Lisowski - dyr. nacz. Muzeum WP, przy mundurze sen. K.
Sosnkowskiegct.

Kamienie żółciowe
.
przeciw gorączce

Lekarz• chińscy ., zdania, łe
kamienie aromadzące się w ll'l'Oreczku żółciowym człowieka mogą byc!
'\VYkOrzystane jako skuteczny lek
przeciwko gorączce l środek uspokajający. Dotychczas wyrzucano je
tui po operacji.
Na łlad
właściwości
prowadziły

odkryda leczruczych
kamieni żółciowych nanaukowców chińskich
- XVI-wieczne księgi medyczne, które opisywały różne terapeutyczne
zalety żółci, substancji, która tworzy owe kamienie.
W mieście WuXi (południowe Chiny} przeprowadzono jUŻ pierwsze
pomyślne testy na szczurach.

J

z nUllleru \Vczorajszego
dyscyplinę sportu ma upradany zawodn.ik, nie pozostawia się
byuaJmmej przypadkowi ani te:i: me u-·
:zaleinia od osobllilych skłonnosc1 mi.odego człowieka. Trenerzy i dzic1111.cze
sportowi na Wschodzie i na Zacnodzie
dokładają wszelkich wysiłków, aby mozliwie Jak
najwcześniej wykryć „talenty" najlepiej już w
przedszkolu. ZachodnioniemieckJ trener szęrwier
ki. Emll Beck, „ostrożnie przyzwyczaja" do uprawiania tej dyscyplmy sportu już trzyletnie maluchy. W jego azkole siedmiolatki fechtują się JUŻ
dwa razy w tygodniu na .,miniflorety". Ró "'uież
aimnastyczki artystyczne poznają u-kana swojej
dyscypliny na długo przed nauką czytania. A.nja
Albrecht z Hamburga, uczestniczka biegu maraitońskiego w 1983 r .• miała zaledwie 10 lat.
Jak stwierdz.ili naukowcy z Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej w Lipsku na tysiąc noworodKoW
jeden orzychodzl na świat ze szczególnie dużym,
silnym sercem I wyjątkowo silnymi mlęśn.ami.
Jeśli te nieprzeciętne dzieci zostaną nailepiej
już od szóstego roku życia poddane odpowied:n.iemu treningowi, .to pOłowa z nich osiągnie srednią klasę krajową, ale 10 proc. z całą pewnością
osiagn.ie poziom światowy.
Jak wykazały badania przeprowadzone przez
amerykańskiego
lekarza sportowego, Li·n dsPy'a
Cartera. 80 proc. potenciału wybitnego sportowca
_ mięśnie, kości, ścięgna , nerwy. serce i ~łuca są mu wrodzone. Kto nie ma odpowiedmch warunków danych przez naturę. ten nigdy nie ~tanie
na podium.
Już w wieku 8-10 lat. n.a podstawie zdjęć rf'ntgenowskich kości nadgarstków , da się przewi!:l21eć
ostateczny ' wzrost danego osobn ika zaś z mnych
elementów budowy ciała _ przyszłą wagę 1 proporcje. W ten sposób - przynaimniej w NRD już w dzieciństwie zostaje sie odpowiednio t.akla11ytikowanym. Ten. kto ma zadatki na wz.rosl zo-staje koszykarzem, oł:vwakiem lub skoczkiem; niscy trenują gimnastykę na poręczach: dobrze ~le
piona klatka olersiowa l krótkie ramiona predys)'X>nuja do uprawiania <'leżklej atletyki.
„Najkorzystniejszy pod względem motorycznym .
wiek. to okres między 9 a ł1 rokiem życia" twierdzi trener „TSV Bayer 04'' Gerd Osenbt:lg.
Przyszli mistrzowie, a także ich ambitnJ rodzice,
muszą jednak rezygnować z wielu przyjemnosc.1 zycia i całkowicie poświęcić czas treningom rozwIJającym wrodzone zdolności. Dotyczy to zwłaszcza
pływaków I gimnastyków. 19-letnia obecnie lna
Beyermann. nadzieja olimpijska RFN w pływamu,
jako 13-letnia dziewczynka skazana była na nast1t·
pujący rozkład dnia.:
4.15 - pobudka, I pr'lejazd z Leverkusen do Kolonii na trening; 5.15-7.15 _ tren~ng; 7.30 - odJł&d 1 rodzi.cami do szkoły (śniadanie w samL -:h<>-

ego,

wiać

jaką

dzie}; 8.00-12.00 - zajęcia w szkole; 12.30 - lekka
aunuastyka, obiad, odraoianie lekcJii 15.0U - krotka
drzemka poobiedn.la; lti.00 wy jazd na U.ruaą
część treuingu; 17.00-19.00 trenin&; 21.ou - &{.&C.
Cwiczenia, wykonywane zwłaszcza przez &itnnastyczki, są !orsown1< i często bolesne. Podczas cwiczen na drą:i:kach, stawy skokowe muszą w ułam
ku seku.ndy wytrzymać obciążenie 2000 k.Llopondów. .,Nieumiejętne wyjście z krzyżowego 'WlSU
na kółkach może spowodować wyłamanie st.a wu
barkowegó" - ostrzega prof. Armin Kluemper,
lekarz sportowy z Frybur&ll..
Dla dorosłych. pragnących wychować mistrza
sportu - zdrowie fizyczne l psychiczne icll nieletnich podopiecznych nie zawsze jest rzeczą najważniejszą. są to przeważnie żądni sławy rodzice,
ambitni trenerzy, pragnący podróżować działacze
sportowi i pozbawien.i skrupułów lekarze. „Wszystkim zależało tylko na jednym: żebym stanęła na
podium, reszta ich nie obchodziła" - akarży aifł
jedna z gimnastyczek.
Nic więc dziwnego że sport wyc:z.ymowy często
nie tylko uszkadza ciało. le<;.Z także wypacza ch,a,..
rakter. Sportowcy przede W$zystkim uczą się bez.względnie
podporządkowywać
poleceniom, cenić
bardziej ustalony P<>rządek niż własną swobO'ią,
wcześnie także uczą się godzić z tym, że nieszczerość. fałsz i próby zastraszania mają prawo obywatelstwa we wszystkich dyscyplinach aportu.
Młodym ludziom tłumaczy się często, że sport
wyrabia charakter. ze uprawiany w młodości sport
wyczynowy rozwija ambicję i inne cechy, przydatne pózniej w karierze zawod'owej. Jednak nie Jest
to takie pewne. Często .wpajane zawodnikom przez
lata posłuszeństwo 1 umiejęt.ność podporzą'*owy
wan ia się. umemożliwiają im później wszelką inicjatywę w życiu zawodowym. Jak stwierdi.ił na
podstawie licznych obserwacji austriacki naukowiec Wolfgang Becker, młodzi ludzie uprawiający
sport wyczynowy częściej cierpią na bóle w plecach I stresy. częściej mają problemy w s.4kole
i trudniej nawiązują kontakty nii: ich rówieśnicy
nie poświęcający tak wiele czasu zajęciom sportowym. Nawet ich biologicz.ne prognozy n.ie są lepsze, sport bowiem - wbrew szeroko rozpowszechnionemu mniemaniu - bynajmniej nie przeL1tuża
ich życia. Z całą pewnością natomiast stałe powtarzanie tych samych ćwiczeń (a to przecież Jest
podstawą sportowych sukcesów) wywiera szkodliwy wpływ na aparat ruchu: chrząstki, scięgna
i stawy wskutek :.ntensywnych ćwiczeń zużywają
się jak mówią lekarze. Stale ćwiczący czołowi
sportowcy. którzy wiele czasu poświęcają na Lreningi, rujnują sobie stawy c~ęsto w ciągu kilku
lat - ból towarzyszy im póznlej jui przez całe
życie.
. Często nie wytrzymuje także nrce. Przede wszystkim uprawianie dyscyplin wytrzymałośc..iowych

prowadzi do groteskowego powiększenia tego or&anu. C.:zęstotl1wośc tętna gwałtownie spaaa, czę
sto do zaledwie 40 uderzeli. na minutę \nonr..alu1e
- 60 do 80 uderzeń). Jeśli następnie pojawi11 iię
także zakłócenia rytmu serca,
koniec jest jlli
n.iedaleki. Lista wybitnych sportowców, którzy
zmarli na udar serca, jest długa.
Szczególną krzywdę wyrządza sport wyczynowy
dziewczętom I kobietom. Z natury rzeczy najlepiej wysportowane kobiety nie są w stanie dorównać, a tym bardziej wyprzedi;ić. osiągnięć „portowych mężczyzn. Mężczyżni bowiem mają sprawniejsze mięśnie, które zawdz.ięcza.ją przede wszystkim własnym hormonom.
Najważniejszym hormonem męskim jeń t•to1teron - czynnik produkowany przede wszylltkim
w jądrach i stamtąd przekazywany do krwi. 'l'estosteron steruje nie tylko pociągiem erotycmym i 1>otencją płciową. sprzyj.a on również wytwar1.aniu
się białka i zwiększa masę mięśni. Na\llet typowo
męska „postawa agresywna" jest uzależniOIU od
· zawartości testosteronu we krwi.
W niewielkich ilościach hormon męski jest obecny także w organizmach zdrowych kobiet - raz
jest go więcej, raz mniej. Kobiety macierzyńa.lde,
o zaokrąglonych kształtach l łagodnym usposobieniu. mają we krwi mało testosteronu i nie m&jll
zbyt dużych szans
sporcie wyczynowym. Rekordy i zwycięstwa przypadają w udziale na ogół
tym kobietom. których gospodarka hormonalna jest
maksymalnie zbllżon.a do tej, jaką mają mężczył
nl. Naturalną koleją rzeczy prowadzi to także do
upodabniania się cech zewnętrznej budowy ciała
l sposobu bycia. Li~ne czołowe zawodniczki przypominają mężczyzn nie tylko na pierwszy rzut oka.
Niektóre mają nawet dość silny zarost.
Zarost w niewłaściwym miejscu, głęboki 11ło1,
do tego męskie umięśnienie i szorstkie obejście to oznaki, które pozwalają się domyślać, iż „vnęż
nieniu" zawodniczki zdecydowano się sztucznus pomóc. Zaprzysiężeni lekarze szprycują dziewczyny
testosteronem i faszerują środkami a.nabollcznymi.
Srodki anaboliczne mogą wprowadzić całkowite
zamieszanie w systemie hormonalnym danego oa:ganizmu. a także w przemianie materii. U męż
czyzn zanika produkcja plemników. słabnie potencja i pociąg erotyczny. U kobiet przy stosow~niu
środków anabolicznych i testosteronu wyraź.nie
zwiększa ~ię temperame.n t seksualny. • Jednocześnie
zmniejsza się biust I podskórna tkaaika tłuszczo...
wa, miesięczne krwawienie staje się coraz słabsze,
ał w końcu zupełnie zanika. Zmiany te powodują,
że dopingowana w ten sposób zawodniczka ,JOStaje
postawiona w rozpaczliwej sytuacji, która może
całkowicie zrujnować jej kobiecą osobowość: z JP.dne1 strony :zeWillętrznle pozbawiona cech kobiecoś
ci.. coraz bardziej upodabnia się do mężczyzny (!
dlatego coraz mniej podoba 1lę mękzyzno.tn), z

w

zał 1 powodu :r.astrzyk6w hormonalnych
wyjątkowo wybujały temperament seksualny.

di·ugiej

ma

Stosowanie tego rodzaju dopingu jest prawdziwym przestępstwem - stwierdza prof. Ma1.1!red
Donike ze Szkoły Sportu w Kolonii. Prof. Dor..i.ke,
uważany za jednego % najlepszych ekspertów w
tej dziedzinie. wchodził w skład głównej kum 'sjl
kontroli antydopingowej w Los An&eles. Jednakż•
już na długo przed rozpoczęciem i&rzysk nie robił
sobie żadnych złudzeń: "Wszyscy na pewno w odpowiednim czasie odstawili wszystkie specyf1k1" mówi i wyjaśnia. że w zależności od sposobu przyjmowania. obecność środków dopingujących w moczu można wykryć tylko w ciągu 6 tygodni, najwyżej do 2 miesięcy.
Na temat rozpowszechnienia niedozwolonych I
niebezpleCZ11ych środków do!'lngujących lst01eją
więc tylko dane szacunkowe. Wielu 1pośr6d sportowców wyczynowych twierdzi, iż „wnyscy sl<>sują anaboliki". Edwin Moses, wybitny płotkarz
amerykański. przysięga te on sam jest „abs0lutnie
czysty", ale jednocześnie ocenia udział czołowych
sportowców, którzy zażywają środki anaboliczne
(cortlson lub testosteron) na „co najmniej 50 proc.''.
Niektóre superrekordy światowe - zwłaszcza w
pchnięciu kulą. rzucie młotem, dyskiem l oszczepem - byłyby - zdaniem b. zachodnioniemieckiego
dziesięcioboisty. a obecnie jednego z trenerów ,.TSV
Bayer 04". Bernda Knuta - w ogóle nie do pomyślenia bez dopingu środkami an.aboliczny:ni.
„Dreszcz mole przechodzi - mówi prezes Kra•
'owego Komitetu Olimpijskiego RFN, Willi Daume - gdy _pomyślę. że sportowcy przyjmuja specyfiki zwiększające masę młęśnl. specyfiki. których
w wielu krajach nie wolno podawać nawet tucznikom".
Dziwaczne były przed olimpiadą, przypominaj!\•
ce obrzędy pierwotnych czarowników, zabiegi mające na celu doprQwadzenie do najwyższej formy
sportowców przez odpowiednie odżywia.nie. Recept wzajemnie się wykluczających było co najmniej tyle, ile ekip olimpijskich. W każdy111 razie żaden ze sportowców nie zdecydował się na
korzystanie ze standardowej kuchni proponow,mej
w dużym wyborze przez organizatorów. Większość
ekio przywiozła z sobą całe skrzynie własnego
prowiantu, każda zaś miała jakiś własny, s~k.ret
ny specyfik - koktajle witaminowe, wodę m neralną. koncentraty białkowe. Wszystko to razem
wzięte nie jest bynajmniej w stanie spowodować,
że zawodnik zdobędzie najwyższe laury. Większość
- jak twierd2;j amerykański lekarz sportowy, dr
Gabe Mirkln - „należy do królestwa mitó·.v i zabobonów".
Zawsie jednak znajd' •lę lekarze, którzy bi:dll
gorąco propagowali te wszystkie „środki specialne".
(Za tygodnikiem zachodnioniemieckim
„DER SPIEGEL")
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OPŁATA ZA WSPÓLNE MIESZKANIE

myiłki

wysokości

opłat

apM.niona
ze zrozumiałą nieufnością lokatorów
i kilku z nich zwróciło S'ię do
reda;kcji. prosząc o wyjaśnie
nie kiedy administracja powtedy
s)ąiplła prawidłowo cz.y terSJz. Pytanie to przedło
żyliśmy imtytucji naijbal'dziej
kompetentnej i powołanej do
rozprasz.ania tego typu wąt
do Wydziału Gospliwości podarrki Miesr.kaniowej i Remontów Urzędu m. Łodzi W
odlpowiedzi wydział przesłał
nam nutępują.ce wyjaśru~nie:
„W ro:zporZ111dzeniu Rady l\finłsłr6w • dn. Z7.VI.1983 r. w
ta
OczywiJcie
.1korekta" spotkała

zwłaszcza

dotyczyły

w mieszka-

niach dużych, ujmowanych
prz•z kilkti najemców, którym
inaczej liczono czynsz za pokój czy pokoje a ina~zej za

ROM czy
lokator?
BoclaJłe w werwena &„o rOku. ekipa monłerów • l'GM -

Sródmidcie aprawdzała w buul. l'iołrkowskiej
d)'nku pr:iy
2"3 szczelnoi16 tmtalacJl raso·
weJ i Jej armatury, Wówczas
to słwierdzono, lte gazomierz naleŻl\CY do lokalu nr Z A, ma
Odcl,ro
nieszczelm' obudow,.
więc dopływ 1uu do mieszkania 1 na tym chlubna d:lialalm 1 za- .
ność l'GM I ROM kończyła 1i,. Zaczęła 11lę natomiast „gehenna" lokator6w, któ1'J111 łaskawie poracbooo, :teby
aami udali się na ul. Tarrow,
i zażądali w;ymia.ny 1azomterza.
Dział lnsblaeji Zakładów Gazowniczych miał dobre ohęj)ł. '!
wyznatJZOnym łermłole z1łosłl1
gazomierzem.
aię monterzy 1
Ale 10 nie wymienili. Bo oprócz nieszczelnośol w obudowie
1twierdzili, te potłuczona iest
1SYbka HkryWaJlłCI\ licznik zujycfa razu. Tak u1zlmdzone10
lc;h
sazomierza nle prayjĄlbJ'
magazyn. Wobeo tero łyezltw1e
p0radzill, łeby a ~ spra""' u.
dać się jedna.k do ROM, rdył
łYlko ta il15łytueja Jako gospodarz domu, moie wysłl\pić do
Zakładów Ga.zownlczycb s odpowiednim pismem.
N a poezl\tku lipca dzlal te·ebniczny ROM, pismo wy1ło10wal, tyle h nie poinformował,
łe chodzi o wymianę unkodzone10 1a.zomierza, no I nie
podał numeru konta bankowego,
Kogoś przeclet Zakłady Gazownieze masz~ obci~Yć kosztami.

Tymczasem kierownik ROM-1,
słyszeć
mrr Chrostowski, ani
nie chce o wystosowaniu pisma
ia.kiej właśnie f.reśot gdył ROM
nie może
Ja!( twierdzi ponosić kosztów z tego t1tulu.
Kto pouszk&dzał lokatorskie ga..
zomlerze trudno dziś dociec. SI\
one do tej pory niczym nie za.
bezpieczone. I .Jak mija trsecl
miesiąc.

Mamy wl8'cłwle Jedno tylko
pytanie do kierownika ROM-1,
Jeśli rzeczywiście ,pr:zepisy nie
zezwa.lają wymieniać uszkodzonych gazomierzy na koszt a.a.
uczciwie
min.lstracji, dlaczego
nie Informuje się o tym zain.
przekona
teresowanycb i nie
łeb odpowiednim dokumentem?
Lokatorzy płacą coraz wył!ze
c:r.ynsze, chcą zatem wiedzieć,
Ja.klej poml>Cy mogą oczekiwać
od swojej administracji.

Tuż

w ich 81lSiedztwie powstalo nowoczesne osiedle apół
dzielc.z e .. Radogoszcz". Od momentu roz.poczęcia jego budowy. w t>Odwórkowych studni.ach
zaczęło brakować wody. Gospoto
darze dzielnicy tłuma_czyli
..upaJ.nym-t i suehymi" latami.
W od.a jednak na do~ zniknę
ła. ze studzien.

Po roku usfil.nyie'h sta.Mt\ mieulic żądają·
~h
cych u.sta.lenia przyczyn zaniku
wody. dokonania ekspertyrz;y i
or>e>djęcia iak!chś działań trzyma!; odpowiedź we wtrześ
n'łu 1983 r. z Wojewódzltł!ego
Zarządu Gospodarki Komunalnej w lodzi. Wówczas dowiedzieli 61'1. że zoistala P!'.1lePWJ)()-o
-dizon.a konillrola, która
szkańców

!r.V'iierd:ziła. fa'kt
p r z e j ł c ł o we

wy.<Jł4'1'0<WMM

go

(tA'k n&J)l-
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Wskazane rozporządzenie nie
stawki
obniżki
przewiduje
czynszu w przypadku najmu
poszczególnych pomieszczeń w
jednym lokalu mieszkalnym
przez dwóch lub więcej najemców I wspólnego korzystania z urządzeń technicznych
znajdujll!CYCh się w tym lo·
kalu.

Tak

wl~c

1itawka ba2i0wa
c:r.yns:r.u ulega podwyb!:r.eniu z
tytułu wyposażenia niie11kania w określone ursitdzenia
techniczne nawet wówczas fdY
urzĄdzenia te użytkowane są
przez kilku najemców.
Nadmienia alę jednocześnie,
:te w myśl I 11 wska.zanego
rozporządzenia, w razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub wię
cej najemców, za pomieszczenia używane wsp6lnle, najeme7 opłacają czyna1 proporcjonalnie do powierzchni saJmowaneJ oddzielnie przez każde
go 1 nich".

Czy jest taki przepis?
PaństWQ :O. do nl.edaw.na pracowali oboje. Al• od dnia 31 .sty=la br. umowa, która łączyła
panilł D. z zakładem uległa rozwiuandu. Nasza czytelniczka posta.nowila przeż jakiś czas nie szukać noweeo zajęcia, lecz zająć się
domem i Podreperowaniem awojego zdrowia..
Pan.i L. jat o kilkanaście lat
stanz.a od pani D., bo liczy sobie 58 la.ta, i dotąd nie myślała
o przerwaniu pracy, ale w poło
wie bieżącego roku zmuszona była to uczynić. aby pomóc córce
w wYchowyw.w.iiu dzieci. O przy·
szlą emeryturę paaii L. aię nie lę
ka, gdyi ma za , sobą równe 30
lat ?racy l w chwili, cdy ukończy
55 lat, może wystąpić do ZUS o
prznnanJe jej tego iwiadczenia.
Te.ru jednak. przez dwa lata bę
dzie na utrzymaniu męża. Kartki
otrzymuje jak dawniej. Dotąd jednak - skarży 1lę - nie udało się
1prawy rekommężowi załatwić
pensaty. Najpierw osoba, która
miała podj4ć decyzję był.a na urlopie a teraz: cdy wr6cila. orzekła, że mężowi rekompensata dla
niepraouJ1cej :tony nie przysłagu
ję. bo... j~t u. młoda. Dzi i mnie
to - atwierdza pani L. - jako,
że znam wiele młodych kobiet bę
dących na utrzymaniu mężów. którym od lat wypłaca. ai11 rekompens.atę.

Wpra.wdzie od 1 lutero przepisy
dotyczące rekomi:ieruat nieco zmieniły l'ię. ał-e jak doczytałam się,
przeglądaj•e Monit.or nr 3, iwiadcz911.le to llA.leży słe także o~obom
na które nie prz)'!łueuje zasiłek
rodz.inny. jeżeli Jn"ZY!ługiwalo ono
na podstawie przepisów w brzm.ie-niu obowiązującym do 31 .stycznia
1984 r. A ja przecież nie tylko w
styczniu. ale jeszcze i w czerwcu
pobierałam rekompensatę u siebie
w zakładzie.
Wraz 11 wprowadseniem w ły-

lt

ud

J

·instytucje
-

cle m etapu reformy zasiłków rodzinnych, w wyniku której nastą
piło połączenie zasiłku s rekom·
pensa.tą w jedno świadczenie, uległy zmla.nle przepisy regulujące U•
W
prawnienia de rekompensaty.
bo jak dotąd
przypadku łon i
li!>iy
otrzymujemy
nich
od
tylko
skargi w tej sprawie - rekompensata pr1yslucuje im wtedy, jeone przewidziane
spełniają
żeli
przez Uchwałę Rady Ministrów warunki. A są nimi wychowywanie
dziecka, niezdolnóść do pracy ze
względu na sta.n zdrowia, bl\cli u·
kończenie 55 lat.
Poprzednio obowiązujące pnepisy nle stawiały żonom tych wym<r
eów. Toteż w stosunku do żon utrzymywanych przez mężów przed
dniem l lutego br. pozostają w
mocy dawne unormowania. Oznacza to, że zachowują one prawo do
rekompensaty, nawet jllżeli nie
pr:iysługiwał na nie zasiłek rodzin·
ny i nadal nie pr:ty łu1uje, Wsi. •
wostkle te sprawy :.!nalazły bec liC2JI1ych wątpli wośei zgłasza
Pła•
Pracy,
nych do Ministerstwa
cy I Spraw Soejal:nych - wnainienle w organie mlnlsteratwa,
nr 5184.
„Służbie Praeowntczej"
M. in. znalazło się w nim następujące sformułowanie: Pod5tawowymi warunkami wypłaty rekompensat jjlst posiadanie uprawnienia
do rekompensat w odniesieniu do
O!Ób utrzymywanych, przed dniem
1 lutego 1984 r. z tym, Zf' U'lra•vnienle do rekompensat Istnieje do
czasq je10 wygaśnięcia. Trzeba tu
wyjaśnić, te jeżell na osobę utrzyprzysługi
mywaną rekompensaty
wały lub były pobierane k.ledykolwlek I przez kogokolwiek przed 1
lutego 1984 r., to w razie utraty uprawnienia istnieje nieogra,nlw
czona mozllwo§ć odzyskania
tych uprawnień bez
przyszłości
względu na okoliczność dotyczącą

JOJ
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wyjaśniajq
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BJp>ZIE LEPSZE ZAOPATRZENIE

przez nas listem mówiącym
sklepu pn.y ul. Rewolucji
o
1905 r. numer 34 dyrekcja PSS „Społem" Oddział-Sródmleś
cie informuje, że po stwierdzeniu słu!zności zarzutu zobodo uzupełnienia braków,
wiązała kierownictwo sklepu
zwiększenia zamówień i odbudowa'11ia :r.a:pasów towarów w
(b)
ramach okresów gwarancyjnych.
związlku z <>publikowainym
niewłaśdwym zaopatrzeniu

W

•••••••••M•dMllJ•F••t•M•••••••t•tM•F-7

„Święta"
Aer'łlltowei,
W re,lonle ulic
1 CypryS()Wej
Brzoskwiniowej
żyło się w miarę f!pokojnie. Jednak od 1982 roku właściciele
jiedn<J.«:>dzinnych domków stati
się dosć kłopotliwymi petentami. Najpi'61"W urzędu dzielnicov:~go Lódź-Baluty, a potem
wielu i111Stytucji łącznie z PRO.

•prawie czynsz6w najmu za
lokale mieszkalne i użytkowe
(Dz. U, nr 38 poz. 1'74) przyję
ta została zasada, że wysokosć
za lokale
czynszu najmu
mieszkalne uzależniona jest
od położenia lokalu w budynku i wyposażenia tego lokalu
w określone urządzenia tuhniczne.

wapólnie ut~owam, kuchni•,
łaziankę, korytairz, a.piżaril:ę.

W związltu z drugim etapem podwyżki czy·rus.zów :u
lokale kwaterunkowe i poło
ŻQ?le w wielorodzinnych doma·ch pirywa.tnych do najemców ;r;aczęły przychodzić pisma informujące o tym, ile
u zajmowane
pladć
będą
mies7lkania, począwszy od l
października br. Przy okazji
przeliczeń ta i owa admi'l1i1ttracja „wykryła", że stawka
wyznaczona przez nią poprzednio niektórym najemcom jest
niewłaściwa, bo zaniżona. Po-

•no w

piśmie)

bral

\&

wody w

podjęcie
ciągu Sulej6w-l.6dź
działań zmie:rrw.ją.cycb do !>udo.wy wodocią.gu w ramach roz-

konsumpcyjne.I.
ale Za'l"ząd Woje..vódzlti w pierW.s7.ej koleJności jest robowi11:>,any za.berz;pieczyć nakłady inwestycyjne na z.a.dania zw.ią'Zll.ne
z reaJM.acją nowego bud-0'\Wlictwa wi.e10ll'odzinne10 oou buvr rejOllllle,
d~ wodociągów
gdzie od wielu lat wodę dowo:m się beczkowozami. Na terenie Lodzi - jak informuje ów
Zarzl\d - J@tnleje prneszlo 200
takich punktów. Totlf!Ż re~
cja budowy wodociągu w rejoulic może
tych tr.ze-ch
nie
'!!Wentualn le
być ro7lpatry.wana
on
wid.ział
p0 rol!;;u 1985. Niie
też potrzeby o,pracowa.nia E'k.spt'zyczyn:v
piertyzy, ust.alającej
zaniku wody, g<ly! przez ni ą
wody 1 ta!k nie przybędzie.
Po bej odpowied71 m.W.!lzkań,cy
budowy sieci

llll'oarumieU, ie 21& wodil
własllJ"Ch artudniach ni• mają co
liczyć. Na ndceyj1' pomoc vaż ni•.
Uczepili si~ jednak pewnej nadziei. Utworzyli - bo od tego
dalszego
możliwość
uzależruil
działania bałucki urząd dzielnicowy - społeczny komibet budo.wy e.ieci wodociągu. Ka.1xly z
zainteresowanych mie52.kańców
musiał Ulldeklarowa.ć współuC'Z'e

stni.ctwo w jego budowie w wysoltośCi 50 tys. d. I na t;ym na
.raziie atanęłol
Ale mi~ltańcy ba wody .tyć
pr.zecid nie mogą. Od si.etipnJa
ub. .roku dowożona jest beczko-

wo2'4llli. Dość późno ..zorganizowano" jej dostawę. gdyż „~i
nęlo" pilsmo urzędu dz.ielnkowego z grudnia 1982, nak~
na te
.1ące dowożenie wody
t.r,zy ulice. Właśnie o to dowoul.
żenie chodzi. Mieszkańcy
Br.zookwi.niowej :i:ą<lają uruchomienia takiej ilości punktów dos'awy, zeby odleglo.ść nie pr.ze. kraczala 30 metrów. Ulica t.a liczy dokładnie 650 metrów. Beczkowóz zatrzymuje się tylko w
3 mliejsca.ch. na poc.uiJku i na
ko1icu ulicy oraz pr.2led pooe.sją
numer 28.

zostało
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przednio korzystałam juź z takich urlopów? Gdyby uzyśkanie
trzeciego urlopu było możliwe, chciałabym pracować chałupniczo. ne mogę wtedy zarobić?
RED. Urlop wychowawczy wraz ze wszystkitnl świadczess~ niami przysługuje pracującej matce na każde kolejne dziecko. ~
~ Rozporządzenie Rady Mirtlstrów z 17 lipca 1981 r. (z późniejszymi zmianami) nie ogrartlcza bowiem liczby tych urlopów. Może ~SSI
więc pani po urodzeniu trzeciego dziecka wystąpić o taki ~
urlop, jak również podjąć pracę nakładczą lub wykonywać
pracę w ramach zakładowego zespołu gospiDdarczego, W obu
tych przypadkach, bez względu na wysokość osiąganego wynagrodzenia, pracownica zachowuje prawo do zasiłku wychowawczegQ. Wynagrodzenia z wymienionych tytułów nie wlicza 1ię llłli
~ bowiem do dochodu rodziny, od którego zależy prawo i wy- ~
(h) N
~ sokość zasiłku wychowawczego.
~
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osoby -utnymuJitc•J Jak I ekrea
prurwy w uprawnieniach",

• • •

W ulda:d:zie, które&o llMW)' n.le
wymienię. aby nie zadratni.tć i taJc
już napiętej sytuacji. wybuchł 1pór
o palenie pap.ierosów w ntiejscu
pracy. Grupa osób niepalących,
stanowillca zre11ztą większość, powołuje •ię na awe prawo do czystego powietrza, druea mniej licz.na, a.le u. to prężniejsza na..• swobody obywatelskie. Efektem było
pytanie. a raczej prośba o wskazanie wYiścia, kompetencji społe
cznego inspekt.ora pracy i szans
tej ze zwaśnionych stron, która w
trosce o zdrowie ;n.ie chciałaby dłu
że.i przebywać w op.arach duszą
cego dymu. oraz sugestia, ż.e w
raz.ie wygranej batat.ii, za nam.i
pójdą

dnn.l..

~alenie

papieros6w nie jest zgodne :z zuadaml hicleny pracy. Społeozny i.napektor pracy ma zatem
prawo wydać dyrekcji zalecenie, ab . zabroniła. palenia I wymacsyła specjalne miejsce na ten cel.
Zgoła inną kwestię chce wyjaślllić za naszym pośrednictwem p.
B. A mianowicie. cz;y przepisy emerytalne dla pracowników moią
być stosowan.e prr.ez analogię I do
rolników, którzy po przekazan.iu
go.spodaratwa za rentę podejmują
pracę w zakladach uspołecznionych?
Czy wtedy, jak tym którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę,
ZUS może po dwóch lattth p0nownie ustalić wymiar świadczen,
podstawę pobory i w:Libiorąc u
czając do lat pracy w zakładzie
uspołecznionym okres prowadzenia
Ponieważ
gospodarstwa rolnego?
pan B. prosi o odpowiedź na la.mach. gazety. aby mogli się z nią
zapoznać I Inni rolnicy, czynimy

to.
A więc renty rolnicze prsymawane są na innych zasadach, a emerytury pracownicze na innych
i na po stawie odrębnych u5taw.
Poza tym "prawo do emerytury powstaje wtedy, irdy U)biegający się
o nią osiąga nie tylko wymagany
wiek, ale ma I okreilony okres zatrudnienia wyno111ąey w przypadku mętozyzn - eo najmniej Z5
lat. Następnie wiek emerytalny p0winien byó osiąirnięty w czasie za·
trudnienia lub w cłuu 5 łat od
ustania pracy najmniej, Nie istnieje tez pnepl&, kt6ry by pozwalał
•·
włlłQIYĆ do okresu tej pracy
kres prowadzenia 1011podar1łwa rolne10. Tym samym nawet &dyby
p. B. przepracował pełne 2 lat&,
ZUS nie będzie miał podstaw do
przyznania m• emerytury pracow(b)
nlc11:eJ.

wojno ·o beczkowóz .

•tudniach. Dokonane rozpoznanie wy.kazało, że w tym cejo.ni..e
ok:r€50we obniżki lUBtra wody
występowały od \vielu la.t, daleko pr:21ed :rozpoczęciem budowy o.siedla spółdzielczego. Zlecono jednak clyrekcjj budowy
oczyB1Zcza.lni śc\eków J wodo-

~

URLOP JEDNAK PO ROKU PRACY

zjednoczeA. B.1 - W ozerweu 11182 r. zlikwidowane
nie, w którym przepracowałem kilka lat. Ws;i;ysey otrzymaliśS my „odprawę" w wysokości 6-miesięcznegó wynagrodzenia. Nie
~ pracowałem wlęo 6 miesięcy plus trzy miesiące. NOWI\ pracę
~ podjąłem 1 marca 11183 r • śTa dość długa przerwa. w pracdy dn1te
o a spowodowała utraty cią& 1o el uprawniającej do rożnych
ków, jak np. do stażu pracy i „trzynastki". Lecz urloI>U za
rok 1983 nie otrzymałem. Dlaczego - skoro ciągłość pracy zoatała zachowana?
RED.: - PracoWllllcy, którzy zwolnieni zostali z uchwały nr
169, zachowują w nowym miejscu pracy, wszystkie te uprawn.ienla, jakie w danym zakładzie Istnieją, mimo że przerwa w
zatrudnieniu trwała dłużej niż 3 miesiące. Ale tak WłaśIUe wynika z przepisów uchwały 169.
Gdy chodzi natomiast o urlop, obowiązuje nawet w tym
ss~ przypadku zasada, że jeżeli przerwa w pracy była dłuższa niż
~ trzy miesiące, prawo do urlopu powstaje dopiero po przepracowaniu roku.

lt1iecły

eów ul.

.p&ln.omcxmmc

m1~

B~nłowej

OO.wiem powierzyli

(.J4!mu
w.szyiStki e
p. Tadet:Lfi

„\vodne") MiiChaJ6ki wtidnie pirosil U['Zf.)·
dnictk.ę s ba.l:~iego wydziału
~. komu!llalne.i o UW.1Jglę:d'llie
nie ich sytuacji, odipo.wi~•
beztr~ko. te j.ak już ta;k bardl.oO chcą mieć ten beoz.h."'Owóz
pr:zed ewoim domem, niech k•żdy p-lac! mie&!ęcznie po 5 tJ•.
6!1Tawy

zł.

Rozumiemy ~~18 vana Miclailsltiego i jefo ~ia
dów. R<>.tumie:my flet oeo.bę rep-rezenitując- inteteq bałuckiego
dowożerue wouMlędu, który a
dy płaci niebagatelne l!lllmJ'. Ze.stanal\via nu jednak. ~ :neczywiście „Saluty" :zb:rnkrulowalyby. gdyby uwzględniły trudne warun'ki mioeszkańców zwla.srou. tych llftarych lub kalekieh. A mOl!e tu chod1Jt o eoś
zupełnie inne-go. No właśnie. o
~!
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DECYDUJE DATA WYZWOLENIA

!o.'

L. W. -

Mam za

sobą

ponad 49

la~

pracy zawodowej. Po-

~

~ siadam na to nie kwestionowane dowody. Sądziłem więc, ie
S po przejściu na emeryturę, to jest od dnia 1 sierpnia 1br. ~

S
S

otnymam 20-proc, dodatek za długoletnią pracę w Poł•oe ~
Ludowej. Bowiem od 1939 roku do dziś nieprzerwanie pra-1
cuję, ale slysię, że mój dodatek wyniesie tylko 19 proc,
RED. 'Wzrost emerytury o jeden procent za każdy pełny rok
liczy .się od dnia faktycznego
~ pracy w PRL ponad lat 20
~ wyzwolenia danego obszaru. Jeżeli więc miejscowość, w któS rej był pan zatrudniony w 1944 roku z0stała wyzwolona nie ~
22 lipca, a później, może braknąć panu kilku miesięcy do pelnego 40-lecia. A wtedy istotnie dodatek nie może wyniesć 20 ~
r:~·· gdyż llczy si' tylko pełne lata zatrudnienia ponad 20
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DODATKOWY URLOP DLA INWALIDY
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:t. S. - Przeczytałem w „Dzienniku". łe Inwalidom I J ll
grupy przysługują urlOI>Y dodatkowe. Mnie jednak nikt iakich urlopów nie udzielał. Z waszą notatką poszedłem więc
do swego zakładu, ale w kadrach powiedziano mi, że urlopy
dodatkowe obowiązują dopiero od 28 maja 1984 roku, a ja
z uwagi na stan zdrowia odszedłem z zakłada już w kwidnłu.

RED. Zakład, który pana zatrudniał nie ma racji - 10-dniowe dodatkowe urlopy dla inwalidów I i 11 erupy zostały
wprowadzone w życie już dawniej, od dnia 1 stycznia 1982
roku na mocy rozporządzenia RM z 11 grudnia 1981 r. (Dz. U.
31/81). Zaś rozporządzenie, o którym mówiły kadry, znowelizowało jedynie poprzednie rozporządzenie. Ma pan zatem wsze!kie podstawy, aby wystąpić do zakładu o wypłacenie mu ekwiwalentu za .urlop, którego llle uzyskał pan w okresie trwania
~)
stosunku pracy.

W pewnej fabryce na.siJiły 1ię kradz.ieże. Lud:iie wyinosili,
popadło im w rę:k!ł. Bo może się przyda, gdy w sklepi.~
nie ma tego i owego. Na.siliły siię więc i kontrole. Podcza~
jednej z nich w torbie pracownicy znalezi<mo około 100
sztuk torebek folimvy<Ch, służących jako opakowania do
wyrobów wysyłanych l!la eksport. Dla pracownicy ra-czej
mało przyidatne, dla fabryki d-0ść istotne, bo z o.pakowaniami ma ona ciągle kłopoty. ów wynoszony ,,towar" nie
był wart witcej jalt 500 zł. Lecz. nie tyle o wartość tu cho-

co

dr.iło co o zasadę.
WiJClać zaipomniała

o tym ipracownka o 25-let>nbm !Pta.żu.
Tylko dlatego nie zwolniono jej dys·cyp.linarnie, a jedynie
wypowiedziano umowę <> pracę. Mimo to uznała decyzję
dyr&kcji u lcrzywdzącą. Odwołała się do' k~misji odwoław
czej, d<> Sądu Pracy żąda1jąc przywrócenia do pracy, Thlmaczyla się tym, że ewe torebki poniewierały s,ię po całej
fabry<ee, nawet na podwóI'ku, więc je pozbierała i włożyła
do torby. Każdy bowiem bierze je sobie do domu. Nie byłJ
w ta:bn°ce żadnego q.głoszenia„ :ie nie wolno wynosić torebek
•
foliowych.
Zdaniem Sądu Pracy, komisja odwoław.cza wyraziła trafny pogląd podając w uzasadnieniu orzeczenia, i:ż postępo
wanie pracowni·cy było naganne i dyrekcja miała podstawy
rozwiązać z nią um<iwę o pracę nawet w trybie art. 52 kp,
gdyż straciła do niej zaufanie. Albowiem gdy chodzi o zabór mienia, nie ma znaczenia jego wartość, lecz. stosunek
pracownj,ka d<> majątku społecznego, który został powierzony
lub :s ldórym sty<ka się pod<:Zas pracy. Dlatego Sąd Pracy
nie uwzgłędnił żądania pracownicy i oddalił jej wniosek
o przywrócenie do pracy, gdyż orzeczenie komisji było
zgodne ze stanem faiktyc:r.nym i przepisami kodelk:su pracy.
Okoliczność, że była przez wiele lat pracownikiem fabryki,
zMtala przez dy>rekcję uwzględniona. Kiedy bowiem organ
związków zawodowych wyraził opinię. że zwolnienie niezwłoczne byłoby zbyt surowe, odstąpiła od tego zamiaru
I jedynie wypowiedziała jej umowę o pracę, zaś ten tryb
rozwiązania nie stanowi przeszkody do nawiązania stos·unku
pracy z innym zakładem.
Pogląd pracownicy, jakoby możliwe było zabieranie z z.ak~adu róimyrh rz~z.y, nawet nieużytecznych, nie jest niestety - odosobniony, ale jednak błędny. Pracownik mu~:
mieć pooz:anowanie dla wszel'kiego mienia społecznego. Jeśli
nat-omiast możliwe jest skorzystanie z przedmiO'tów lub innych rzeczy dla za:kładu jut nieużytecznych, to musi byr
to załatwione w sposób odpowiedni i wyłącznie za wiedz :i
i z.go.clą osób dysponujących zakładowym mieniem.

G.B.
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NO\VF. PROPOZYCJE „POI ."MOZBYTU"

Coraz mniej

Zapisv na nadwozia
Odbiór - niekoniecznie wlodzi
EHminacia uPDśreó11ikOwu
Jak l'am

„..a,ą

lebawem mlnlł dwa lała od u-chwal-;ni'a przea Sejm ~sta
wy o związkach uwodowych, , ktora . :z.nos•ąc isl~1enie
] dotychczasow
ych (praez kllkanascie miesięcy ,,zaw1eszo.., •
nych") struktur okreillla prawa, na jakich 1wiązk1 morą tworzyć się od r:owa. Pamiętilmy te pierwsze tygodnie
i miesiące, tę atmosferę nieufności niemal totalnej wobec początkowych prób inicjowania ruchu, ten klimat niekiedy otwartej wrogości w stosunku do ludzi, którzy postanowili przeła
mać ł siebie, i poczucie aiemocy swojego otoczenia. Pamiętamy
też nieporadność grup inicjatywnych, komitetów założycielskich
i pojedynczych ludzi, którym nie brakowało dobrej woli, brakowało Jednak często choćby minimum doświadczenia I„. pewności siebie.
Co przez te dwa lata się 1mleniło?

I

:i:a.inLere:oo.vaw_ w c..:el'wcu uu. !u;;.u w~u:·<1.y
Cil~wycu na. na1.1wo41a uo
u~vw „r·;,,u
1.)U" ' l ,;1.iuu • r-o iJ•OSiu piouucEML n •.: w.r Wlązy wa1 a1ę " :.:amuwieu 1 rue oyio sen.su pn:yJIDQWama ~owyca zapbvW. W
1.nwu1 obecneJ ilcLoa zareJesU"owan ycn Jest Lak uuia, ze mu.;,.ą
<>•li cz„Kac uwa lal.a na to. oy o.r:i:ymac uowe nauwoz.ie. •'<awmta.>• 11czoę potrzeouJącycn =cuJe się na lU\Jll-!;>UU osou.
o1eCl.U.a.d: - w oo..aLIUill czasie - liYLUacja pop1·awua 01~ na
tyle, ze „.t'Olmuzoyt' moi,,ę WZUOWlC LaplSj. n.uy Ulll!UlijC S;J""
l!.ulacJJ przy Jęto za..;aeię, ze 1·eJes1.racJa odoywac się oęaz.i. u1e
w stacjach oostugi, ale w t'.t' „Polmozoyt" w Ł.oa...i, ul. o:itry1 lwwska 1/.J. .t'rzyJmowane oędą. tylko wnioski z ocena1ru wyi \ ~tawionymi., p.rzez upoważnione do teeo instytucje przeJ>yl:ine
I pocztą w llscie poleconym (decyduje uata stempla pocztow1;;gv
! 1.~7 ..e.:.) Następnie w dyrekcji PP „Polmozbyt" podjęta zastanie ostatecma decyzja kto, w ja.kim terminie i idzie bęqz1e
mogł kupie nadwozie. Aby rozładowac sytuację w ,t,odz.1, gdzie
liczoa chętnych jest n.a.jwiękiiza, ustalono, że w.nioski pr:i:esyłane będą ostatecznie do poszczególnyc h miast (Piotrkow, Sieradz, Skierniewice), Oznacz.a I.o. że trzeba się będzie pofatygować być może np. do Sk.ierniewk, po odbiór nowego nadwozia, ale dzięki temu skróci się ot:as oczekiwania. Kliauci,
którym przyznane wstaną decyzje - będą poinformowanu o
wszelkich f<;>rmalnościach związanych z odbiorem, A teraz ;;arunki, jakie postawił ••Polmozbyt".
Moż.na składać wnioski tylko na nadwotia do samochodów
wyprodukowa nych po roku 1976 tzw. typ: „MR".
- Rejestracja odbywać się bęchie na podstawie ocen PZU
(powypadkowe ), PZMot. (korozja, zużycie, eksploatacyjne ) i SIMP.
- W przypadku ocen technicznych dotyczących zużycia eksploatacyjnego klient mus\ udokumentować, że je.st właścicielem
tego właśnie samochodu przez 5 lat Pozwoli to uniknąć sytuacji. kiedy ktoś kupował na i:-ynlcu „grata", następnie nabywał
nowe nad~ozie i z.nów szedł na giełdę, by sprzedać ten sam
.samochód Jako •.nowy".
m a.10
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Przede wszystkim ruch związko- masowe wstępowanie do nowych
wy stał się nie kwestionowan ym 1wlązków
szybkie osiągnięcie
faktem społecznym. stał się peł110- przez nieh liczebności sprzed lat.
prawnym partnerem dla partii i Nie trzeba być lekai!"Zem, żeby wiewładzy, stał się silą, która nie p1ze- <U.ieć, że urazy psychiczne leczy się
jawia się pewnie w sposób tak dłużej niż złamani e nogi. Kiedyś
spcklaku:laruy jak tego niektórzy przypominałem także. jak powoli
by oczekiwali, ale " którą trzeba odbudowywał s.ie po 1956 roku ruch
się liczyć, aby możliwie najracjo· związkowy na Węgrzech, opierając
nalniej rozwiązywać wszystkie bie- się z.re~rztą na słowach przywódcy
zące problemy kraju. Wbrew oozo- węgierskich związków. Dlatego ja
rom bowiem n ie jest to siła obłas- le dane statystyczne czytam i inkawiona. układna i powolna. Niżej terpretuję a ostrożnym, ale jednak
podpisany wiele razy miał okazję eptymizmem, 1właszC'Za że są to
przekonać się. z jaką stanowczoś- dane zmienne, że owa „krzywa",
cią. konsekwencją i cz.asem deter- którl\ tak lubimy się posługiwać,
minacją ootrafi obstawać przy sw~ .jednak sit:: wznosi.
im kiedy o tym „swoim" jest auW Loclrzi na 750 zakładów i i·ntentyczn.ie przekonana. I coraz czę- stytucji, w których - zgodnii; z
ście.i czyn i to skutecznie.
u.stawą mogą działać zwiazki
Początkowemu okresowi powsta- 1awodowe, działają one w ponad
wania nowych związków towarzy- 630, przy czym działają we wszyszyły całkiem uzasadnione obawy, stkich praktycznie większych zaże mogą to być związki bez zwiąi- kładach pracy. Część z nich nie
kowców_. Można się było obawiać, przebrnęła jeszcze przez etap reieiż znikoma część załóg za.akceptuje stracj.j w sądz.ie i przez wyoory,
je, poprze i udzieli zaufania. Zda- a więc nie do końca jest jes~e
niem, wcale sporej grupy ludzi tak zorganizowana. W oonad 550 urzeiest w Istocie. Jest to jednak kwe- cież wypadkach związki funkcjostia czytania I iill terpretacji danych. nują · iu,ż w pełlni.
Kledyi pisałem Już, te byłoby
Liczebność ruchu szacuje się w
W. M. co najmniej dziwne I niezrozumiałe naszym województwie na prawie
150 tysięcy osób, czvld jest to około
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SRODA, 11 WRZESNIA

„Głowa Kasandry" odc. I. 13.10
Powtórka z rozryw-ki. 14.00 Lato w
filharmonii. 15.00 Serwis 'l'łójkt. 15.05
Przypominamy zespół Fleetwood Mac
(li) aud. 15.45 Sylwetki. 18.00 za.praszamy do Trójki.
19.00 Co:iziennle
powieść „Grek Zorba" oC:c. 6. 19.30
Trochę
swingu„. 19.50 James Clavel! , Król szczurów" odc. 1.
20.00
Studio nagrań - aud. 20.ła
Klub
Trójki 21.00 Trzy kwadranse jazzu.
21.43 Klub Trójki (cz. II).
U.05
Inf. sport 22.15 W kri:gu ballady.
22.45 „„tera1 zostałem sam" (cz. 2)
- aud. 23.00 Zapraszamy do Trójki. 2;1.50 J<>hn Hawkes „Krwawe pomarańcze"
odc. I.

PROGRAM I
11.00 Radio kierowców. 11.05 Konaert. 11.57 Komunikaty. 11.59 Sygnał
czasu. 12.30 Muzyka folkl<>rem malowana.
12.45 Rolniczy kwaC:rans.
13.00 Komunikaty . 13.10 Radio kierowców. 13.20 Przeboje Moskwy. 13.30
Muzyka w<>jskowa. 14.00 W1ad. H.05
Magazyn muzyczny. 111.t!S Radio kierowców . 16.00 Wlad. 16.05 Problem
dnia. Hi.15 Bank przebojów.
17.00
Muzyka I aktualności. 17.25 Chwila
muzyki. 17.30 ,,Komu bije dzwon" zradiofonizowa na powldć. 18.00 Wlad.
lł .05 Gorący temat.
18,15 Koncert
dnia. 19.00 Dzlennlk.
19.15
Studio
Sport - relacje z za ·odów „Przyjażń" w poC:noszeniu clt:żar6w z Warn y. 19.30 „Basil o zaklętym Kaczorze"
cz. I 20 .00 Wiad, 20.o;; W kilku taktach. 20.10 Koncert życzeń. 20.35 Komunikaty Total!.zatora. 20.40 Wojciech
:Zukrowski „Lotna" - fr. 20.50 Jazz
w pigułce . 21.00 Komunikaty.
21.05
Kronika sportowa 21 .15 Encyklopedia
głosów .
22.00 Wlad. 22.25 Pogwarki
o piosence. 23.00 Wlad. 23.25
Dla
Jych co nie lubią rocka.

PROGRA.I U
10.00 GoC:zlna melomana. 11.00 Zawsze po jedenastej. 11.10 Wakacje w
atereo . 12 .00 Chór im. Kukezela. 12.25
W stronę jazzu 13.00 . Wlad.
13.05
Serwis Informacyjny (Ł). 13.10 „Pło
ną lasy"
(Ł).
13.20 Z malowanej
skrzyni 14.00 Alistair MacLean
„Athabeska" fr. 14.10 Wakacje
w
stereo . 15.00 Pamlę tnlk! I wspomnienia 15 .10 Polska miniatur.a.
15.30
Wesele Bielińskie - rep. 15.55 Miniatura Eteracka. 16.00 Wielkie dzieła.
17.00 Wiad. 17.05 Rozwiązanie ncadkl muzycznej (ŁI. 11.10 Aktnalno~cl
dnia IL).
11.30 Stereo-rewia (Ł).
18.30 Klub Stereo. 19.30 Wieczór w
filharmonii 21.00 Wiad. 21.05
Wieczorne refleksje. 21.10 Balladr śpiewa
Bruce Springsteen. 2.1.30 Litera.tura
1 muzyka.

PROGRAM IV

to.oo

Estrad.a
wiedzy,

11.30 Kolekcje płytowe. 11.59
Sy gnał czasu. 1~ .QI Wlad. 1!!.10 Spotkanie z reportażeflll.. 12.30 Radio M<ltlkwa. 1·3.00 ~wiat V..'Ok6ł nas.
13.25
Barwy gitary 'klasycznej. 13.80 Popołudnie młoC:ych. 18.00 Lektury nastolatków .,Moje drzewko pomarań
czowe" fr. 8. 18.10 ABC piosenki aud 16.35 Widnokrąg. 17.00
Wiad.
17.05
Muzykowanie kameralne. 18.00
Magazyn moje hobby„. 18.20 Muzyczne h<>bby.
18.40 S'udio ekspertów.
19.30 wlad
19.35 Wirtuozi muzyki.
19.35 Szkoła współczesna. 20.15 Melodie
wieczoru 20.20 Wieczór muzykl. 22.00
Interpretacje choplnowskle - &ud.
2!!.50 Lektury C:rn1órkl. 23.00 Muzykoteraipl.a. !-3.30 C1ł<>wlek ł nauka. 23.50
WIaa.

TBLSWIZ.TA
PBOGllAMI
D.10 Pnm dla I mtie.ny: ,,&ckerer" tragifarsa prod.
austr.
10.50 OT - wladomokł
18.15 Loeowanie Express Lotka i

PROGRAM iJI
Serwils Trójki. 13.06 W tonacji Trójki 13.00 Marek BranJeckl 12.0D

W dniu 9

8wlętyml.

po

września
długich I

Po•nać \ zroium!eć.
10.~
młodych.
1'1.00 Horyzonty

Małe10

Lotka

16.25
16.30
16.55
17.20
17.30
18.50

19.00
19.10
19.30
20.00
20.15

21.55
22.10
22.20

c:ęiarów
wiadomości

23.05 DT -

PllOGRAM U
li.et Pitmowy iwiat ełnorrafii
„Krajobraz z folklorem" (Ł)
li.SI Wiadomości (L)
111.00 Międzynarodowy
Festiwal
Folkloru Ziem Gór&kich
Zakopane 1983
19,20 Przeboje „Dwójki"
19.30 Dziennik
20.00 Za kierownic20.15 .,Tam. gdzie pieprz rośnie"
(16) - „Nikt nie chce umierać"
Szkoła

21.00
i życie
21.15 DT - wydarzenia - teleton ,,Dwójki"
21.ao Bliżej prawa - Powrót do
przestęPStwa

22.00 Kino aut.orskie: „Nad jeziorem" (2) - „Córka" _ film
obyez. prod. ZSRR
28.llO Studio IX Festiwalu Pol1kich Filmów Fabula.rnych

MGR

Jak poinformowała

telewizyjna ABC, utworzone niedawno w ramach sił lotniczych USA
dowództwo aerokosmlczne w najblltizym czasie zostanie przeksz tałcone
w sztab od~zietnego
rodza ju
sił
zbrojnych.
Zadaniem sztabu ma J>yć koordynacja działalności ró~rfy ch
amerykańsltlch ·urzęcl,ów 1/ ośrodków
badawczych uczestnlcz~c y elt w reallzat!il
reaganowsk\eg o
proiiramu
„gwiezdnych wojen".

nezereiro

wYr&ll:V

11owodu

śmierci

MĘŻA

1kła4aJ&:

~ • .,. nesere1111

p

wą6łcsuola

ł

P.

KOLEŻ.ANltl I KOLEDZY

a OSRODKA TELEWIZJI POLSKU:.J w ŁODZI

l\tlESZKANIOWEł

Palli ...

a

głębi

serea

płynące

„B61r

:r.apła~

I.

•

Porrzełl

DIABETOLOGICZNJ!!ł

MĄZ

Pogrzelt

Odbęd!!le

sl4

ł

ĄNNA
wspaniała
nauczycielka I prawdziwy przyjaciel seniorów Łodzi.
Serdeczne
wyrazy 1\'8P61c7'UCla
Panu Profesorowi BENEDYKTOWI HALICZOWI składaj11:
SŁUCHACZE

ŁÓDZKIEGO

łnla

li
września br. o codlr, li na cmentarzu przy UL SzczeetiiskleJ,

i

PODZIĘKOWANIE

Krewnym, Przyjaciołom. Basia.dom, znajomym, Współpracowni
kom 1 1akład6w pracy - serdeczne podzi~kowania •a okazane
wsp6łcsucie i vomoc
oraz wzlę
ele udziału w uroczystościach porrzebowych.

$.

JlODZINA

RODZINA

W dniu I wneinla 19&4 roku
przetywazy lat u. nawza
kochana l\latka, C6rka i Siostra

DR

ł

ALICJI
KOWALCZYK

P.

LUCYNA
WDOWKA

wyrazy e:łęboklero wsp61czucla z
Dowodu 8mlercl

była pracownie& Sądu Cywllnea:o
w Łodzt i praeownlea „Ruchu''.
Po1rrzeb odbędzie 1ię w dniu

U wr11e5nia br. o IOdz. 14.38 n&
cmentarzu św. Anny - Zauew.
Pogrążeni w smutku;
SYN, RODZICE I POZ<>~TA
ŁA llODZINA

MĘŻA
1kładaJ&•

PRACOWNICY PRZYCHODNI
SPE<:JALISTYCZNEJ przy ul.
ZAPOLSKJ:EJ 1,

PODZUjltOWA.NUI
Za ud'&i1tł w uroczystołcłach
Jl()r;rzebowych w dniu 17 sierpnia
188' roku

S. ł P.

Zawi&d&mlamy, le w dniu 13
wrzdnia 19U r. o rodz. 7.30 w
parafii
NaJ&wlętszeJ
Marii Panny Ks6loweJ Polski na
Radoroszczu. w pierwsza bo~sną
ko~clele

rocznicę

śmierci

S.

SZYMAŃSKIEJ

edprawlona zost:i.nle maz:a
Intencji Zmarłego.

składa :

Ta

września 193ł

roku

zmarła

nagle, w Wieku •

la.t

ł. ł '·
JADWIGA AUGUSTYNIAK
były długoletni

pracownik ZPB im.

Z rlęboklm ialem zawla4amlamy , te w dniu lł ~Tześnia 198' ~.
po długiej i clętkleJ chorobie zmarł, przeływssy lat '12, nan uko·
ehany Mąt. Tatu• l Brat

ŻONA.

ZIĘCIEM

4ror~

t.i:namy drogleir:o
serdecznero. uczciwell:O,
sumiennero, dobrc10 Czlowhka

j,

Obrońc6w

t

1

Pogrzeb odbędzie sie w dniu 1! września br, e Sods. 1.-4 na
cmentarzu Kurczaki. Po11rążenl w żalu:
'
MĄ'.2:.

CORKA, SY'N, SYNOWA,

Prosimy o 'ateskładante koad.oleneJl.

ZIĘC i

WNUCZKI

Pogrzeb
cmentarza
w

odbędl&e tię dnia u września br. e JDdz. H • kapllcv
św. Anny na Zarzewie. o czym zawiadamla}ą pograżeni

1łęboklm

smutku:

RODZINA

S.

P.

DZlECI I WNUKI

ł

P.

LAT U.

RYSZARDA
ZIELIŃSKIEGO

Poitrzeb

września

W !mieniu 7-espolu Eatradowe-

t3,30

na

odbędzie ale
br. (c~wartek)

BĘDZIŃSKA

dnia 13
o e:odz,
pny ul.
Pozostają nieutu-

cmentarzu

Stczecfńskie,i.

leni w talu:
B•ATA

w

WIESŁAW
GOŁĘBIOWSKI

10 .,ltinr':

!ONA, SYN. aYNOWA, SIOSTRY ons POZOSTALA

św.

Dnia 18 wrzeinia br. smart

BUMORYST~

S. t

P.

ZYGMUNT GORSKI

Po1foju.

AKTORA -

P.

BORCZY~SKIEGO

ur. 11 11atdziernlka 1802 r. w ł, o4d, 2lll. I sierpnia 198ł r. w Berlinie, serdeczne podziękowanie
CORKA z

ł

CZESŁAWA

a domu Ll!LEWSJULJ.

Kole,;ę,

W dniu I

P.

składa

IRENY

odbędzie

t

ZOFII SPELAK

ZARZĄD

UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

...

•I• w dniu
18 wrzdnl& br. o .:odz. 1ł na
Starym Cmentanu 11rzy ul. Ogrodowej. PozostaJe w clęboklm
smutku

PORADNI

„Odgłosach"

Sierpni& 191& roku

HALICZOWA'

ŁODD

STANISlAW
KASPERSKI

1kladaJ•

lldada

Ił

DA

Pradzładllluł .

l

'll'ą6łc111eta
łmtues.

PRACOWNICY

w

w bł• I wrwnia 19U roku,
pnetywezy lat IS mtarł. Jlieodtalowa.nv M11ł, 'l'atuł, Dzladziuł

JABŁO~SKIEJ

MARII MAGDALENY MUSZYIQSKIEJ

ICA.

DYREKCJA, POP l'E'R, RA·
DA PRACOWNICZ A oras KOLE:tANKI i KOLEDZY I ZARZĄDU
REMONTOW ł INWUITYC.Jl
G<>SPODAll.Kl

- OJCA

wyrair:y slęboktero
p0wodu trastean1J

wsp6łu11eła z

składa._:

1r.

Ol•A

S.

W tlnlu
zmarła

.

llOWOH •mtwet

KRYSTYNIE
Dr Halinie Maelanak-Krye zce. Zblplewow1 Pawłowskiemu, Marii Borzęckiej, małż, Wierzbickim. którzy okazali wiele •Frca, ły
czllwośc1 I pomocy w najciętszycb dla mnie cbwl!ach oras Joannie Olszyńskiej, Janowi Gajdecklemu t -tadwldze Pabl1s,, ncseatnlczącym w ostatniej drodze mojej ukochanej ~ny

nowych

• Nauczyciel - jaki był, a Jaki je1t
• Feralna kroplówka - ciąg dainy relacji 111 szpitala w Lasku
e „Chyba mu 1iajba odbijo„." - o ojcu, który si~kierl\ usiłował zabić synów
• Poker z Hamletem - zeznania byłego alkohollka
• Z dubeltówką na kolonistów
e Trzeszczenie kanapy w pierwszym ratunku
• Ten 'prteklęły napój - piwe
• Hodowla mistraów
e Ple1
• Niepotrzebne 1nls1czyć - opowiadanie SP

JANOWI
WYSOCKIEMU

BARBARZE
PANASIK
J WANDZI!
ZATWARDNICKIEJ

P.

z SZEWCZY•KOW,
Nabot.eństwo tałobne odprawione zostaale w «nit I wrzełnla
br. o godz, 12.30 w kościele parafialnym św. Jacka w Piotrkowie
Tryb., po którym nastąpi wyprowadzenie droaicb nam tm>łok na
cmentarz mie.tscowv. o czym powiadamiają:
MATKA, MĄŻ, BRACIA z 20NAMI, TE8Cto'Wl• I POZOSTAŁA RODZINA
Prosimy o nieskładanie kondotencJl,

w

zmarła,

Kol.tankom

BARBARA W1$NIEWSKA

amerykańska

si eć

plam

pr.a.wdy, wymaga wciąż jesi:cze zJa tzw. koleg'.um przewodniczą
czasu. podobni; zresztą jak wy- cych, które PoStanowiło rozwiązać
maga czasu i nowych faktów pro- się, rzeszom
zaś
związkowców
Cł!l;
od.zyskiwania zaufamia przez przedstawić do dysk us j i prowładzę.
pozycje tworzenia cze&oś w rodzaW tym bowiem m1e3scu trLeba ju ogólnozwiązkąwej reprezentacji.
chyba powiedzieć, że kwesti.a zau- Co z niej wyniknie - ~baczymy
fania do nowych zwiąi;ków niwd- :za kilka tygodni, al~o mi~ięcy. .
łącznie wiąże się z kwestią zaufaTymC"ZaSem rozmaite zespo1y l
nia cki władzy, z ogó1n.y m pootę komisje współpracy powstają na
pem siabilizacji. :z korzystnym nieco n'iższych szczeblach. W Ło<iZi
ewoluowaniem sytuacji gospodar- istnieje wojewódzki zespół współ
czej, społecznej i politycznej. A pracy !.W. zawodowych. podobnie w
ta ewoluuje wprawdzie korzystnie. Sieradzu, podobnie w Skierniewiale bardzo powoli. Myślę, że war-. cach, tylko że tam nazywa się on
to w tym momencie odnotować fakt społeczną radą przewodniczących.
bardzo charakterysty czny i że war- Powstają takie zespoły także w
to o nim zawsze pam iętać. Otóż miastach i dzielnicach. w Łociz-i z.aś
w c:i:erwcu, bezpośrednio po X:VI tylko w Sródmieściu jeszcze n.i•
Pl1l41um KC, w czasie którego tak doszło do spotkani·a założycielskie
otwarcie i tak ostro postawione zo- go. Wszy~tko to jest zewnętrz.nym
stały wszystkie bolące ludzi spra- wyrazem chęci wy j ścia poza opłot
wy, związkowcy odnotowali wyraź ki własnych za.kładów i spraw
ny ruch w swoich statystykaoh!
związanych z interesami
posi:c:zePróbując odpowi edzieć na t')'ia- ió1nych grup czy środowisk.
ill ie. co przez dwa lata się zmieDowodem na tak pojmowaną roDliło i
jak s i ę zmieniało, · trudno lę związków jest m . I.n. to wszypoprzestać na ilościowym wzroście stko. o czym nie<iavl'no i teraz jeszeregów związkowych. bo ten - szcu dyskutuje się we W.sl:Ystklch
chooć wymowny sam prz:edeż niemal organizacjach. Poza bowJem
n ie decyduje o dzisiejszym obliczu codziennymi problemami fabryk
ruchu. Trzeba więc. choćby w 111aj- (podstawowe kwestie natury socjalwiększym skrócie, ·powiedz.ieć pr?-e- nej, przeglądy warunków pracy czy
de )Wszystkich o zm ianach jakoś- współtworzen i e systemów pła<'O
ciowych.
·
wych) związkowcy włączają się w
Dla mnie najbardziej charaktery- sprawy ogólniejsze, ostatnio na
styczne są dw~e sprawy: pierwsza, prir:ykład uczestnicząc powszechnie
to zau,ważalna od samego początku w dyskusji nad kształtem przysztendencja do integrowania się or- łorocznego pfanu.
ganizacji związkowych, co obecnie
C:z:y pisząc ten prawie paneg.iryk,
sięga już poziomu krajowego, dru- przymknąłem oczy na słabośc;
i
ga - chęć pnynajmnlej współu niedostatk,i ruchu? Nie. Widzę je,
czestniczenia we wszystkich naj- podobnie jak widzą je sami związ
ważniejszych wydarzeniach w za- kowcy. Konkretny Przykład,
o któkładzie, w mieście, w państwie.
rym już zresztą kie<iyś było na
Co się tyczy tej pierwszej, to Łamach „DŁ": wciąż nie jest przez
znów trzeba powiedzieć, i:ż proce- zwi1rzki wykorzystywa ny oręż. jasy integracyjne przebiegały i Pll.e- lci stanowi społeczna it0spekcja prabiegają
przy istnieniu, niestety, cy. I jest to oczyw i ście tylko przyobawy przed dominacją formy nad kład. Myślę jednak, ze uporawszy
treścią. I znów nie jest to obawa się wreszcie ze wszystkimi sprawabezpodstawna. O ile pęd do tE'Cle- mi .n atury organizacyjne j (w wierowania się w ramach branż był lu układach sa jeszcze przecież taw swoim czasie zjawisk.iem wręcz kle) zajmą. się związkowcy i tymi
lawinowym, o tyle wyższe nieja- „białymi plamami", których jesł
ko formy tej ~ntegracj.i, a wię.: za- .iuż co prawda coraz mniej, ale
wiązywanie
się
strukturalnych które wymagają wymazania ze
.związków między branżami. orze- związkowej mapy.
biegają i: dużym umiarem. Najlepszym na to dowodem jest decyJAN BRZOZKA

I.

roku zmarła, opatrzO'll& sakrament.ami
ch:tkich cierpieniach, ł7-letnła
ł

Przygotowania do
„gwiezdnych wo jen''

- Gdańsk 84
IUO DT - wladomotal

1934

S.

DT - l'ł"!adom<>ści
- magazyn harcerzy
I'ik - Tak
OT - wiadomości
„A kiedy wróci tata?„." dramat obvcz. orod. ZSRR
O żywieniu
Dobranoc: .,Pomysłowy Dobromir"
Piłkarska kadra czeka
Dziennik
Publicystyka
tragifarsa
,,Bockerer"
prod. austr.
DT - komentarze
Żniwa 84
u. wody
Studio sport
podnoszeniu
pnyjatn·
w
Krąg

w woj. piotrkowskim . gdz.ie tareiestrowano już 326 związków i
iidzle należy do nich· pan.ad 62 tysiące ludzi. podobnie też (po C"Jk<r
Io 40 procent zatrudnionych ) w Sieradzkiem [ Skierniewickie m.
Nowi członkowie nie garną się
masowo, ale jednak przychodzą..
Nie garną się masowo z powodów, o których pisałem wczdniej,
a także - a 111o:ie przede wszystkim dlatego, ŻI! od ;wiązków,
tych nowych związków, oc:&ekuje
się konkretnych, dla wszystkich oczywistych, rezultatów działalności.
Pamiętamy najczęstszy powód owego „stania z ooku" i „przygląda
nia się". Ludzie mówili: „popatrzymy, co zrob ia, jak się sprawd.zą".
Robią. co rn()f'.g. ale bądzmy
uczci.Wi _ w tej realnej sytuacji
kraju 111ie mogą zbyt w iele, mmione lata poka:tałY zaś, że sta.w:anie
nądu Pod śc iana, aby zademonstrować swoją si lę. naszego bytu
nie p0prawiło, a tak demonstre>wam siła okazała ai1t koniec koń
ców siłą iluroryczną. Zrozumienie
przez WS7:ystkich tej oczywistej

białych

ŻONA,
MATKA. CÓRKA
l\IĘŻEM l WNUCZEK

.„.Jr.

DZIENNIK LODZKi rnr 216 (10704) I

OŚRODEK KSZTAŁCENIA '

PŁOCKIE

PR7EDSIE81
ST
w ŁODZI, ul.

ODDZIAŁ

BRATYSŁAWSKA

POLSKI KOMITET WSPOŁPRACY
z ALLIANCE FRANCAISE
ośrodek przy Uniwersytecie Łódzkim
WZNAWIA DZIAlALNOSć KULTURALNO-

ZAWODOWEGO NR 1
-Zakładu Doskonalenia
Zawodowego
w lodzi, ul. tqkowa 4

52

OSWIATOWĄ

ORGANIZUJE KURSY:

kwalifikacyjne w zawodach:
ślusarz, galwaniier i monter instalacji wodno-konali·
zacyjnych, c.o. i gazowych,
tańca towarzyskiego i dyskotekowego,
aerobiku,
masażu lecznic:tego (dła potrzeb własnych),
repasacji pońctoch,
makramy (wyrobów ze sznurka), I
manicure-pedicure,
wyrobu kwiatów sztucznych.

przy budowie wiaduktów:
Dąbrowskiego,

Dw. Kaliski,

Rokicińska

w

Łodzi,

•

pracowników w zawodach:
CIE~LA.

„..'

ZRRO.JARZ-RETONIARZ,

.
)·

SPAW~CZ,

MECHANIK SAMOCHODOWY
Wynagrodzenie. premie regulaminowe i uznaniowe
płacone są w~ przepisów Uehwałv RM 1)0/82 z dnia
19 marca 1982 roku. Przedsięhiorstwo umożliwia
zdobycie lub podwv7.szenie kwalifikac1i zawodowvch na or~anizowanvrh' kur!'aC'h 7.~łos7.enia pr"Zv1muje i bliżs1vch · iri formar.ii udziela dział ekonomiczny, tel. 86-20-31. M-91-17.
2811-k

29921 g

BIURO PODROŻY WOJCIECHA MARZY~SKIEGO

PLAC
ogrodzony,
siła.
woda oddam w dzlertawę.
tel. 78-60-'17.

ZAPRASZA DO NOYIEJ SIEDZIBY

29912 g

PROPONUJEMY kilku- lub kilkunastodniowy
jesienny wypo<"zynek w Zakopanem, Krynicy.
Polanicy i innych miejscowościach. Matki z ma·
łymi dziel-i;ni zanraszamv do Rahki i Węgierskiej
Górki. Ceny pohvtu od 760 zł dziennie.
PRZV.JMU.TEMV rezerwację nodegów.
ORGANTZtTJF.MV wycieczki dla szkół, zakładów
pracy, in\ętvtucji. Ceny konkurencyjne.

l(O 18

ZLOTY .,Longlnes••
- sprzedam. 33-72-79.

NAJTANIEJ kuolsz
boazerię, llstwy, u producenta Suszenie drewna
Nowotki 1631165. tel 86-21-41
oo li Kańka .

289211!

-------~
FREZARKĘ, frezy l!o
drewna - kuplę.
telefon

3128-k

DOMEK letniskowy
skła·
dany - sprzedam.
Og lą·
dać Rąbleńska 82,
nie1700 dziela godz. lł-18.
Tel.
29&33 I!

SPRZEDAM
gospodarstwo
rolne około 1.5 ha, dom,
zabudowania gospodarcze
33-31-39.

29851 ~

13602 li

18.

~aratowo-warsztatowa

50

m alla woda. stan surowv zamknl«:ty Zgierz.
lludunkl - spt •edam.
W
rmllezenlu '\1-ł . Tel.
Lo·
wlcz 60-13, Zgierz 18-28.07
IS.

29800 g

hydrauu.
tanio
sprzedam , Rozewie t.

LUCZNIK 884 nowy sprzedam, tel. 57-40-75.

WTRYSKARKĘ
- poziomą

13629
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p'Ji t
~~
· .

ZAKŁAD

Oddział

~

UBEZPIECZEf\l
Wo'ewódzki w lodzi

~
§
~
§

PRZYPOMINA

POSIADACZOM SAMOCHODOW
OSOBOWYCH,
ie we wrześniu przypada· termin płatności li raty
składki za obowiązkowe ubezpieczenie komuni·
kacyjne fNW, OC. AC).

basów - sprzedam. • Telefon H-00-99.
13589 g

TAPCZAN I cztery
sła sprzedam.

krft-

Telefo~

52-28-25.

A. Jezierski,
29495-g

13S51 JC

w .lodzi, ul.

Inżynierska 1/3

S
S
S
~
§
S
S

§
§
S
S

§
§

pracownik6w
wykwalifikowanych I do przyuczenia w zawodach:

§
§

rozbieracz wykrawacz,
ubojowiec,
palaczy z uprawnieniami do

S
S
§S

Boty.czy to takie tych przypadków, w których nie r.ostal
UW'7.!1'łł'dnlnnv p!"zysłu1111 lącv posiadaczowi rabat.
PRZE.

Zgodnie z rozp: RM z dnia 30 listopada 1981 roku W'
sprawie ohnwla•'' "wvch ubezpieczet\ komunikacyjnych. poslad11cz onłazdu nbowią.zany 1est powiadomM bezzwłocznie
wla4eiwv lnsJ\ekforat P'lll o wszelkich zmianach zaszłych
w danych ewidencyJnych pojazdu tzmiana pojazdu, numerów re!rqf,.-„„„fnvl'h . ndrf'su. nazw' ska itp).
Pnvnnmln~m:v . że termin płatności upływa w dniu 30
wrze~nh 1984 roku. Po tym terminie pobierane są odsetki
za zwlnkę.
·
Wc;7pl~l"h dodatkowych informacji dotycząeyc1' obowl~ztrnWV!'h nhnni••«'?<'ń ko.munika1·yjnych . udzielaj;f właściwe
clla miejsca zam1ec;zk1m1a posiadacza, inspektoraty PZU.
PAŃSTWOWY ZAKł <\O flBEZPIECZEN
O,ddzlał WoJew6diki w ł.odzl ·
.
3102-k

S
S

obsługi kotłów wysokopręi·

§
§
§
§

nych.
Wymagano aktualna karta
zdrowia.

S
S

§
§§
S
S
S

§
S!
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· e oziENNlll t..ODZKJ nr 216 (10704)

13562 g

SOLIDNIE
I TERMINOWO

~

n~

Za ewentualne pnmyłki powstałe z winy PZU

13568 g

§
§
§
§

składki. Posiadacze pojaidów z terenu m Lodzi otrzymaj!\
blankletv emitowant' w systemie elektronicznego przetwarzanla danych (kolor zil'fony) natomiast mieszkańcy woje·
wództwa blankictv tradycvint', wvpelniane ręcznie.
Osoby, które do dnia 15 września 1!184 roku z r6tnych
powodów nie otrzy"lta.ią. blankietu win)1v dokona6 wpłaty
na blanklf'tach które hedą udno;tepnion" w okienkach kasowych oned6w pocztowych. W takim przYP"-dku wpłacaJący ustala wysokoś6 ra.ty na podstawie tabel zamieszczonycb na specjalnych afiszach rozplakatowanych w orzędach nocztnwył'h.
·
·
PZU zwraca idę z prośbą do posiadaczy pojazdów, aby w
Pl'ZYJladku niezgodności danych
podanych na blankiecie
z danymi hktvC'znvmi (pojazdu lu,b właściciela) . dokonywali odpnwlr.dnłeł poorawkl. zamieszczając stosowną lnfonna·
cję na odwrocie blankietu (na odcinku przeznaczonym dla

PR.\<ó:'>'.\MVPTt<ttF!IJTOW.

(18-20).

~

Informujemy, te w tych dniach PZU przystąpił do wysyłanla blankietów przekazowych z wyliczoną.
li
raą

I(

MASZYNĘ
cholewkarską
leworamlenną ,
harmnnle
guzikową ,Weltmelster" 96

TELEWIZOR
turystyczny
Junost". odkurzacz
•przedam. Tel 78-29-22.

~

29790

I(

~

§

29809 g

29829 g

ROSLINY ozdobne do
ogrodów - spnedam, Tel.

-

13524 g

SPRZEDAM komplet białych skór zagranicznych na
kożuch
tel. 14-23-05.

{'..H////U//U////...M"'U.J'T//(/H///U////////////..lf"U./UU/AV..H/./~

P'AŃSTWOWY

13575 R

OBIEKTYWY
.,Pental(on"
29 mm oraz %00 m - sprzedam, tel. 14-97-67.

krosna anglc.lskle.
·1
francuskie (stan
dobry).
Cewiarkę - sprzedam. GUwicka 15
3

43-26-32

@·
·.. ·.

.

~

-

_______
13593_ g

17.

czną

DOM C::wurodzlnny.
nowoczesny, · układ dwupoziomowy, 255
m,
pow .

APARATY telefonlczne
.• Tullpan"
.Malwa"
sprzet:am, !2-36-63.

SPRZEDAM lodówkę utv·
waną Polar 125 w dobrym
stanie tel. 16-52-24.

. 48-07-44 !>O

........~~~~...~~

~

84-37-38.
13584

SZCZEGOŁY JUŻ W KONCU PAŻDZIERNIKA!

DO

~

obrablar
sprzedam

do rlrewna

Zgłoszenia przyjmuje dział kadr

•

i szkolenia zawodowego codziennie w godz. 7.30 - 15.30,
tel. 36-88-54.
3041-k

-. .

1

.ł

!,i
)

.1,1,

·~

•

ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA PRZEMYSŁ OWEGO
al. KOSCIUSZKI 101

li
~~

.~ł

~~

i~~

~~

~~
~i
,,

il~?!

-n
.'

ORGANIZUJE
w dniach 15 - 18

n
d
ł~

męski

13592
kę

~·~~-~.....!-'E~:::7~~'t!.•1- - ~=~~

!~

13549 g

tel

z· nami na liwlęta Bołego Narodzenia, na sylwepn vitanlp Nnwes:n Roku, na narty lob na kamawałowr o;ontk:mla c;amnlnvł'h
·
Myślimy równie! o · miło§nfkach Jana, muzyki country
i rocka.

POl.OWĘ domku
dwuToC:zlnnego (trzy pokoje, I BORY Tucbolskle. Czers~
piętro), ogródek.
ul Ju- .,. nleruchomoś< 22 ary
na nowska sprzedam .· nowe
budynld
mtesz·
Tel. 55-26-06 po 1'1.
ka lny. gosp?darczy -r na30219 g daje się na 11astronomlę,
- - - - - - - - · rzemiosło ogrodnictwo SPRZEDAM ·na
umowę !przeC::am umienie na dwa
działkę 1100 m kw.
w Rą- mieszkania
Wlarlnmnść ·
blenlu AB, tel. 133-28-16 po Lódt, 32-57-8'1 itodz. 17-18

~

t~lewlz~r I

UNIWERSALNĄ

i

29930 I!

~~,.::

~

a.

96

Wyjl'dź

działkę
rekreacyjną
m w Rąblenlu AB.

-.

13558 g

POMVAt. O WYPOCZVNKU ZIMOWYM!

.....

·'

DZIALK~
budowlaną
w .,GRANiT-;;-:_Konstantynowie metallza- czarno-biały w dobrym sta. cję pró~nlową kompletną , nie - sprzedam. Niemcepodzespoły. piec
akumu- wicza 24 m. 55 po 16.
lacy!ny - ·•przedam
O·
135\1 g
ferty 9774 Biuro ogłoszeń .
Sienkiewicza 315.
BLAM łapki czarne
odprzerl.am, tel. 84-36-18
po
SPRZEDAM domek letnis- 18
135$7 I(
kowy w miejscowości Lubrza koło Swlebndzlna SO SPRZEDAM maszyne dzienr 4
m od jezl'>ra z wvi>Osate - wiarską takardową
nlem oraz światłem · I cle- (z h!lam1 51 bardzo dobra
ołą wodą Oferty 29998 BIU·
na anltex.
Obywatelska
ro Ogłoszeń, P!otrkowska 31/43 m. 13 bi. 3.

przy ul. NARUTOWICZA 24, tel. 32-02-71.

"'-~~ ~~~

"''

TANIO sprzedam 1tćł owalny z krzesłami.
OgląC::ać od 16-19, Wysplańskie-

Zo-

sprzedam. Tel. 33-57-35.

stra

kurs dla zaawansowanvch typu ekonomiczno-prawnego.
kursy superint.-n<1vwne 3 mlesłęczn~ dla ooc-ząt1rn1ącycb
przygotowujących sii, do wyfazdów zagranicznvr.h •
Liczba miei~c na kursach osiraniczona SekrPh1riat
w
ośrodku przy ul. Narutowicza 74 <l piętro).
tel.
78-52-38
udziela wszelkich informacji w J?odz. 9-16 30 Zapisv na
kursv orzvimuir ~ie w ciniach nd 17 do 22 września br.
• Prosimy ubiegłorocznych słuchaczy n potwiertlzenie chę
ci kontynuowania nauki w roku bletącym I zapis w w.w.
terminach.
3097-k

i:
2881-k • ~
~""'"""""ĄĄ~~ĄĄĄA""'-""-"'.Ą"'-"""'"~-"'~"'~~~
DZIALKĘ 1000 m
w
flówce koło Tuszyna

•
•

NOWE DODATKO'N'E PR()P07.VC"'JE:

-

Zapisy przyjmuje I lnformaeJI
Ud7.leta
tekretarlat qśrodka ut. t.ąkowa ł. p 301,
Ili p., tel . 32·89-05 W. 25. po 15.30. 32 89 07.
w i:odz. a-zo.

?iN!

e

w roku akademickim 1984 - 1985
i ogłasza zapisy na
KURSY JĘZYKA F.RANCUSKIEGO
zwycznine, intensywne i konwersacyjne
dla początkujących i zaawansowanych dorosłych i dzieci od lat 9 - prowadtone nowocze·
snymi metodami według najnowszych podręczników francuskich.

wrxeśnla 1984 roku

D
budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych,
części do maszyn bud~wlany_ch, ciaq,..ików
„Ursus" oraz do samochodów marki „Żuk",
„Muscel", „Star 2&", „Jelcz".
Oferowone matęriały można obejrzeć w dniach
giełdy w magazynie centralnym nr 91 przedsiębiorstwa
oraz w magazynie bazy sprzętu I transportu

ł~

ij
~

\l~ł
l

I
',

udziału przedsiębiorstwa pań-

~

o R M A c J A
N
DLA ODBiORCOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Z WOJEWODZTW: M. ŁODZKIEGO,
PIOTRKOWSKIEGO, SIERADZKIEGO
I SKIERNIEWICKIEGO.
Info,rmujemy odbiorców w.w. województw, te od

l

)

Zapraszamy do
~l
stwowe, spółdzief cze oraz osoby prywatne.
)~
;(
'
. 3038-k
~~
~
d
C::::- ~ ~.c .c:=. CC-~--=::::: .'Cl.::::'.C::::-::C::: •C'.::!l
w
a:••

dnia 1 lipca 1984 roku obowiązuje nowy cennik
7-Z/84 zatwierdzony decyzją DC·Z-34/84 Urzędu
Cen z dnia 30 kwietnia 1984 ro~u. który wprowadza zmiany w opłatach za energię i moc elektryczną dla odbiorców przemysłowych 1ak i bytowo·
komunalnych Opłaty dla gospodarstw domowvch,
rolnych, domków letniskowych i ogródków działko
wych nie ulegają zmianie.
Zmieniona opłata za energię elektryczną dla. pewnych grup odbiorców zostanie zastosowana po
dokonaniu odczytu liczników, co będzie przeprowadzone sukcesywnie najpóźniej do końca br.
Uległy zmianie opłaty dodatkowe, a w szczególności opłaty związane z nieuregulowaniem rachun·
ku w terminie, które są trzykrotnie wyższe przy
przekroczeniu terminu płatnoąci powyżej jednego
miesiąca, a przy każdym przekroczeniu terminu wy·
słany pracownik, w celu wyłączenia dopływu energii elektrycznej, będzie pobierał opłaty dodatkowe
w wysokości 150 zł oraz za dojazd 200 zł.
Uległy także podwyższeniu niektóre opłaty za
nielegalny pobór energii elektrycznej i tak obecnie
najniższa opłata ryczałtowa wynosi przy instalacji
· jednofazowej 16.000 zł, a przy trójfazowej 36 .000
zł. Za nielegalny pobór energii elektrvcznej uważa
się stwierdzony fakt zerwanej .-Plomby legalizacyjnej na liczniku (założonej przez Urząd Miar) o ile
licznik ten nie znajduje się w pomieszczeniu ogólnie dostępnym.
Ustalone zostały także zryczałtoy;ane opłaty za
mechaniczne uszkodzenie kabli lub linii energety-.
cznych, które wynoszą od 40.000 zł do 200.000 zł.

UWAGAI Cennik jest do nabycia w wyznaczonych punktach sprzedaży „Prasa - Książka
- Ruch" w siedzibach Wojewódzkich Rad Ńa·
rodowych, Urzędów Wojewódzkich lub w ich
pobliżu.

·

Zakłady

Energetyczne
i Łódź-Teren

Łódź-Miasto

2462-k

I•

„

w LOTERII ' PIENIĘŻNEJ lirtuna EXTRA do ".VYQrania

POLONEZ, 2FIATY125p,12 FIATOW.126p
Ogółem do wygrania 100 MILIONOW zł.

CENA LOSU 30ZŁ

LOSY DO NABYCIA .W RUCHOMYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY
IWllJ

iiiBti!ifiiliWA!
SZAFĘ trzydrzwlow11
fllcową
wykładzinę

U'WAGA!

UWAGA!

86-89-55.
2!m45 g

Tel.

sprzedam.

-

sprzeda m.

SUKNIĘ śfubną

~3-93-96 po 17.

29927 g

WYDAWNICTWO CZASOPISM I KSt.ĄtEK TECHNICZNYCH

FUTRO z pltmaków 1 cza plu: - średnie, „Wartbur ga
K osprzedam.
lOOO" nopna s A.
29849 g

>:SIGMA
PRZEDSIĘBIORSTWO NACZEl. Nt.IORGANIZACJI TECHN/UNE-·

--~~~~-~

i

INFORMUJE PT KLIENTóW
zmianie warunków prenumeraty nciszych
czasopism na rok 1985.

Prenumeratorzy zbiorowi - składają zamówiezamówienia na
nie w nowej formie wpłaty
specjalnym blankiecie opracowanym przez wydawnictwo.
Cennik wraz z warunkami prenumeraty dotychczasowi prenumeratorzy otrzymają przesyłką

I

I

I

l

I I

11
I l

,I
.!

Instytucje zainteresowane prenumeratą naszych czasopism mogą otrzymbć cennik i blankiety - zamówienia w:
NOT SIZakładzie Kolportażu Wydawnictwa
GMA, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
Biurach Wydawniczych: 90-020 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5 a, 50-019 Wrocław, ul. Swierczewskiego 74,
Oddziale Wydawnictwa: 40-014 Katowice, ul.
Dąbrowskiego 23,
Oddziałach Wojewódzkich NOT,
Zarządach Głównych i Kołach Stowarzyszeń
N aukowo-Technicznycli,
Redakcjach czasopism branżowych.
osoby fizyczne
-=>-... Prenumeratorzy indywidualni zarnawiają prenumeratę dokonując wpłaty na specjalnym blankiecie opracowanym przez Wydawnictwo NOT „SIGMA" lub na blankiecie NBP (dobędzie
stępne w urzędach pocztowych, w których
również do wglądu cennik wydawnictwa).
Dodatkowych informacji„ udziela Zakład Kolportel. 40-00-21, wew. 293 i 299 lub 40-35-89.
tażu,
oraz wszystkie re<1:ikcje czasopism bTaniow;vch wydawapych przez Wydawnictwo NOT „SIGMA''.

pralkę aut
sokowirówkę

SPRZEDAM
matyczną

29976
Oferty
Piotrkow -

<;warancja.
Biuro Ogłoszeń.
ska 96.

C:z l ewlarską

MASZYNĘ

I
I
I

299!11 g

--

Lucznlk 1184
Wo jPolskiego 24 m. 2.
29911 g

wieloczynnościowy,

ska

c

20
wlsko:tową
DZIANINĘ
Telefo
kg - sprzedam .
32-36-96 wieczorem.
29908 g

-

warzy
SPRZEDAM kiosk
artykuł y
wno--0wocowy.
dobrym
w
spożywcze,
punkcie. Oferty · 29893 Blu
Piotrkowsk a
ro Ogłoszeń.
95.

-

Sp!'zedam
ZAMIENIĘ lub
do
Zakład Fotograficzny,
10brze prosperujący w
tysięczńym mieście centra 1nej Polski. Możliwość rnJe

-

-

szkania. Oferty 12761 Blu
ro Ogłoszeń. Sienkiewicz a

315.

-

SPRZEDAM 2 plece aku
4
mulacyjne, leżankę,
,i:otele 1 Inne sprzęty, tel
~7-ł4-Z9.

303'11 g
trzynitkowy

OVERLOCK

używany

przemysłowy

--

Radlomagne
SPRZEDAM
tofon SHARP stereo czte
rozakresowy, jednokasetozawy garnitur. męski,
graniczny ro21niar 56/58/180
te1. iia-77-71.
29760 g
MASZYNĘ .

proC:ukcjl
do
ogrodzeniowej siatki
sprzed.a m, Tuszyn Las, Sobieaklego 12.
1~1 g

technologii!
SPRZEDAM
formy oraz komplet urzą
dzeń do produkcjl płytek
łazlenkoviych (glazura), tel
Piotrków Tryb. 16-łł-08 po
13625 g
18.
SPRZEDAM sza1ę, kreden1
pokojowy, biblioteczkę, 1tollk - clemny połysk, Szamotulska 19 m. 2.
SPRZEDAM
ską

nową wulerdo r11Puacjl
1u:eczn.
tel

maszynkę

1>ończ.ocll,

H-21-7'9 po
BUTLĘ

n

lł.

kg -

Be1kidzka flllfl.

11Przedam.

•

1łlllłg

Łodzi,

ul. 22 Lipca nr 100
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na czyszczenie pomieszczenia magazynowego.
Czyszczenie polega na wybraniu z części pomiesZJczenia znajdującej się
poniżej poziomu O. mieszaniny żywi.cy i szlaki o łącznej ku:baturze 70\

sześc.

Oferty z ceną wybrania 1 m sześc. prosimy składać w ciągu 10 dni od
•.
daty ukazania się ogłoszenia w se!<;retariacie zakładów.
od
Zakłady zastrzegają sobie woLny wybór oferenta lub odstlllPl.enie ,
przetargu bez podania t:>rzyczyn;v.
3087-k

SPOLDZIELNIA KOLEK ROLNICZYCH W PĄTNOWIE,
woJ. SIERADZKIE
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
DLA ROLNIKÓW
termilll przetargu w dniu 26 września 1984 roku o godz. 10,
n termin przetargu w dpiu 27 września br. o godz. 10
mi sprzedaż następującego sprzętu:
przyczepy
wiązałki,
ciągniki Ursus C-330 i C-360, młoeamie. prasy,
skrzyniowe i wywrotki, silnik spalinowy. pługi li- i 5-skibowe, ładowacz
„Cyklop", kultywatory, sadzarka, rozdrabniacz łęcin, siewniki punktowe
i siewnik zb()Zowy.
J
mogą wziąć udział rolnicy indywidualni po okazaniu zagospodarstwa i po wpłaceniu
ś wiadczen i a urzędu gminy o posiadaniu
wadium w wv sn k<)ś ci 10 oróc ceny wywoławczej.
Wykaz sprzętu wraz z cenami wywoławczymi oraz sprzęt oglądać mo:tn a w punkt::i ch uslugowvc-h SKR Pątnów.
Przetarg odbędzie się w świetlicy SKR w Pątnowie k. Wielunia. · Bra11:·6 w osprzętu Spółdzielnia Kółek Rolniczych nie uzupełnia oraz zastrzega

W przetargu

od!tą.i;>ienie

Ułl1'

SEGMENT, 1t6ł, lawa, •
- 1przet1m. Tel.
lf-33-71.
krzesła

ZAKŁADY FARB I LAK:IEROW „pOLIFARB"
w

od przetargu bez J)Odania przyc:&yft.

-.

sprzedam. Oferty 2949'1 Blu
ro Ogłoszeń, RSW „Prasa'
Piotrkowska 96.
2!1498 g

3066-ik

I088-k

SPRZEDAM Syrenę 103 L,
tel. 32-89-93 wieczorem.
13680-g
SPRZEDAM najnowszy Modiesel Mercedes
C:e! 190
wyposażenie kompletne Pabianice tel. 15-73-34.
29949-g
„SKODA Octavia'• - czę
sprzedam. Tel. 78-64-3'1
29850-g

Cl -

SPRZEDAM WSK 175. Koł
-g
łątaja 11 m 4 po J.6.
29963
„ŻUKA" (blaszak 1968)
sprzedam.
silnl.k górny Kowalski, Helenów 34, gin.
Ororków.
29839-g

SPRZEDAM karoserię „Palone.za" (1982) tel. 43-06-58
29915-g
po 16.
silnik diesel
SPRZEDAM
Hanomag i silnik diesel do
Poloneza lub żuka. 85-69-73
29884-g
po 18.

sorzedam. 51-48-l>'Z.

SPRZEDAM

ZAKŁAD

czy111.

o-

!I '

Przetarg odbędzie się w piętnastym dniu od ukazania się ogłoszenia w
prasie o godzinie 10. w świetlicy zakładowej W razie niedojścia do skutku pierwszego przetargu. drugi przetarg odbędzie się tego samego dnia,
o godz. l~.
Waaium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy. wpłacić najpóźniej do g·odz. 14 dnia poprzedzającego przetarg.
Pojazdy można oglądać w dniu popnedzającym przetru."g w IOdzlmaClh
9-12 na terenie zakładu.
Zakład nie bie,rze odpowiedzialności za wady ukryte pojam6w oferowanyc·h do sprzedaży. jak również nic uzupełnia braków. za,s trzega się
prawo wyboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez podania przy-

sobie

••

trzynltkow
1ikurtkę z
orzemysłowy
Telefo n
sów - sprzedam.
36-88-70 po 16.
29826 g
OVERLOCK

KOMPLET 2 obrączek zło
sprze
szerokich
tych grzecznościow·y
dam. Tel.
43-91-'<6.
29950 g

TRANSPORTU MLECZARSKIEGO
w Lodzi, uL Omłotowa 12/lł
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:
1. Samochodu Star A29 z silnikiem benzynowym, skrzyniowego, rok prod.
1970. zużycie 80 proc., cena wywoławcza 185.500 zł,
2.. Przyczepy D-44A, rok prod, 1970, stopień zużycia 80 proc., cena wywoławcza 20.000 zL

-

29840 g

DYWAN 2 X 3 sprzedam
Tel. 86-:_91-59 po 1<6, ,_
9952 g

2959-k

85 ·m

rzedz" 57-84-02,

I •

pocztową.

WOJEWÓDZKI

.,Sw aTe l.
sprzedam.
mebll

KOMPLET

ul. Biała 4, 00 -950 Warszawa, skrytka 1004

o

-

wy,poczynk<O'wy
„Swarzędz", zamrdarkę, sprzedam. Lniani 21 m. 111.
13658 g
.
ZESTAW

zeSEGMENT „Mister".
staw wY'J)Oczynkowy ,,MerTel.
kury" - 1przedam.
43-1·5 -M.
niemieckie
1 rodowodem sprzedam, ul. Chłopic
kiego 411a.

SILNIK, skrzyn.la z osprzę
tem Fiat 132 sprzedam tel .
86-82-89.
29794-g
OPONY do 126 p dam, tel. 33-01-56.

sprze-

złotego

1-przeLniana

H/412.
BONY PKO kup14'• H-50-91
30649 g

„Citroen ex
SPRZEDAM
i200" diesel (197~) stan dobry. Tel. 86-69-73 po 18.
29883-g
CZ-350, pierścionki złote sprzedam. Oferty 13679 Biuro Ogloszefa, Sienkiewicza
3/ł

MIESZKANIE 18 m (gaz,
c .o„ ci epła woda, parter)
centrum, nadające się
na pracownię zamienię na
większe kwaterunkowe (naj57-38-86
chętniej Polesie)
Wieczo.r em,
POKOJ, kuchnia 38 m kw.
częściowe wygody, wysoki
parter Polesie zamienię k<>rzystńie na 3-pokojowe. ·oferty 13670 Biuro Ogłoszeń
Sienkiewicza 3/ 5.

-----lokal

wynajmę ,

PILNIE
30-40 m

(siła,

na

woda)

dziewiarską

pracownię

okolice LOdzl. Tel. 78-55 47.
' 13654-g
LOKAL 18 m kw. ..;... posiadam (telefon, ogrzewanie, śródmieście). oczekupropozycji.
ję ciekawych
51-23-09, po 16.
12839-g

PODEIMJ{ stałą pracę pryw
najchętn.lej
watnie ogrodnictwie. Oferty 29929
Biuro Ogłoszeń Piotrkowska 98.

napraAUTOELEKTRYK,
wy u klienta po godz. 15,
Maczulski.
55-31-97
tel.

3 malarzy zatTudn!ę. Łódt,
Gagarina 27 m 16 po 18.
29846-g

13676-ł

PRALKI automaty=e teL
naprawa. Kllmczak,
86-03-56.

PRZYIMJI . chałupnictwo Oferty
mote być szycie.
29962 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

CYKLINOWANIE
we, lakierowanie
Janaklewlcz.

DZIEWIARZ podejmie pracę. Tel. 51-33-92.
2988'1,g

BOAZERIE
Czepu_

ZaPRZEDSIĘBIORSTWO
graniczne w Warszawie zatrudni enfjrglcznego, opez
ratywnego I handlowca
Łodzi na teren woj. łódz
kiego tel. 25-03-55.
3109-k

bezpyło

36-63-83

48-91-94

-

13062-g
PRANIE

dyWanów 85-512-31

Rembieliński.
PRZYŁĄCZA wodociągowe
wykonuję inż. Mielczarska

57-93-~1.

MURARZA na stale utruzakład murarski. tel.
dni
55-46-93 godz. 18-21.
13620-g

-

.

.
.

,STllENIS lM" (1974)
1przedam. GałczyńI kiego I m. 38, tel. 43-13-2'1.
2m1 g
----------

't an!o

'

PODEJM. nyde
oownt. 43-23-411.

w pre1

1380ł-g

ZA TRUDNlll praccnm!ka o
wyllOltich kwallfdkacjach na
strugsirlkę

tel.

„POll'ęba",

H-81-94 po 16.
SZWACZKA wykwalifikow
wana podejmie pracę
prywatnym, tel.
zakładzie
ZAMIENIJl M-3 kwaterunk owe w Zgorzelcu na podobne w t.ockl, tel. 16-36-04,
13613-g

36-24-57.

GLIWICll, pokój z kuohn.111 - międzywojenne
podobne,
na
zamleni4'
mniejsze w Lodzi, wladomość Lódt, W. Kostrzewy
5/lmlpolll.
1311'13-g

ZESPOI. rzemidlniczy p!lnle pouukuje wykonawcy
pawilonu handlowo-usługo
wego (parter) o pow. 314 m
kw. na Bałutach. Dokumentacja opracowana. Zgło
pod nr
szenia kierować
t el. 36-00-14 po 1T.
1311'18-g

s EGMENT

ZLECĘ

wykończony zana M-5 ewentualnie
M-4 warunek gara:I:. O!erBiuro Ogłoszeń
t Y 29816
Piotrkowska 96.
mienię

TARPANA (19'19) - l!przedam. Rokicińska H.
29889-g
•
'

c\rogą
uzy ąkam
przyjmując każde

MALO W ANIE konfekcji 1'1I
todruklem natr y skowo
ręcznie. Najnowsze wzor y .
15 Grudnia 20
Brzeziny,
Madej.

.

OWCZARKI

COCKER-spaniela

kuplę

lub
zamiany
warunki,
komfortowe 80 m w Centrum tel. 32-36-96 w!eczorem.
299G6-g

ZDECYDOWANIE

chłoPRZYJMJI rencistę
udniarza lub ślusarza
miejącego 1pawać gazowo
żukowlcz
1 elektrycznie
tel., 52-26-22.
29819-g

MURARZA na stałe zatrudnię, tel. 78-17-34.
współpracę w
PODEJMĘ
13994-g zakresie krawiectwa le.k kie.~.
PRASY mimośrodowe
SAMOTNA poszukuje pogo z osobą mającą zezwosprzedam. Tel. 78-21-95.
z u- lenie, udzielę pomocy w
koju. Oferty 13668 Biuro POTRZEBNY palacz
13542-g Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5. • prawnleniami na
kocioł zaopatrzeniu w dzianiny l
wysokoprężny. Giewont ~.
Oferty
wykończen.lu ich.
30375 g 13522 Biuro ogłoszeń, SienKAROSERIĘ Wartburga 312
samodzielnePOSZUKUJĘ
w całości lub na części go mieszkania z telefonem
kiewicza 3f5.
sprzedam. Browarna 18 m z przeznaczeniem na gabila537-g net stomatologiczny. Ofer5.
FIRMA zagraniczna po&ZUty 29281 Biuro . Ogłoszeń
kuje pow. magazynowej oKAROSERIĘ „125 p"
Piotrkowska 96.
Oferty
400 m kw.
koło
sprzedam. Tel. 33-36-31 po
299.39 Biuro Ogłoszeń. Pio13513-g MIESZKANIE M-2 do wy17.
ktnesko- trkowska 96.
REGENERACJA
najęcia za opiekę nad star.
Tel. grzeczn. 88-12-29,
SPRZEDAM silnik Trabant szą panią Oferty 29925 Biu- pów.
PRACOWNIA pantofli poJeziorska.
601 Hycomat, froterkę tel. ' ro ogłoszeń Piotrkowska 96.
Łódt,
13534-g szukuje odbiorców.
86-36--04.
teL
132.
- - - - - - - - - - - Limanowskiego
13614-~
SAMPDZIELNEGO mlesz- ALARMY samochodowe za- 51-50-18.
·
kanl:ł w nowym budowni---~----tel.
16
Kniaz!ewlcza
leśny,
SPRZED A 1111 silnik Passat- ctw.te poszukuję. Płatne z
48...03-71.
benzynowy, góry. Oferty 29860 Biur:>
1300
-Audi
13598-g POSIADAM lokal l maszy.
86-53-20.
o trkowska U6.
Ogłoszeń Pl_
(woj. skierniewickie).
ny
13601-g
do
Olej- Poszukuję kuśnierza
MASZYNOPISANIE
KUPIĘ dwupokojowe miepoprowadzenia działalności
pocztowa
Skrytka
niczak,
K.UPIĘ opony stare, nie bleOfertelefonem.
z
szkanie
usługowej. Oferty 13050 Biu228 90-980 Łódt 7.
Fiata 125, 126
źnlkowane
Ogłoszeń
ty 29863 Biuro
29969-g ro Ogłoszeń S ienkiewicza
,Syreny", tel. 51-96-70.
Piotrkowska 96.
3/ 5.
'
13583-g
SITODRUK - nadruki na
POSZUKUJĘ M-2 lub saŁódź
materlale
katdym
model modzielnego
SILNIK BMW 316
mieszkania. (Chojny) ul. Mullnowicza
1976 - kuplę. Tel. · 57-36-72 Tel. 55-37-42.
Krynicki.
38
m.
19
30387 g
po 20.
29871-g
29797-g
sprze POSZUKUJĘ kawalerki lub
„SKODĘ 1000 MB" dam . Oglądać: Zglerska 28 pokoju nie umeblowane. o- FIAT, Polonez ekspresowe St.A WOMIROWI Olejniczal 3665 g ferty 29931 Biuro Ogłoszeń regulacje silników, hamul- kowi Bełchatów, Oś. Wolpo Ul.
-30 ność 4 skradziono
ce, naprawy główne
prawo
proc, bonifikaty Szpacza 6 jazdy.
FIATA 1211 oraz przedpła Piotrkowska 96.
tel. 57-40-75 Gardy1.
tę na rok 1985 zamienię na
13565-g
Biu- CUDZOZIEMIEC poszukuje
Skod~. Oferty 1-3619
29'190-g
Tel.
.z telefonem.
Sienki ewicza M-3
ro Ogłoszeń,
SŁAWOMIR Jabłoński, Ki52-73-96 godz. 17-21.
'
3/5.
SPRZĄTANIE
lińskiego 203 zagubił prawnętTz.
29985-g 57-14-U Piasecki.
29873_g wo jazdy.
SPRZEDAM NSU Prlnz 1000
13548-g
w całości lub na częśc i POKOJ - pokój z kuchnią ~--------~
wynajmę lub kupię. Tel.
55-88-46 po 14,
WIESŁA w Mackiewicz Losukienek
bluzek,
SZYCIE
29995 g 86-96-79.
kletka 3 zagubił prawo ja29814-g - przyjmę. 55-48-66.
13512-g
19855-g zdy,
SPRZEDAM Mercedesa 300
~~----~-~
CUDZOZIEMCOWI wynaj- DZIS
c:.tesel 1984 robiony na za
jutro od- SKRADZIONO prawo ja· zdjęcie mówienie lub w rozliczeniu mę M-4. Oferty 29812 Biu- biór! Ek19presowe zejęcla do
Pabia- ro Ogłoszeń Piotrkowska 98. dokumentów. Piotrkowska zdy oraz Inne . dokumenty
tańszy samochód.
Wacław Kijewski Konstann.lee, ul. Rzgowska łłl.
18. SObleraj.
na
29946 g POSZUKUJĘ lokalu
29984...g
29834-g tynów l Maja 3.
w
warsztat rzemieślniczy
SPRZEDAM Ladę 1500 S
Lodzi lub okolicach ok. ---------~ TADEUSZ Rewiński Czaj(1980) Zgierz, os. 650-leela 25 m s!la, woda tel. 84-05-45 ZAltł.ADANIE ~arndszy, zaplnek, zamków, blokad, u- kowsklego 8 zgubił prawo
bl. !3 m. 29.
29817-g szczelnlainle, Zdzisław Szy. jazdy.
29818 g
29989-g
mański, tel. grzecznościowy
ODNAJMĘ pokój w blo- 16-68-68.
PRZEDPŁATP,i 119 p (19414)
kach. Płatne z gó!'y. Po29918-g BOLESŁAW Stępień Łódt,
wideo I 'f kaset sprzedam
pOw&kiego 9 m H •
- - - - - - - - - - - Buczka 14 zgubił prawo Jam.
ł..ódt, ul. A11tenowa 18
13370-g NADRUKI
29928-g
I zdy.
tkaninach
na
20.
1 godz.
konfekcji_ Tel. 32-11-13 po
DWIE nauczyc!elld ponu- 19. ·BaJenld.
SKRADZIONO prawo jakują mieszkania 1amodz1elsprze- nego tel. g·r zecz. 43-22-03•
!9050-g zdy Dzikowski Kazimierz,
(19'1'8)
,ŁAD!;"
dam. Tel. 'M-27-18 do li
'1 m 40.
Thaelmanna
29822-g REGENERACJA
29978-g
wymiaod 11, 11...flll~.
na kineskopów .,Electron",
Wy- ZGUBIONO
ul. Piotrkowska 269
prawo jazdy
. llOCll:a, tel 14-80-64.
,rJ'ATA Uł p" (19'17)
Nlznik Krzyutof, EjsmonI prHdam. Tel„ 111-81-08.
29844-g da 3 m 13.
1982' I
29905-g
---------~
UJtł.ADANIE glazury, teSPRZEDAM na d<lgod11ych
ra•koty, romalslt!ej ł1 A MAREK Brzozowski Wróp ANOIBL81tl, r09yjBkl
125
warunkach l!'1ata
bla 17 zgubił prawo jazdy.
m T Ogrodowczyk.
tłlllllaczea&a
2911112 Blu- korepetycje
( 111'16). Ofert)'
13681-g
13000-g
r o Ogłoszel\, Piotrkowska Wasi.el~. 11-13-41.
1Slll1-C DYWANY, wY]l:ładrilny plo- PIOTR Dąbrowski Sklado118.
wa 11 zagubił prawo iazdy.
r'ł 112-'IS-l'f Marcln1ak.
MATEMATYLł.. lllsy.U 8Y1\ENJS IGI L - (ltll) «622-g
13275-g
gm. 52-418-2'1 Sierant.
Ką<:lk I
9J)rzedam.
Drutbl.ce.
'D!Dlml!\eifiGmi~'l5
•
13Ś74-g

qwumiesięczne

2-mleslęcznego dam. Tel. M-lł-11

własności.lwa
GDYNIA M-3 zamlen.lę na podobne
w LOdzJ.. Oferty 29827 Biuro Ogłoszeń Piotrkowska 96

w
M-2
Lodzi - zamienię na Krak ów. Oferty 29935 BI uro
o głoszeń Piotrkowska 9{
WŁASNOSCIOWE

WŁASNOSCIOWE

M-5 ·rezam1etelefon jednor;in lę na domek
d zlnny. Oferty 29842 Biuro
Piotrkowska 16.
Ogłoszeń

of!lów,

l!IZycie chałupnl<:zo
tel.
osób,
dla dwó<:h
5'2-U-39.
proste azyde,

PRZYIMĘ

t el. 84-97-67.

13526-g
PRZYJMĘ

chałupnictwo

-

szycle. Oferty 291!83 BlU'l'o
Ogłoszeń.

Piotrkowska -96.

do
POTRZEBNA pomoc
kuchni Lódź, ul. LutomlerJa796- g
llka 30.

DREWNO
W STANIE SUROWYM

SPRZEDA
Dyrekcja Budowy Oczyszczalni
ścieków i Wodociągu
Sulejów - Łódź.
Warunki zakupu do uzgodnienia z działem dokumentacjl
prawnej dyrekcji.

Szczegółowe informacje udzielane są codziennie (z wyjątkiem sobót) w godzinach 9.~
15 w gmachu dyrekcji
w Łodzi przy ul. Nowej 23,
pokój 37 lu6·telefonicznie,
nr 36-06-1 O.

l$
~i

~:
3123-k~
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Dużo mleka
Konieczność

bywatelskl Komitet Ochrony Pomników Wal ki i
w
Łodzi

Męczeństwa

przygotował

szczeg ół owy
pamięci narode>-

wykaz miejsc
wej na terenie wojewód-, twa
miejskiego łódzkiego. Je.st ich
257, z tego w saime.i Lodzi 165.
Większość miejsc pamięci nkrodowej pomniki, tablice pamiątkowe, obeliski, głazy i mogiły jest pod patrona tem oriianlzacjl si::olecznych l młodz.ie-

mulo serów
-rotacji
masła

handel zamówienie na mleko, śmie·
tanę, twarogi będzie w pełni zrea·
lizowane. Podobnie będzie z masłem. Niestety. i:orzej będzie z serami . dojrzewającymi. Przełom III
i IV kwartału, to wzrost zapotrzebowania, a . możliwości proouk<..yjne są małe.
Nowości spółdzielczości mleCLarskiej, to twarogi typu „klinka" -takle jak sery w iejskie (w kształ
cie serca). wagi 1 kg i serki twarogowe (smakowe). wagi 10 dkg z
Głowna. Jednak na razie tylko w
wytypowanych sklepach w centrum miasta.
W. M.

zagwarantować · doi;t.awy go w żadnym wypadku odstąp1ó nie
masła zimą, Wojewódzki Związek można. DJstawy na rynek masła
Spóldzielni Mleczarskich już teraz stołowego
wynosZll
dwie
tC)nY

Aby

••

scac

musi się do tego przygotować, ~
wlem produkcja masła . jest w zasadzie sezonowa. Latem skup masla w naszym relonie wynosi 100
ton dziennie, a zimą 15 ton, nalomiast sprzedaż (bez względu na
porę
roku) wynool ok. 30 trui
dzlennie. Dlatego konieczna jest
rotac.ia teiio towaru,
sp0tyka się
często
z krytyką konsumentów.
Jednak jak nas poin!ormowano na wczoraiszei kon!erenci; erase>wel w WZSM _ jakość m'łsla
fest dobra. Gromadzenie ma.da I
.Jeg-o rotacja Sił koniec::ne I od te·

oo

iowych, zakładó.Ji pracy, szkół.
Są
jednak miejsca pamięci
narodowej, które nie ma iii swojego opiekuna. Jest także z Pf'Wnością na co zwracano uwaIQ w czasie wczora iszego posiedzenia Prezydium Obywatel1kiego.. Komitetu Oehronv Pvmników Walki I Męczeńst;iva w
t.odzl, któremu przewodnic2yl
prezydent Lodzi Józef Niew:adornski - wiele m iejsc pamię
ci narodowej. które nie znalazły slę jeszcze w opracowanym
wykazie. Po fego uzuoelnicniu
ukaże sle w latach 1985/lf!łlli w
rormie książkowei „Przewodr.1k
.oo miejscach pamięci n.a.rodowej".
(J. kr.)

1

•

c

•
Hl

poniedziałek podall~my wtadomośó o zwiększeniu dostaw na

l6dzk1 r::vnek mięsa I wędlin. Tymeaasem wczoraj dzwonili do nas
ez::vtelnlcy, że poprawy nie widać,
Po.stanowiliśmy sprawd.zi ć tę wiadomość w kilku sklepach pałożc
nych w różnych częśc iach m iasta
S.- rreczywlścle o kazało się , ~ pla cówki przy ul. ul Abra mowsk !e"o
G<lań s kiel

11

6

U

kretariatu Rady Obywatelskiej Budowy CZM . Jednocześnie
załoga
Łódzkich Zakładów
Metalowy,,h
~
lill
postanowiła przekazać na ri.e'!z
•
'k
't I
•
d ·
pomni a-szpi a ~
os;ell! urzą zen
Prezydent f,odzi oglo3ił konkurs Iem jest usprawnienie I upro.,z- do„ przyrządzania posilkow. WarP<>d hasłem „Wszyscy poprawidmy czenie załatwia.n.ia spraw obywate- tosc tego daru - 6'3l tys. zł.
<ab)
działanie administracji". Jego re- li w. urzędach I instytucjach. Konkurs jest otwarty, a jego ucz~ lniklem m::że zostać każdy obywatel,
w tym także pracownicy urzędów
i Instytucji.
<

{f

4

Nowotki 3.
Pri:ędzalnianel
1/3.
Zgierskie) 183 I Rzgowskie! 58 otrzymały nawet mniei t.owa ru nit
ZWYkle. Była -wpra\v<lz!e wc-lowina
• kooclą. były kurczaki t 1torS7r
satunki wędlin. ale to wszystko.
W 1kleple przy ul. Piotrkowskie!
9:1 tłum ludzi czekał na drugi rzut .
tJ. na godzinę 14, ale - ,fak sami
sprawdziliśmy - w lodówce oprócz
wołowiny z kością t kurczaków bY·
Io Jedynie 20 k!łogramów sch:ibu.
Zwykle dzienne dostawy były za
ok. pół. miliona zlotych, natomiast
wczoraj sklep otrzymał towaru za
140 tys, zł. Na marg-ino sie: duży
eklep przy A. Sfru~a 3 m.a na
drzwi'Bch karl'kę ;ntormul11cą ±e renw.nt potrwa
do
3 wrll.!śn.! a(!)

Jak nas poinformował dyrektor
Jódzkiego BZTM „Juventur"
Marian Panek, w tym roku za P'>
średn!ctwem „Juventuru'' wvjech~
ło do NRD. Czerho~łowarji,
Wę·
gier, Bułgarii i Rumunii ok . 5 ty4
młodzieży z Łodzi i woiew6d1twa
miejskiego łódzkiego. Do 1-.ońra roku jeszcze ok. 1000 d'iewcząt
i
chlopców skorzysta z wojaży zagraniC'znych. W najbli i:szvch dniach
24 września
- Drgani1owana
jest wycieczka do .Jugosławii. .Teol
jeszcze kilka miejse na tę atra"
cyjoną choć drogą (70 tys. zł) wy
prawę.

Po raz pierwszy łód zki „Juven tur" - jedyny zres z tą w ś ród .pJdobnych młod z ie żowych plaróW•!K
turfstyrznych w kraju - zorgan!
zował obozy wędrowne na
Wę ·
grzech i w Grecji. Na Węgr1ech
szlak prowadził z Budaoesztu nad
Balaton. W okresie od l sierpnia
do 10 września zorgani zowano o
siem pieszych obozów wędrowny~h
na Węgrzech . Obozy w ę drowne p~·
Grecji rozpoczęły się 9
wrześn ' a

wrz eśn i a o godz. 17 przy ul. Dr ewnowskie! 88;
- Reprezentacyjnego Zespolu P i eś
ni I Tańca , Poltex" - spot ka nie
organizacy.1ne
16 wrześ n ia o godz.
17 przy ul Dr ewn 'l wsk le1 88 .
Bli ższe Info r macje w sek r eta riacie
ZDK pr zy ul. n i;ronowej 18
(tel
57-2Z-88) w gortz. 8- 15.
(n)

arki'' USA od lat 12 godz.

17

S
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S
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S
S

S
S
S

z 1e a

I

skończą się

staną

WA2NE TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
Strat POtarna
Pogotowie MO
1nrormat"Ja telefoniczna
Informacja kolejowa
Informacja PKS:
Dw . Centralny
Dw Północny
Pogotowie ciepłownicze

999
991
991

913
36-55-55
32·65·96
55·46·96
32 .53-11
33-Jł - JJ

ŁódŻ·Północ

§S Pogotowie
Lódź-Poludnle
gazowe
Poi:otowle
sSS TELEFON

33-3ł·!8

36·53·5»

dźwigowe

71·35-29, 78-10..BS

11

października.

Zo-

Dwukrotnie pisaliśmy o walącym
domu u zbiegu ullc Arml! Czerwonej ! Widzewskiej. Budynek ten
jest pr ywatny
.Tego właściciel nic
nie · robi aby zabezpieczyć go przed
da l s 1. ą
<'.ewaslacją .
Nie dokonuje
. bieżących napraw I remontów.
W sprawie tego
domu otrzymaliśmy w y .Ja~nlenle
podpisane przez
naczelnika dzielnicy t .ódf-Wldzew Andrt.eja Krawczyka, oowlaclujemy
się, t.e dom zostanie rozebrany„ .Jes!ę

G:;YNIA - Kino non stop oJ
go:lz 10-22 „To tylko rock"
poi od lat 15 oraz filmy kr6t·
kometrażowe

MŁODA GWARDIA - „Zemst a
rćtowej pantery" ang. od . l ~ t
12 l(odz IO. 15 17 15. 19 30 ; „Pok•' lenle" poi b.o l(odz. 12 .15
MUZA .:.. „o dzielnym kow alu•
czes b .o godz 16 15 ; .,To tyl ko
rock" poi od lat 15 l!Odz 18
t MAJA - DKJ' dla ZPB „Obro6ców Pokoju" !lOdz. 16.15 - seans zamknięt y ; „Co dzi eń bll·
żej nieba" poi. od lat 18 godz
18.15
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, Z tobą. baw! mnie S
świat"
czes. b.o. godz. 16.15; S
„Cza-Cza"
węg. od lat
18 S
godz, 18.15
S
SWIT - „Duch" USA od
lat S
15
oraz filmy krótkometrarowe godz. 15, 17.30 ; „Ewa chce S
spać" poi. b.o. godz. 20
S
TEATRY
STOKI - .Koniec wakacji" poi. S
NOWY
R ,:: I „
b.o g~~z 16 15; Klub Filmow-:;
S MALA sAł1a:_ ~~~~ :· 1 ~.Z~ n~?„Oskar - ..Szpital Brltannla S
S
„
D
k'
j"
·
ani(
od lat 18 godz. 18.15
S
1 ie
~
ra 1nosc pan 1 us
TATRY - „Old Surehand" RFN- ~
S JARACZA ,;- godz. l9 „Gałązka · -jug. b.o godz. 15.15: .,Człowiek
~
rozmarynu
,, .
z Cap Areony" N'RD oc
lat S
~ 7.15
godz. 19.15 „Paryżanin
15 godz, 17.15, 19. 30
S
~ POWSZECHNY - godz. 19 ·15 HALKA Olcl s· ehand" RF~·- S
~
Zwodnica"
·
ur
"
~
S MUZYCZNY _ godz
Kuzy-jug b.o godz 16; „Chrzciny • ~
S nek z Honolulu" · 19 "
CSRS <>d lat 12 godz
18
S
ARLEKIN - godz. 17.20 „Smok
REKORD -;: · Ucieczka z Now<?- S
S
go Jorku USA od lat 18 ora2 S
S 1 królewna"
tilmv krńtkometrat.ow ,
go'.lz ~
1
MUZEA
ZAUFANIA
33·37·31
S MLODZIEŻOWY TELEFON ZA·
S UFANIA - 33-S0.66 czynny w
S godz. 13-11
S TELEFON ZAUFANIA dla kobl~t
S z ciążą problemową_ - 57-40-33
S W godz. 1Z-2Z

POKOJ

-

§
§

S

§

§

s ARCHEOLOGICZNE

~

PICZNE (pl.

I ETNOGRA·
14) godz.

Wolności

10-17
§~~ SPORTU
I TURYSTYKI
ceila 21) godz. lł-18

~ WLOKIENNICTWA

~

S
~

(Wor(Piotrkowska

282) godz. 9-17
SZTUKI (Więckowskiego 2o) godz.
10-17

~ MIASTA ZGIERZA (Zgierz. Dąb-

§ Mi~~~lego p~k1l0::c

{?a1~1an!ce

1

S
~

PL obr. stallngrac:u

~

WYSTAWY

s

1)

10-15

godz.

~ GALERIA BALUCKA (Stary Ry~ nek 2) godz. 11-18 malarstwo

S
S
~

s1:1
~

~

~

S
S
S
S
~

Beneyto.
GALERIA PROPAGANDY SZTU·KI (Park Sienkiewicza)
godz
11-18 wystawa tkaniny artystycznej Łódź 84.
SALON SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
(Piotrkowska 22)
godz. 11-18
malarstwo z Hyżego
DOM KULTURY LUDOWEJ (Lo·
katarska 13) l(odz 18 otwarcie
w ystawy M. Potock iego „Spotkania z przy rodą"
A

~

•

~

1(1.

•

S zoo
ezynne
rk sa

od godz. 9 do 19
do 18)
czynn• · w godz
S PAt'.'MIARNIA
10-15
S OGR(ID RO'IANICZNY czynny od
~
godz 9 do zmroku
KĄPIELISKO „FALA" czynne w
~ godz 10-11
S LU"IAPARK czynny w go1z

'"'

S
S
~

12-20

sS

KINA
S BALTYK - „Psy
wojn:ł•
USA
S od lat 11 oraz rilmy krótk.)S metrażowe itoez 9.30, 12, 14.30,
~
17 19 30
S
IWANOWO

~~~ 8 .~-3o. ~1. !,9c:ao\ai'o1~0 g~~~- ~
12 .• 0
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APTEKI
Mlcklew1cza 20. r-;tclarnlana lS,
Dąbrowskiego 69
Lutomierska
146 'lllmptjska Ta.
S
Pabianice - Armil Czerwonej ~
1 Kon•tantynów Sadowa ·10 S
Glownn - f.owit'ka 33. Aleksa n. S
drów
Ko~clus7kt ł
Zglen
- Sikorskiego IR
Dąbrowsk i ego S
16. Ozorków - Wyszyńskiego 3.
DY2URY SZPITALI
S
Bałutv - szotta1 1m Biegań·
sktego - cod21enn1e dla przych S
rejonowych 1, 2. ł. S I 10, Szp1tal S
Im Barlickiego
co<::zlennle ~
dla <>rzych rej nr 1 1 a, szpital
Im M SkłndowskleJ-Cune codziennie clla przvctlodn1 reJOnO· S
weJ nr li mtasta 1 gminy Alek- S
sandrów; dla przych rej. nr 3 1 $ S
dyżurują następujące
szptlale Im KopPrn lka w dni ach S
6, 12, 16, 22, 28;
Im. Jonschera w dniach 2, 4, 8, to, 14, 18, 20, S
24 26, 30; Im. Bruc:tzlńskiego w
dn iach . 3, 5. l 9, Il,
13,
15, S
17
19 21
23 25
27 Z9.
Dla
Prt ychodnt ReJonoweJ nr 9 d yż u . S
ru ją
szpitale .
tm Sonenber· S
ga w dni nieparzyste
Im. Pa- S
steura w dni parzyste.
Górna - Szpital Im Biernackie·
go
co~zlennle clla gminy
Rzgów; Szpital Im. Kopernika ~
(Pabianicka
&Z)
Polesie
- Szpital
:m. Biernackie· ~
go - codzienni'! dla m Kon•· S
tantynowa; Szpital Im. Pirogo- S
wa (Wólczańska 195)
S
SródmleSCll!! - Stpllal Im Bar- S
llcklegn - codz1ennte dla przy. S
chodnt rejonowych nr 41, 43; ~
Szpital Im. Pasteura
(Wigury S
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Widzew - Szpital Im. Pasteura S
(Wigury 19)
S
Chirurgia
urazowa - szpital S
im. Sonenberga (Pieniny 30)
S
Neurochirurgia
- Szplatl Im. ~
Kopernika (Pabianicka 62)
Okulistyka - Szpital !m. .Jonschera (Millonowa 14)
~
Chirurgia dziecięca _
Szpital
Im. Korczaka (Arml! CzerwoneJ ~

S
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Dolnej

„D'llENNłK t.01>1.KI" - ddennlk Robotnl<"zcJ Sp6łd1lelnl
Wydawniczej „Prasa-Ksiąika-Rucb". Wydawca:
t.ódzkle Wydawnictwo Prasowe. t.6di, ul. Piotrkowska 96.
Druk l'r'll,„\Vt• ·1 alclady Graf1ctne w t.odzl Rt•daguje kolegium Redakcja: kod 90 -103 t.ódż, ut Piotrkowska 96. Adres p11czl11wy: „Ot." ł.6dż. skf. poc:tl 89 felc lnny:
Cl'n l ral a '.ł2 'l:ł oo tląny 1 wszystkimi dzlalamh Redaktor naczelny: Henryk Walenda 3R ł5 115, castępcy redaktora Jtaczr:lnego: 84 ·06-15133 01 26, sekrelan 1ldpowii•d1ialny 111 sekretarz
32 O<ł n Sprawy miasta· 33 łl ·IO. 33 -31 -47. 1pnleczno -ekn11nmtczne: 32-28 32. 33 - ł0 - 38. fot-m~porter: 33 -78-97, kultura I ollwlata36-21 -60. sport: 3! -08 95. dz.. łąrznnścl a colC'lnikaml. łn t er
weor j t• I lt•lt•fno Uslugnwy: 33·03 ·04, sprawy terenowe: 32-23- 05 (rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwr1&ra). Redakcja nocna: 78 -69 68 I 78 - 6Ś·78 Ogłoszenia I nekrologi
- Biurn Reklam I Ogłoszeń. t.ńdż, ul. Piotrkowska 96, teL 36-49-70 I uL Sienkiewicz. 3'5C tet 32-59-11 (za &re!i6 oglosze6 redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają
nddilaly PUPiI( RSW „Prasa-Ksląika-Rucb".
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- „Najlepszy kumpel" USA od lat 15 oraz filmy
~
krótkometraiowe godz. 10. 15.30,
11,
Akademia Pana Kleksd"
re
S
cz. Il poi. b.o. oraz filmy krót·
~
kometratowe godz. 12.30; Seans
15)
S
SS nocny filmu przedpTemleroweg'o
Laryngologia dziecięca _ / Szpltal Im. Korczaka (Armil Czerwo- ~
Wczoraj rano ekipy Kombinatu ~ „Więzień Brubaker" USA od lat
nej 15) ·
S
Robót Drogowycb zakończyły ko· S 18 oraz !limy krótkometrażoSS
we
gocz.
20.30
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
<lejny etap prac na ul. Kilińskiego
~ PRZEDWIOSNrE „Seksmlsja"
Szpital Im. Barlickiego
(Kop· ~
I około południa przywrócono tam S
poi. od lat 15 godz. 9.30, 12,
clńsklego 22)
S
ul. S 14.30. 17, 19.30
przyszłym roku spodziewany Jedt ruch kołowy na odcinku od
Laryngologia
- Szpital
Im ~ ·
Plro~owa (Wólczańska 195)
przyjazd do naszego miasta ok. 3 Jaracza do ul. Narutowicza. Frag· S WLOKNIARZ - „Magiczne og.
nie" pol. od lat 18 oraz fil. · Toksykologia - Instytut Medy.
tys. zagranicznych mlod1ieżowy~b ment od ul. Nowotki do Jaracza
~
my
krótkometrażowe
godz.
cyny
rracy (Teresy 8) •
~
przejezdny
był
już
wcześniej.
turystów. Przebywają oni w Łod'I
Wenerologia , ~
Przychodnia S
re- S 10, 12.30. 15. 17.30; Seans nocny
dwa tygodnie, skąd wyjeżdżają n:i Wznowienie ruchu na całym
S
filmu
przedpremierowego
Dermatol<>!llczna
(Zakątna
44)
o~
Kiliń
krótkie , wycieczki do
Warszawy. montowanym odcinku ul.
~
„Thals" po!. od l~t 18 oraz filprócz niedziel I łwiąt.
krótkometratowe
godz
Arkadii, Nieborowa I Żelazowej Wo- skiego, tj. do Armil Czerwonej - ~ my
S
w końcu tego miesiąca.
S 20.30
DORA2NEJ POMOCY
S
li.
b)
WOLNOSC - „Marynia" pol. od
AMBULATORIUM
(j. kr.)
(a
lat 12 godz. 12.15, 14.SO; „Naj.
ut. s1enk1ew1cza 137,
S
----------------------------- -- S ISlepszy
kumpel" USA od . lat
tel. 36· 7-00 wewn. 31
S
oraz filmy krótkometrażowe
S
godz.
10, 17, 19.30
- Gcaałbąlndetb chirurgiczny
czynny
WISŁA - „A stawką jest gmlerć"
o ę
~
fr. od lat 18 oraz filmy kr6t·
- Gabinet Internistyczny czynny
S kometraiowe godz. IO, 12.n.
w godz. 15-7
w dni wolne S
S 14.30, 17, 19.30;
od pracy - całą dobę
~
Funkcjonariusze ZOMO zlikwido- III Komlsarla.tu MO
z
Polesia ~ ZACHĘTA
,Dziecko Rosemaut. Armil . CzerowneJ 15,
S
wali nielegalny punkt
sprzedaży zlikwidowali
bimbrownię prowa- S
ry" USA od lat 18 godz. 10, 1~.
tel. 33-95-95 do 99 w 2Z5
S
alkoholu przy ul. Abramowskieg.:i dzoną przez Urszulę P. Zabezpie- SS 19; „Na tropach Bartka" poi.
Gabinet
chirurgii
czynny
w godz.
18-7; w dni wolne S
gdzie u Krystyny B. I Bogdana G czono aparaturę I 30 I zacieru. W S b.o. godz. 14
od pracy - całą rlobę
~
odnaleziono spory zapas „Bałtyk11" mieszkaniu Marianny C. przy ul. S TATRY·LETNIE - „Piękna kurul. Kopcińskiego 22,
S
I wina.
Kasprzaka odnaleziono 7 1 zacie- S tyzana" chiński od lat 15 go:lz.
20 (kino czynne tylko
w
dni
Gabinet
stomatologiczn
y
czyn.
Podobny asortyment miała
do ru i · 2,5 1 gotowego już samogo- S postodne)
ny w godz. 19- 7; w dni wolne ~
zaoferowania Alicja R., mieszka- nu.
STUDIO - · „sunerpotwór"
jat>.
od pracy - całą dobę.
S
jąca przy ul.
Wschodniej. Mili·
S b.o. godz. 17.15; „Dlugowleczna
tel. 78-6ł·83
S
(ab)
cjancl z DUSW Łódż-Sródmleście
~
~
u„,,,,„,,,„,,,„,„,,,,,,,,„,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„~
odnaleźli u niej 24 butelki
tych
trunków.
lmo
porannego deszczu nie
Jące eeny pisano na tablicy kredą .
Oprócz „handlowców" mamy t~ż
brakowało
wczoraj klientów
Wczoraj tablicy tej jut nie
zna„producentów".
Funkcjonariusze
na targowisku przy ul. Dolleźliśmy
Została po prostu zdjęta.
nej. Jak zwykle, najwlęks:fY
Taki był efekt naszej krl'~Ykl. p 0 •
tłok
panował
przy samochodach
zostały nadal
w gablotce zupełnie
dostawczycb. i których producenci
nieczytelne drukowane cenniki.
'
sprzedawali płody rolne. wczoraj za l,;lii;..a...,.„
Dziwi nas także, iź zarówno
w
ogórki kwaszeniaki sprzedawcy
ub.
tygodniu Jak I wczoraj
na
:tądall SO-liO zł za kilogram. Drotym
targowisku zamknięty
Jest
gie był.y pomidory. Gruntowe, któ·
kiosk
Łódzkiego
Przedsiębiorstwa
go stan techniczny nie kwalifikuje re nadawały się wyłącznie na prze- slemnlaków kosztuje obecnie
13,50 I Ogrodniczego, w któryn: jak
budynku (liczącego jut ok. 75 lat) twory, kosztowały od IO do 120 zł zł. Za cebulę sprze dawcy
wczoraj gło~I reklama - mot.na było
kudo remontu kapitalnego . .>odjęto sta- za kilogram - z tym, :te niektó· żądali 30 zł za kg, u buraki
pić sadzonki. a także kwiaty w do.
rania aby budynek >.ostał objęty w rzy sprzedawcy pozwalali wybierać U zł, a za kilogram marchwi
nlczkach. Nic dziwnego, te na popranach rozbiórek w latach 1985/1986. klientom te najładniejsze.
Taniej 13-15 zł.
bliskich
straganach w sąsiedztwie
no tego czasu PGM Łódf-Wlezew płacono wczoraj na Dolnej za śliw·
W zeszłym tygodniu
o1dwledzając tego kiosku
PJ'Ywatnl sprzedawcy,
wykona część prac zabezpieczają kl ,, węgierki" (40-50 d) oraz
źa
targowisko przy Dolnej zwróciliśmy nie mając iadnel konkurenc ji. sprzecych . Chodzi bowiem o to, aby u- jabłka (od 30 do 60 zł ira 1 kg) za. uwagę,
te nie są tu umieszczane dają sadzonki I kwiaty donkzkowe
chronić lokatorów przed dalszą de· letnie od gatunku. Ziemniaki koszaktualne ceny na warzywa I owo- po
cenach wyższych aniż eli
w
wastacją domu. Kosztami tych prac towały od 12 do 13 Ił za kilogram.
ce na tablicy przy
budynku kle- h11ndlu uspołecznionym.
zostanie obciążony jego właśclclel.
a więc taniej aniżeli
w sklepach rownlctwa targowiska. Był
kiedyś
·
(J. kr.)
handlu detalicznego, gdzie kilogram takt dobry zwyczaj,
:te obowlązu(J. kr.)

.
SWI

zorganizowane trzy turnusy
po 20 osób każdy . Punktem doce
!owym są Ateny. Stąd zaczyna sie
wędrówka piesza do · najatrakcy)·
niej<;:>ych miejscowości Grecji.
W październiku
prtybędzle d">
f.odzl delegacja młodziebwego wqglerskiego biura podróży w Sz'!gedzlP, aby podplsa/' umowę
na
zorganlzowanię wvclec7ek na Wę
gry w przyszłym roku. Być moie
jes7cze w tym roku młodzież lódzka spędzi Sylwestra w Szegedzie
Wiadomo już, że 40 łódzkich człon
ków organizacji młodzieżowych ·a
pośrrdnictwem ..Juventuru" powita
nowy rok w Mariańskich
Łaź ~
niech w CzeC'hosłowacjl.
Rekrutacja na wszystkie
wycieczki zagraniczne przeprowadza·
na jest przez Zarząd Lódzkl I za
rządy dzielnicowe ZSMP. Dodaj
mv jeszcze , że w ramach be7dewizowej wymiany „Juventur" go~
clł w Łodzi wycieczki młodzieżowe
z NRD, Rulllunll I Czechosłowac1i.
- ok. 2 tys. osób, w tym
najwięcej aź 1.500 z NRD. W

rasę

Oo ul. Narutowicza

,

re ''

19.15

OKA - „Kaszebe" J?Ol. „od
lat
15 godz. 11; „Wenc.eta
fr . od
lit 15 godz. 8.ZO, 13, 15, 17,

--------------------------- -- S

Dom Kultury ZPB Im .

o g ł a s1a nabór do :
D zieci ęcego
Zesp o łu
Pleś ni
I
Tań c a spotka nie '> rgan lzacy jne 13

-

uzytkOWDI•k"W
.Fiat a 126p''

d
ProJ>()Zycje I ,,wnioski należy na •
~
do Urzędu Miasta ~odzi
\!I'
Wczoraj był 11 września i nic nie (90-926 Łódż, ul. Piotrkowska 104)
wska:zywalo na to, by mial Wkrót- z dopiskiem na kopercie „Konkurs"
do
30
października
tego
roku
Auce z.ostać otwarty.
najbardziei wartościowych ' '
Sygnały o małych dostawach ·O- torom
prac przyznane zostaną nagrody pie;trzymaliśmy również z Retki.n:!.
Jak nas poinformował z-ca dy- niężne.
Automobilklub Łódzk 'i organizui'e
rektora Okręgowego Przeds!ębior
Bl i ższe Informacje o konkur&ie 19 bm. o go:lz. 16 W DDK .,Lodex"
stwa Prremysłu Mięsnego w Lo(ul. Buczka 17) spotkanie użyik<>wdzi - Maciej Wlell!OO.Z. do.stawy można uzyskać w Wydziale Or- ników
„Fiata 120p" z udziałem
były rzeczywiście większe. Np ,
w ganizacyjnym Urzędu Miasta Lodzi. fachowców
z Zesoolu Rzeczoznawl iat.ek (7 bm.) ha.ndel otrzymał 85 a także telefonicznie pod nr tel. ców PZMot. I przedstawiciel Faton mięsa I wędlin. we wtorek
bryki
Osprzętu
Samo::hodOWE'gO
108 ton, a dziś dostanie aż 112 83-79-31.
„Polmo".
(')
ton.
(I)
l
Co zatem dzieje się • mlęsc:::i?
Olói orzyczyna pra.wdopo«obnle lety w dystrybucji. Trwa remont w
z.akładłl<'h mięsnych w Rawie Mazowieckie) a fak wldat
łódzkie zakł&dy przy ul. Inżynler
sld-e1 . Traktorowej i Elektronowej
Od 17 września częścioweJ zmia- I będzie obowiązywać ·w czasie ron!e p0traflą rozprowadzić towaru nie ulegnie trasa nocnej linii tram bót przy 1>rzebudowie
wiaduktu
r'.wnomiemie.
bądź
kierownicy w aj owej ,,101 ". Ze Stoków do .il nad ul. 0brońców Stalingradu.
sklepów nie wiedzą ie mo~ą za- Konstytucyjnej tramwaje tej linii
mawiać więcej wlaśnie w łód11kich będą jeździć jak dotychczas,
a
wytwórniach.
:łalei ulicami Konstytucyjną , NaruKilińskiego, Nowotki, O
W kaixlym razde mięsa rzeczy. towicza,
wiście ma być więcej. Jęszcze się brońców Stalingradu. DalPj bez
zmian.
temu przyjrzymy.
W.M.
Zmiana dotyczy obu kierunków

syłać

Dla amatorów tańca
1. March lewskiego
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~~~u~I:~~ F:~ra~~e;:' "~~ n~~ §
lat 18 godz 17, 19.30
S
MALE STUDYJNE - „Powrót do §
~~mu" USA' od lat 15
godz . §
r M - „Poszukiwacze zaglnl".l- §
nej

i~~~i~~mĆe~~~~c:n J;~wia sz~;~kr ~
~:= ~ ll~Jgg1~G~~ń~~~ l~E~~~ul~~~;

' ~~~~!~i:l~P~Y~~~ie~:titnio ta~~

l!IZ

[I

~u

Rzeczowe darJ §§
dla Centrum
Pracownicy Ośrodka
BadawczoRozwojowl!go Urządzeń Gastronnmicznych w Bydgoszczy zobowiąza ·
li się o;>racować nieodpłatnie dokumentację wyposażenia zaplecza
·
t
1

•

.W

2B, Dąbrowskie~o 59

dziennie i ilość ta nie zostanie
zmieniona.
W ostatnim czasie obserwuje się
na terenie całego kraju z.aham<>wanie spadku sprzedaży mleka I Jego przetworów. Jeśli chodzi o mleko. to przyczyna mniejszego ZJinteresowania leży l(łównie w braku jego roznosicieli. a nie kdżdy
ma cza&, aby przed pracą iść do
·sklepu.
Jeśli chodzi o perspektywy zao·
patrzenia rynku w artykuły mle·
czarskie, w najbliższym czasie \Jl'~e
widuje się, że każde złożone przez

Konkurs pod hasłem
Ws "'JSCJ pftpM'UWsllllwJ
I rac11
iBDIHIS
ad

§~
§
§

~

Statystyczny mieszkaniec naszego województwa wypił w roku ubie·
głym o ponad 22 litry mleka więcej niż wynosi lrednla krajowa.
Szczytowym okresem sku,pu mleka w tym roku był lipiec, kiedy to
skupiono w naszym rejonie prawie 17 milionów litrów, Sprzedano
więcej twarogów, napojów mlecznych, serów tzw. dojrzewających i topionych,

rodzinka" jug, od lat 15 godz
STY LO\'VY - Fllmv Marka p \.
wowskteso
„Przeprasza:n
czy tu biją" poi od lat li godl
IS: Mistrzowie kina światowe
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