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terenowego.

Mimo
•tworzenia korzystnych
warunków prawnych I finansowych
dotychczasowe efekty reaktywowania przemysłu terenowego nie lllł
z adowalające. W 1985 r. w kraju
działało
67 przedsiębiorstw tego
typu. W ostatnich pięciu latach utworzono 42 zakłady przemysłu terenowego.
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Poznaniu wiosna. 1łońce I
odkryte głowy, a w pawilonach z konfekcją powiało
jesi enią i zimą . jako że rozpoczęło się podpisywanie umów na II
półrocze. Czy są zapowiedzi poprawy sytuacji rynkowej? · Jeżeli już,
to najwyżej
symptomy. których
interpretacje
należy
pozostawić
czasowi, bo dziś byłal?y dość ryzykowna. Co prawda wartość oferty wynosi 212 mld zł, co w porów-.
naniu ze 145 mld
zł z targów
Wiosna '85" daje 46 proc. wzro;tu, trzeba jednak zważyć, że ceny po drodze
I po trochu się
zmlertiły, a i te miliardy są ipod
znaku innego roku. Mimo to han-

la> ZK I

Wskazano na. potrzebę da11Zych
aktywnych działań instancji SD
oraz klubów radnych zmierzają
cych do rozw oju państwowych
przedsiębiorstw terenowych.
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Komentarz do oświadczenia Kurii
Finansowy wkład Polski do 'MFW
Sprawa Z. Bujak.a

Białostockiej

W. Jaruzelski

Posiejzenie Biura
Konfere.ncja praso w n Politycznego
•

•
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czorajsze spotkanie rzecznika rządu z korespondentami zagranicznymi rozpoczę
ło się od oświadczenia min.
Urbana na temat doniesień agencji Associated Press i niektórych
gazet zachodnich o proteście Kurii
Białostockiej przeciwko zmuszaniu
nauczycieli w województwie białostockim do wypełniania kwestio~
nariuszy, w których zobowiązani
są
określać
swój iwiatopogląd .
Wspomniany komunikat kurii czytany był w kościołach diecezji 23
lutego br.

W

Ani Kuratorium Oświaty I Wychowania w Białymstoku, ani te:I:
minister nie żądali od nauczycie li wypełniania lub podpisywania
:i:adnvch ankiet lub oświadczeń stwierdził rzecznik prasowy rządu .
Nieprawdziwe są także doniesienia.
o weryfikacji nauczycieli. Władze
wojew ództwa podejmą z kurią rozmowy w tej sprawie i zażądają
zadośćuczynienia za nieprawdzlw11
interpretację
faktów
i Intencji
władz

oświatowych.

I

W całym kraju prowadzony jest
okresowy przegląd kadr n auczycielskich. Podobne przegląd y dokon y wane 1ą wśród
pracowników
pańltwowych we wlZystklch ddedzinach. Polera on ~ pnepro~a·

Od czterech dni mllłeJa e:se·
c osłowacka bezskutecznie po1zuknJe złodzieja, kt6ry noe1t
włamał 1ię do pawilonu & eszotyeznym ptactwem ogrodu zoologicznego w Libercu. Spośród
setek zgromadzonych łam ptaków złodziej wybrał tylko U
najbardziej wartościowych, CZJ'•
U małych papużek wymieraJĄ·
cego ju:ł ratunku. Ich og6lna
wartoś6 przekracza H4 ty„ koron. Wszystko w1kazuJe, ie zło
dziej posiadał znakomiłll wiedzę
ornltolorłcznll ł był albo kolekcjonerem albo handlarsem.
ZEGAREK

Oświadc:r:enie

Kurii Białostockiej
stwierdził min. Urban nie
jest zjawiskiem incydentalnym. Za·
(Dallzy

clu u. str.

z K.OSCI

Pewna
mieszkanka
mla11ta
Kaltennordhelm
(NRD)
Jesł
właściclelkll niezwykłego chronometru, wykonanego w 1914
roku przu jej ojca
• kości
zwierząt.

Doświadczony zegarmllltn
produkował z niezwykłero

wy·
materiału kółka zębate, cyferblat,
w11kazówki, a nawet kinez do
nakręcania 1pręzynl· Tylko 11ama sprężyna I lnlka Innych
eitici zostało wykonanych z metalu. Zegar chodzi do dzi.i.
JAK DAWNIEJ

z prawdziwej mlłoicl I wla·
1nej woli dwojga ludzi, 11wieranyob jest nadal w Chinach
mniej niż jedna trzecia zwiĄZ
.ków ma.łżeńsktch - utrzymuje
u kaz ują.cy
się
w
Szanghaju
dzie nnik „WanhueJ
Pao" na
podstawie przeprowadzonej obszernpj ankiety anonimowej.
Ponad
15 proc.
związków
malic ń skich,• to całkowita deey2ja
rodziców
panny I pana
młodego. Ok. 55 proc.
ślubów
zawit"ranycb
Jest tylko przy
„minimalnej
aprobacie" młodych. Tylko
niecałe 30 proc.
młodych zdobyło ostatni!» t~klł
samodzielność, te może za_łozy6
nową rodzinę nlt1 llcząo 11ę ze
&daniem rodziców. lub też uzysk ując
od rol'lziców aprobate
wła«nl\i;-o wyboru.
· Dzie-nnik podaje równld, •e
jf'szcze w nli-których pr«1wlncjarh ChRL utrzymuj.- ~ię iwy
czaJ. ze pannę
młodą tni-ba
•. ndlrn pi ć" nd rodziców za 1ume
nk 2 t y !I. j uanów.
Opr.: (ZC)

oficjalneJ
,
wizyty przy1azm
ministra spraw zagranicznych ZSR

Biuro Polityczne KC PZPR
18 bm. 1ytuacj1S gospowykonanie zadań Narodowego Planu Społeczno-Gospo
darczego na lata 1983-1985 ora:r:
wnioski do realizacji Centralnego Planu Roczneio na rok
oceniło
darczą,

18 bm. dobiegła końca o~icjalna wizyta pr~yja:l:ni, jak"· na
zaproszenie rządu PRL, złożył w naszym kraJU .członek Brnra
Politvcznego KC KPZB, minister spraw zagranicznych ZSRR
Edua"rd Szewardnadze. O przebiegu i wynikach wizyty intor'"
muje przyjęty na jej zakończenie wspólny komunikat polsko-radziecki.

bieżący.

Zapoznano 1ię także
o kształtowaniu się warunków pracy i 1ytuacjl gpo:łecznej w "zakładach pracy.
Rozpatrzono informację o rea·
lizacji wniosków i postulatów
zgłoszonych w trakcie kampanii
wyborczej do Sejmu PR!, w
!985 roku.
\PA.Pl
macją

a

1r

l'rezydent
republiki
Francol1
Mitterrand wezwał we wtorek po
południu przywódcę gaullistów Jacquesa Chiraca do Palacu Ellzej1klego„ by zaproponować mu misję
utworzel'.ia nov.·1!10 rządw Spotkaate obu polltyków trwało blisko
dwie godziny.
Sekretarz generalny Pałacu Elizejskiego Jean Louis Blanco potwierdził setkom dziennikarzy zgromadzonych na dziedzińcu, że szef
państwa istotnie zaproponował Chiracowi tekę premiera. Przywódca
gaullistów poprosił jednak o czas
do namysłu I udzieli odpowiedzi
prawdopodobnie w irodę.

•
nec o zim
O locbł~

króce! IMtdzlemy IJ)all

w nocy 1 . 21 na 30 marca. 30 bm.
o 1odz. 1 w nocy w1kazówkl ze-

W. BRYTANIA

Zwólnienie z pracy
dziennikarzy
220\ dziennikarzy zatrudnionych
w szkockim dzienniku „Daily Record" należącym
do brytyjskiego
magnata prasowego Robert11 Maxwella otrzymało we wtorek wy·
mówienia z pracy za to. że w ubiegły pi!ltek przystąpUL do ltrajku „bez zapowiedzi" nie respektując 3-tygodnioweeo
terminu o-bejmujlleego czai od z~powiedzl
strajku do je10 rozpoczęcia.
Dziennikarze „Daily Record" protestowali przeciwko planowanej redu kcjl etatów.

Zdaj11c 10bie sprawę, :te koalicja
RPR-UDF nie st anowi zwartego
bloku i te 1rozi jej nawrót personalnych rywalizac ji, przywódcy
obu partii 1potkall się jeazcze ~
przedni"g;, dnia, by zapewnić iię
wzajemnie o gotowości dalszej
współpracy. Ustalono wtedy I ogłoszono to w oficjalnym komunikacie, że każdy z reprezentantów
tej koalicji, do którego prezydent
Mitterrand zwróciłby się z propo"Z:ycją utwórzenia rządu musi najpierw uzyskać aprobatę Instancji
kierowniczych RPR i UDF zanim
przyjmie ofertę 1zefa państwa.

marca

tn

Minister spraw
zagranicznych
ZSRR udal się następnie na Cmentarz Mauzoleum żołnierzy Armii
Radzieckiej, gdzie odd.ał hołd poległym • w
bo jach z nieJllieckim
faszyzmem o wyzwolenie Polski i
War szaw y . Na cmentarzu tym spoczywają prochy bohaterskich żoł
nierzy radzieckich, wielu z tych,
których 600 tys. poległo na ziemi
polskiej.
Po południu szef dyplomacji radzieckiej zwiedził ule Zamku
Królewskiego w Warszawie zaznajamlaj~c się z historii\ I odbudową tego pomnika kultury narodowej, symbolU jedności państwa.
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Czeehoslowaey pozbędą się
ek f raona
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USA

Znamienny
. .

sondaż

eyfik ~dzłe jedna.Ir do nabycia
we wszystkich drogeriach .

W 'li dniu roku 1łoilce wze•
o godz. 5.~2. zaJdzl• ni
o 17.47.
1zło

lmie In

poszlak

Zaczynają

ne motywy,

być

także lepiej znajakimi mógł kierować

się zabójca. „Svenska Dagbladet"
podała 18 bm„ te 33-letni mężczy
zna był członkiem skrajnie prawicowej organizacji działającej od
1984 r . pod nazwą Europejska Parti a. Pracy, która określa się 1ama

jako
pr zy

„antybolszewicka" i która
wielu okazjach prowadziła
kampan ię
nienawiści
przeciwko
Palmemu.
Zdołano ustalJ6, te ten 1am 33-letnl mężczyzna towarzyszył Palmemu w jego zeszłorocznych spotkaniach przedwyborczych j zakłó
cał lch przebieg. Sledzil on także
szwedzkiego premiera w jego wakacyjnej miejscowości na Gotlandii.
Mężczy zna
ten wśród przyjaciół
wielokrotnie opowiadał o zamiarach zamordowania Palmego. Ale
miał on opinię mitomana i nikt na
serio nie traktował jego gróźb.

hodzq:

Dyturn syno

(PAP)

Poszukiwanie mordercy O. Palmego

Zakłady chemiczne w Pardubicach (CSRS) po wieloletnich, prowadzonych wspólnie z Instytutami
naukowymi eksperymentach, w yprodukowały pierwsze 5 ton pr eparat u o nazwie „Lafarex - N" .„
podobno absolutnie skutecznle niszczącego I wypła$zającego z mieszkań słynne „mrówki faraona"
Mrówki te są, jak wiadomo, plagą milionów mieszkali, zwłaszcza
w nowych osiedlach w całej Eu0ropie. No~y preparat. uhonorowaW superekspresie francuskim TGV
na trasie z Paryta do Lyonu wy. ny specjalną nagrodą, działa skubuchla bomba. która lekko zraniła tecznie przez 9 miesięcy. Trwają
IO osób ..
prace nad przedłuźeniem jego sku3 osoby zostały pn:ewlenone
do
teczności.
szottala z objawami zaczadzen ia
Bomba
umlesz~zona
rO"tała
w
c zt: ści
ball!s! owe! lednego z w a ~ ,,_
Pierwsze tony „Lafarexu
nów I eksn!r1d owal3 w 12 minu t po tra f i łv do c7.echoslowackich - 6t N"
a cji
w' ruc;?.t·ntu t? kti:oresu 2: .P a ryża ~ za„
san
i ta rn()-epid emiologicznych i oś
nlm oocią !l! zdolal rozWlnąć maksy.
rodków
zdrowia,
już
wkrótce spematną aiybkość.

'ro znaczy przynajmniej
szefostwo handlowców
taką poprawę
widzi, czemu dowód dano podczas
konferencji P<asowej MHWiU. Dyr.
Straon z Zl H. N" stwierdził podczas
niej mianov. .de. ie niemal w 100
proc. pokryte zostaną w tym roku
potrzeby rynkowe na koszule mę
skie, wyroby pończosznicze, ubrania męskie (powiedziałabym że tyl7
ko klasyczne). Tylko tyle, czy az
tyle? W świetle naszych potrzeb
i chęci - tylko W każdym razie
dalej brakuje
ok;ryć męskich i
damskich. Niezbędny jest cG najmniej jeszcze 1 mln sztuk, a potrzebne byłyby dalsze 2 mln. Również nie ma zgody co do wyrobów dziecięcych. Minister E. Zarzycki (MPChlL) podkreślał mocno, że umowy na wielkości zapisane w CPR' zostaną bezwzględnie
zawarte. Natomiast handlowcy. odbijając piłeczkę, dorzucali, że nawet realizacja umów na 1 półrocze
1986 (nie mówiąc o ofercie na drugie) jest za mała, zwłaszcza dla
dzieci do 2 lat ("Okry-Ha), o 15
proc„ również za mało będzie bielizny i ubiorów dla najmłodszy ch ,
mimo zamówień. rządowych
Jak
widać nie bardzo pomagRlo nawet
podniesienie
stopy zysku na te
wyroby. Przyczyllą' ucieczki . ~d .tej

.

Rozmowy przebiegały w atmosferze sojuszniczej · przyjaźni. rał·
kowltego wzajemnego zrozumie'lia
jednoś ci poglądów we .wszystkich
omawianych sprawach - stwierdza
się m. in. w komunikacie.
Eduard Szewardnadze
zaprosił
Mariąna Orzechowskiego do złoże
nia wizy ty przyjaźni w Związku
Radzieckim.
Zaproszenie zostało
przyjęte "Z: wdziecznościa.
We wtorek radzieckiego gościa
przyjął
I 1ekr~tarz KC PZPB,
przewodniczący
Rady
Państwa
Wojciech Jaruzelski•
Przed południem szef · dyplomacji radzieckiej złożył wieniec na
płycie Grobu Nieznanego żołnie
1ara przelUnlemy Ila rodL 2, prze- rza.
chodząc tym samym na czaa letnl
· Co zyskamy na tej operacji?·
Wykorzystanie dłuższego dnia poprzez zmianę godziny
przynieaie
znaczne korzyści energetyczne. szacuje się, ze 1Zczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną
w
kwietniu I wrześniu obnlty lit o
ok 450 MW. zaś w czerwcu I lipZacieśniają ai~ · podejrzenia wocu - o ok. 1450 MW. oznacza to,
że podczas rannego I wleczorn·?go kół 33-letniego mężczyzny zatrzy·
azczytu nie trzeba będzie włączać manego przed tygodniem, któremu
agregatów o takiej właśnie mocy zarzucano początkowo współudział
Pozwoli to na wcześniejsze podję w zamordowaniu Olofa Palmego.
cie remontów turbozespołów I prze- Dziś wiadomo, jut, że poszlaki
prowadzenie tych prac w większym wskazują, że może on być bezzakresie.
pośrednim sprawcą tego zabójstwa
Obniżenie poboru mocy j!lektrycz- Według -nie potwierdzonych oficjalnej .w okresie obowiązywania cza- nie danych, na kurtce aresztowam letniego zmniejszy w br. zuży nefo wykryto ślady prochu, które
cie energii o ok. 450 mln KWh, co mogił być pozostałością strzałów
odpowiada oszczędności prawie
oddanych do s:i:wedzkiego premiera.
tys. ton węgla kamiennego.
Informację
tę
podała, powołu
Powrót do czasu środkowoeuro jąc się· na „laboratorium kryminapejskiego (zimowego) nast11pl
28 listyczne IZwedzklej policji, popowrześnia br.
(PAP) łudniówka „Expressen".

as~

po-

Amerykanów odrzuciwezwanie prezydenta Reagana
do poparcia jego interwencjonistycznej polityki w odniesieniu do
Nikaragui, przedstawionej w niedzielnym · wystąpieniu telewizyjnym. Wyraźnie świadczą o tym
wyniki sondażu opinii publicznej,
przeprowadzonego przez siec' t elewizyjną Al3C. Ankieta wykazała,
:i:e 54 proc. respondentów jest przeciwnych udzieleniu antynlkaraguańskim
bandom terrorystycznym
pomocy w wysokości 100 mln dol.
Równlet samo wystąpienie Reagana nie wywołało w społeczeństwie
większego zainteresowania, ponir.waż przed telewizorami
zasiadło
tylko 38 proc. ankietowanych.
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dzaniu rozmów 1 nauczycielami,
przez zespoły powoływane w szkołach. Wśród wlkazówek do tych
rozmów, podanych przez resort oświaty, jest również wskazanie, ustalenia w czasie rozmowy postawy nauczyciela wobec świeckiego
charakteru IZkoły. Nie chodzi tu
bynajmniej o osobiste przekonania
religijne nauczycieli.

E. Szewardnadze

Zakończenie

KC PZPR

r an

•

przyjął

WŁASNA)

w 4nlw 4zlslejssym pnewł4uJe
dla Łodzi następuj~cll pogodę:
bezchmurnie lub zachmurzenie
małe. Temp. maks. w dzień 9
•ł. Wlałr 1łaby i umiarkowany
południowo-w11chodnl.

O god1.
siło

Ił.OO elłnlenle
łJ, 754,11

1004,7 hPa,

wynomm.

mfarza wyda~

Zk
1911 -

Ur. J .

11n, satyryk.

Jurando.ł

Pł-

1943 - Zm. na Pawia.ku R.
8awiska organizatorka I pier·
wsza przewodnicZ11ca ZMW,

o o sobie m 41
lf.arll kłamcy nie Jeai to, łe
mu nikł nie wierzy. ll'c;r; to, te
aam ale potrafi nikomu wierzy6.

Uśmieehnii 1e

Nie ma zgody

Cyklon nad
w OPEC
Madagaskarem

Po trzech
dniach rozmów n1
szczeblu
ministerialnym kraJÓw·
cz!onków OPEC nadal nie osiąg
nięto istotnego
postępu . Algiers,k!
minister ds. ropy naftowej Relkasem Nabi :tapytany o ewentualne
zmn)ejszenle wydobycia w krajach
OPEC powiedział: „Nie Jesteśmy w
stanie 1 osiągnąć teraz porozumie·
nie" I dodał. że byr może do porozumienia dojdzie pod koniec tygodnia.
·

Ok. 20 ty1. osób straciło dach
nad głową w wynUrn przejścia
cyklonu Honorinina, który z ogromnym impetem zaatakował wscho·
dnie wybrzeże Madaga.skaru.
Jak poinformowały miejscowe
władze, szczególnie ucierpiało głó
wne miasto portowe Madagaskaru
Toamasina, w którym więk 
szość budynków drewnianych oraz
domostw wykonanych z blachy
J.eden t obserwatorów spotkania
tallstej zostało zniszczonych. Brak µowiPdzial. że w łon! „ OPEC nie
jest doniesień o ofiarach wśród ma nawet bloków czv frakcji: każ
dy kraj walczy o 1Woje.
ludzi.

- Oeaywl&ele, te widzlała!ll
ezerwone 6wiatlo, &le nie wih lalam pana.

' Stan6w ZJe4nocsonycll
epracowala
już plany masowej pomocy woJskoweJ dla band terrorystycznych dą
żących do obalenia
rewolucyjnego

WllPOł.PllACA

Węgrami

Z

w

półfinał

Opolu o

ME

Do trzech razy sztuka...
1982 rok. Młodzieżowa reprezen·
tacja Polski po raz pierwszy przy1tąpiła do dwóch ćwierćfinałowy!;_h
spotkań mistrzostw Europy w tej
kategorii wieku. Team „Under-21"
wylosował
reprezentację
Anglii.
Istniały szanse znalezienia się
w
czwórce najlepszych zespołów starego. kontynentu. Po remisie
w
Warszawie 2:2, młodzi
futboliści
wyjechali na wyspy jako „chłopey do bicia", tymczasem biało-czerwonl byli o krok od wyeliminowa·
ni~ rywali. Chyba do dziś piłkarz
warszawskiej Legii Wdowczyk
będzie pamiętał 88 minutę rewanżowego meczu. Gospodarze prowadzili 3:2 i sędzia za faul na polu
karnym podyktował „jedenastkę"
dla Polaków. Etatowy wykonawca
rzutów j{arnych - Chojnacki
z
ŁKS został przez Wdowczyka~
odepchnięty i strzelał ten drugi. Nie
trafił w bramkę!
Po raz drugi, po wygraniu ell•
minacyjnyeh spotkań, reprezentacja młodzieżowa przystąpiła
do
rozgrywanip. ćwierćfinałowych mecz6w w 1984 r. z dru:!:yną Hiszp&·
n!i. Potraktowaliśmy losowanie jako IJ!;częśliwe f... nie dbceniliśmy
pn!eclwników. Na stadionie w Opo.
lu w pierwszym spotkaniu
padł
remis 2:2, zaś na wyjeździe prze-

1graliśmy

1:4. I tak skończyły aię
sny o awansie do półfinałów.
Dziś, również w Opolu, występu
jąc w pierwszym spotkaniu jako
gospadarze, mamy za przeciwnika
w ćwierćfinale ME rówieśników z
Węgier. Przysłowie mówi, że
do
trzech razy sztuka. Czy tym razem uda się nam wyeliminować
rywali? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Węgrzy, podobnie jak
my, zdecydowanie wygrall ellminacje. Trener Edmund Zientara wymarzyt sobie zwycięstwo różnigą
dwóch bramek, ale przecież nle zależy to tylko od niego, ale przede
wszystkim od piłkarzy ..
W drużynie reprezentacyjnej znalazło się dwóch piłkarzy łódzkich
- Wenclewski i Kruszankln z ŁKS.
Wypadł z kadry Chojnacki, który
nie został powołany na przedmeczowe zgrupowanie przez trenera,
nie będzie też grał Ziober, który
odbywa 1lużbę wojskowlł w Łodzi.
Występ futbolistów z naszego miasta śledzić będziemy z wielkit uwagą, ale przecie:!: interesować nas
będzie równie:!: cały zespół, bowiem
·tt> potencjalni następcy
tych,
którzy za kilka miesięcy wystąpią
podczas finałów , mistrzostw świata
w Meksyku.
(szym.)

GOSPODARCZA
Z ZSRR
Odbyło •I• kolejne
poslełbenie
1•1połu n:ądowego do apraw rO'IWoJu powlązaii 1ospodarczych a ZSRR.
Omówiono problemy realizacji
porfnumlenia 1eneralneg11 między rzą
dami PRL I ZSRR o współpracy w
~ol
dziedzinie tworzenia nowych
no•c1 produkcyjnych
ora:a sakoii.
czenla budowy, rekonstrukcji t mo·
dernlzacji
przedsiębiorstw w PRL,
podpisanego przez premierów Zb!g.
nlewa Me.unera I NlkołaJa Rytko.
wa poclczu niedawnej wizyty' polskiej delegacji rządowej w ZSRR.
TRANSAKCJE HANDLOWE
MIĘDZY POLSKĄ 1 NRD
Polskie
przedsiębiorstwa
handlu
zagranicznego zawarły Już kilka porozumień
handlowych z NRD
w
pierwszych dniach odbywlłjących się
wiosennych Międzynarodowych Targów w J,!psku.
Przedsiębiorstwo
Handlu
Zagranicznego „Clech" podpisało porozu.
mienie o dostawie na polski rynek w tym r<>ku plan.kl polluretanowej, lekarstw, ~rodków opatrunkowych Itp. o łącznej ~artośc1 13,3
. mln rubli,
DELEGACJA PAX W PRADZE
Na zaproszenie
11newodnlczącego
Czechosłowackie!
Partii
Ludowej
Zbyńka :Zalmana 11 bm. przybyła do
Pragi z oficjalną.
robocza wizytą
delegacja
Stowarz:vszenla PAX
z

*"

Rewanżowa środa w europejskich pucharach

Juventus -Barcelona meczem nr 1
Dziś na europejskich stadion'łch
odbędzie się
rewantowa
runda
ewierćfi-nałowych spotkań pucharowych w piłce nożnej. W większ?Ś

ei meczów nie ma zdecydowanych
faworytów.
:Meczem nr 1 będzie pojedynek
w Turynie pomiędzy Juventusem I
CF Barcelon~. Będziemy mogli obejrzeć bezpośrednią transmisję z
tego meczu w telewizji w progra·
irJe I (godz. 20.25).
A oto zestaw meczów· o awanll
do półfinałów europejskich pucharów (w nawiasach wyniki pierw•
szych meczów). Puehar
Eurłtpy:

Juventu1 Barcelona (0:1), An·
derlecht Bayern
Monachium
(1:2), Kuuysi Lahti - Steaua Bukarestt (0:0), IFK Goeteborg
Aberdeen (2:2). Puohar Zdobyweów
Pucharów: Atletico
Madryt
Crvena Zvezda Belgrad (2:0), Bayer Uerdingen - Dynamo Drezno
(0:2), Dynamo Kijów - Rapid Wiedeń (4:1) i Benfica Lizbona Dukla Praga (0:1). Puchar
UEFA:
Nantes - Inter (0:3),
Neuchatel
Xamax - Real Madryt (0:3), Waregem
Hajduk Split (0:1) i FC
Koeln - Sportin& Lizbona (1:1).
(111.)

W. Smolarek
Sympatyków ligowego l repr„
zentacyjnego
futbolu
niepokpiła
nieobecność na boiskaćh Włodzi
mierza Smolarka.
- Jak ze zdrowiem, panie Włod·
ku?
-. Nie najgorzej, a właściwie powinienem powiedzieć całkiem dobrze. Juź trenuję i to z kolegami
klubowymi.
- Od kiedy?
- Po wizyci~ w ubiegły piątek
w klinice W AM lekarze zezwo·
lili mi na tr~ngi. Otrzymałem
też zgodę lekarza klubowego i od
soboty zabrałem się do solidnyc!h
!!lajęć. Przez pierwsze trzy ć:lhi trenowałem na własną · rękę w Alek·
sandrowi!!, bo koledzy przebywali
w Mielcu. Od poniedziałku już
razem z drużyną Widzewa • .Do południa trening klubowy, po obied.z!e dodatkowe zajęcia indywidua!-

W

SKRÓCIE

.A Piłkarska reprezeittacja Polski
juniorów do lat 18 :tremisowała w
Warszawie 0:0 ze swymi rówieśni
kami z Bułgarii.
& Piłkarze FC. Koeln zakwalifikowali się do póltinału rozgry·
wek o Puchar UEFA. W rewanżowym, ćwierćfinałowym spotkan!u
pokonali oni w Kolonii Sporting
Lizbona 2:0. Pierwszy mecz w Lizbonie przyniósł remis 1:1.
A. Na Mistrzostwach
$wiata w
łyżwiarstwie figurowym, wśród solistów po programie skróconym
prowadzi
Aleksander
r'adiejew
(ZSRR) przed Josefem Sabovczikiem (CSRS) oraz Brianem Orserem (Kanada). Grzegorz Filipowski awansował o jedną
1okatę I
zajmuje 11 miejs~e.
Mistrzami świata w parach sportowych zostali Jekatierina Gordiejewa i Siergiej Grinkow (ZSRR)
wyprzedzając swych rodaków i ob·
rońców mistrzowskiego tytułu Elenę Wałową I Olega . Wasiliewa.
l.\<łedal brązowy zdobyli Kanadyjczycy Cynthia Coull i Mark Rowson.
·
.
J;. We wtorek na Jeziorze Sniardwy, z powodu braku wiatru, nie
rozgrywano żadnego wyścigu w mię-

już zagra

ne pod kontroli\ trenera B. Wali·
góry. Muszę dogonić kolegów.
- Trener Piechnioaek teł: ozeka
na pana. Więcej, liosy, że wyjedzie pan li reprezenłaCJl\ Polski na
mec:i • · Hinpani" w Gijon.
- Niestety, jest to jeszcze niemoZliwe. Za mało jest czasu na
„zrobienie" oczekiwanej reprezentacyjnej formy. Ale robię wszystko, by jak najlepiej przygotować
się do meksykańskiego „Mundialu".
Liczy się więc każdy dzień, a jadąc
do Hiszpan!! straciłbym co
najmniej sześć treningów.
- Kiedy wystąpi pan w meczu
ligowym?
- Już chyba w 1obotę przeciw
Zagłębiu
Lubin. Trzeba bowiem
t>omóc kolegom, którzy i tak zrobili dużo wracając na pierwsze
·miejsce w tabeli.
Roim.: (wrób.)
dzynarodowych bojerowych mistrzostwach Polski. Ostateczną kolejność w mistrzostwach obliczono po
pięciu wyścigach (z odliczeniem dla
poszczególnych
zawodników najgorszego wyścigu). Międzynarodo
wym mistrzem Polski został Piotr
Burczyński
przed
Stanisławem
Macurem i Karolem Jabłońskim.
& Podsumowano zarobki najlepszych tenisistów i tenisistek w roku 1986. Najwięcej zarobiła Chris
Evert-Lloyd
- 215 tys. 325 dol.
Martina Navratilova 156 tys. 950
dol. Wśród mężczyzn najbardziej
wzbogacił swe konto Lendl 180
tys. 652 dol. O blisko 80 tys. mniej ,
zarobił
drugi
na liscie Joakim
Nystroem - 101 tys. 749 dol. Wojciech Fibak - 13 tys. 328 dol. zajmuje
w tej klasyfikacji
43
miejsce.
Ji.. W Londynie w poniedziałek
zmarł mistrz Szkocji w boksie w
wadze półśredniej, 28-let-hi Steve
Watt. Po walce, w piątek w Londynie ze Szkotem Rocky Kellym
- walka została przerwana w 10
rundzie - Watt :zemdlał w narqż
niku ringu i został odwieziony do
szpitala. Niestety lekarzom nie udało się utrzymać Watta przy życiu.
Opr.: (jsb)

Koszykarki rozpoczynają walkę o medale

Ślęza

wPabianicach, ŁKS wSz~zecinie

W ekstraklasie koszykarzy decy~

jawną

krytyką.

Trenerzy

Poznań.

spotkali, natomiast
szkoleniowcy
drużyn, które nieco roztrwoniły dotychczasowy dorobek, szukać bę·
dą szansy podreperowania
konta
punktowego właśnie w
turnieju
.. play off".
Nie ma więc rady i trzeba dalej
walczyć o punkty. Przypomnijmy
że w pierwszej fazie turnieju
po
dzisiejszyc,h

meczach

spotkają s ię w sobotę.
zapadło rozstrzygnięcie,

'fu rniP.j „play ' off" przyjęty :r.opr:rPZ szkoleniowców z mie- trzeciego spotkania w
szanymi l>dezuei.am1, a częs.to ·i t.

ltał

I
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przeciwnicy
Gdyby nie
dojdzie do

nikaraguańskiego.

OKRĘTOW JAPONII
l HOLANDII
111 morskich Japonii pn:eprowadz11 ZI bm. manewry z srup11
oiui:tów llł morskich Holandii, która w łrodi: przybywa do Naguakl
• „w1zyt11 kurtuazyJ11J1". Polnformo.
wal o tym w Tokio aef utabu japoMk!Ch 111 morskich: Nagata.
Będa to pierwsze wspólne ewlcze•
nla okrętów Jllpofl.sklch t holenderskich.
DENACJONALIZACJA
„BRITISH AIRWAYS"
Decyzj11 rządu
brytyjskiego · linie
lotnicze „British Airways" zostan11
zdenacjonalizowane I sprzedane prywatnym udziałowcom.
Pre7.e& linii lotnlc-.ycb. lord
King
powiedział dzlennlkarT.om po spotkanlu 'I premier Margaret Thatch~r.
łe nutąpi to z pewności\ do koń·
ca te,11:0 roltu .

MANEWRY
OkrętJ'

go, sa•tUCll pn:ewoclnlCS!lOego Ra4J'
PaAstwa. Zenonem Komenderem.
ODZYSKANO DOKUMENTY
WYWIEZIONE PRZEZ MAltCOSA
Pod
wpływem nalegat\
noweco
rządu Filipin, władze amerykaiiskle
wydały przedstawicielowi tego kraju .kopie 1500 dokumentów wywiezlonych
przez byłeco prezydenta
Ferdinanda
Marcosa
a zatrzyma·
nYch przez urzl\d celny na Hawajacb.
Mog11 one dostarczyć dowodów nielegalnych machinacji finansowych 1 zwyczaJnvcb kradzieży pouelnlonych przez byłego prezydenta
Filipin.
o DOSTAWACH CIA
DLA ,.CONTRAS"
Czołowy
amerykaft~kl
d1'1ennlk
„The New York Times" polnformownl, te nie czekając na ostatecz.
ne wyniki glosowania w Kongresie,
Centralna
Agencja
Wywiadowcza

produkcyjne
elektrowni

„ Bełchatów"
Załoga elektrowni
„Bełchatów•
podjęła ważkie z~bowiązanie produkcyjne dla uczczenia zbliżające
go się X Zjazdu PZPR.

Postanowiono skrócić
kampanł•
t
7 bł0 kó
t
remon owa
w energe ycz·
nych o 23 dni. Prace te
załoga
elektrowni wykona własnymi slłami. Skrócenie czasu remontów poz·
NAPIĘCIE W PENDŻABIE
w oli na dodatkowe wyprodukowa·
Utrzymuje się napl41c1e w nlektó- nie 2C'J mln kilowatogodzin energU
r~'clt relon•ch
lndvi•kl•~o
st,~u
,
.
.
Pendhb. w cl~iru ostatnich dni dro-1 ele,{tryczneJ.
szło tam rlo wielu urnac:tó·:1 ter.
rnrvstycznyeh 7oriznnł~nw3nyrh nrzet
\V ten sposób zaoszczędzi się 100
ekstremistów sikhijskkh, :l tokż• i'o tys. ton węgla kamiennego. Pierw•
starć mledzv Sikhami i wyznawca• sze prace remontowe rozpoczęte zoml hlndt:lzmu.
staną 24 marca kiedy to przeglądoprzewodniczącym
Zuzą.du
Główne.
(opr. zg)
wi gwarancyjnemu poddany zosta·
...,.,.,,..~,,....,~..,.......,..............,........,,,,............,,.....~.............,,.....,_,__~--..-n·-~=zza~-=-='··------------"""'!..---------~
nie 7 blok.
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SRODA, 19 MABCA
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PROGJlA...'1 l
11.00 Koncert.

Komunikaty.

·1u1

C'Zasu. 12.05 Ma,gaa:yn Informacyjny. 12.30 Muzyka. 12.45 Rol.
nlczy kwadra.rui.
13.00 Komunikaty.
13.10 Radio kierowców. 13.30 Stara
I nowa muzyka wojskowa.
14.00
Wiad. !ł.05 Maga1Zyn Muzyczny. 15.55
Radio kierowców. 16.00 Wlad. 16.0S
Prezentacj~ wojewódzk•ie organ!.
~acJe partyj~e przed
X Zjao:dem
PZPR. 17 .30 z koncert6w I f!?stlwa11. 18.00 Wlad.
IB.20 Koncert dnia.
19.00 Magazyn Informacyjny.
19.25
Chwila muzyki. 19.30 „O skrzatach,
botętach oraz Innych dz.iw~h"
słuch. 20.00 Dziennik.
20.15 Koncert
życzeń.. 20.ło W kilku taktach. 20.łS
Marek Hłasko - „Krzyt" - oPOW.
20.55 Komun1katy Totalizatora. 2'1.00
Komumkaty. 21.05 Kronika sportowa.
21.15 Encyklopedia v!il.elklch gł05ów.
22.00 Wiad.
2.2.05 Religie I wierzęnia
- aud. 22.lll Chwila muzyki.
22.20
Piosenka nie jest mt obea - aud.
23.00 Wlad.
23~5 Gitan, bajno ! .•.
couiltry - aud.

11.59

Sygnał

PROGRAM .n
11.00 zawsze po jedenMtej.
tt.10
Muzyczny non stop. 12.00 Pleśni Stanisława Moniuszki.
12.:15 Ndezapomnlane sesje jazzowe.
13.00 Wlad .
13.05 Serwis lnformacyJny (Ł). 13.10
Czym
iyle gmlnaT - aud.
(Ł).
13.20
Z malowanej skrzyni.
13.30
Album operowy. 14.00 Nagran!a nowe I najnowsze. 1<5.00 Pamiętnik! l
wspomnienia. 15.10 „Prapremiera" rep, z. plerwszeico w śW!ede wykonania oi>ery „Cyryl I Metody". 15.40
Folklor na mapie gwlata. 18.-00 Dzieła, style ep0kl
U.50 Dick Francis
- „Płatne przed gonitwą" odc. 2.
l'i.00 Wlad. 11.05 Rozwiązanie zagad·
kl muzycznej (Ł). 17.10 Aktualności
dnia (Ł). 11.30 „11 . z 33"
opr.
J. K!Jo (Ł). 18.30 Klub Stereo 19.:iO
Wleczór w filharmonii. 20.ss Wlad.
21.00 .Wleczorne re!lek•Je. 21.05 ,.Leć
z 'Wiatrem". 2t.30 Wie zór
.~racko
-muzyczny.
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18.35 „Tadeuss Trepkowsiki"
film dok.
Ul.OO Dobra·noc - „Wyprawa profesora G11Jbki"
19.10 „Archiwum XX wieku'"
19.30 Dziennik
20.00 Pu.b licystyka
20.25 Studio Sport - Puchar Europy w n!łce nołnej: J.uv,en tus Turyn - FC Barcelona
21.15 OT - komentar-te
22.20 „Pióra i brylanty" - recl·
tat Zii« Jeanma:-ie
23.05 DT - wiadomości
23.10 Jezyk ~ rosyjski - 1. 20
23.45 OT - wiadomości
PROGRAM ll

PROGRA!4 I

17.00 „Konsylium klini.k! z.drowe-

10 OO DT - wiadomokł
10.10 Film dla 2 zmiany - ..Romeo i Julia pod koniec listopada" - film prod. CSRS
11.35 Zielono nam
1145 Apteczka domowa
16 2.5 DT - wiadomości
16.30 ,.Krąg" - magazyn ha·r eerzy
Hl.55 Dla dzdll'C!: Tik-Tak"
17.20 DT - wiadomoś<'i
17 30 Losowanie Express Lotka
Suoer Lotka
17 40 Studio Sport - Meksyk '86
18.20 Tetewl7yJny Informator Wydawnlczv

17.30 Salon muzyczny
18.20 Przeboje „Dwój,kł"
18.30 Wiadomołci (I:.)
19.00 „Spiewa Hovard Cerp-endale"
(1) - muzycz.ny
proiiram
rozrywkowy prod RFN
19.30 Dziennik
20.00 Co na.tta do ne.s sorawadza
20.15 „Frandszka" - film prod
NRD
21.!-' „Klelncit Północy" mm
S
Szwarc-Bronik()IWsk ie1?0
22.30 Studio Sp~rt - MS w . jet·dzle fii:u;rowej na lodzie
pa.ry soortow&
2:U!5 Wieczorne wiadomości

••*•

wciorfJj zgłoszenie

·dziś·
... OGŁOSZENIE

IRENA ZOFIA
MICHALSKA

----------------------------„
Z- clęboklm talem sa'IVladamlamJ'. te dnia 1T marea 1981 roku
w wieku 71 lat

· smarł

Pogrzeb odbędzie się dnia to marca 19~6 roku o godz. tł 11a
cmentarzu Mania.
Wyrazy cłęboklego współczucia Rodzinie Zmarłego ikładaj111

W

KOLEŻANKI

dniu 11 marca
1981
w wieku 77 lat

$.

t

I KOLEDZY z BANKU UAN·

DLOWEC10.

toku

P.

Z głębokim talem zawladatnla•
mY. h w dniu 16 marca 1916 ro•
ku zmarł nagle w wieku 48 lat
nuz ukochany M-t. Ojciec, Syn
I Brat

$. ł

HELENA TOWPIK·
KONIUSZEK
Naboteftstwo tałobne odbędzie
w dniu 20 marca br. o godzinie 12.30 w kapllcy cmentarza
św ,
Józefa przy ul. Ogrodowej
39. po czym nastapl wyprowadzenie zwłok, o czym zawladamlaj11
w amut~u:
1
się

MĄŻ.

SYN

I

POZOSTAŁA

RODZINA.

P.

A. Szram przedstawił
p_rogram.
rozwoju, mieszczącego
się przy
placu Zwycięstwa 2, Muzeum Kinematografii.
Z ~oncepeją
programu zostaną
zapoznani radni na najbliższej sesji Rady Narodowej
poświęconej
problemom kultury.

~

• GODZ. 10.45. Brukowa 23. zyg.
munt K, wszedł nleostrotnle
na
jezdnia: I został potrącony przez nmoehód „Robur" a następnie przez
autobus MPK.
Nieostrożny pieszy
doznał urazu głowy I wstrząsu móZ•
gu.
• GODZ. 15.10. Klllft&klego - Ja.
racza. „Syrena" koloru seledynowego wJech3ła na skrzytowan•e 11rtY
czerwonym świetle I spowodowała
zderzenie ze „Skodą". WRD wusW,
ul. \VI. Bytomskiej 60, tel. 57-16-&Z,
poszukuje świadków wYpadku.

BORUSIEWICZ

z głębokim talem sawladamla·
my, te w dniu fł marca l.986 roku zmarł nagle. nasz
ukochany
Ojciec I Md
ł

Z głębokim talem zawladaml:l·
my, te w dniu 16 marca 1988 roku zmarła nasza ukochana lllatka

s.

P.

ANTON I IDZl'KOWSKI

Pogrl\lent w smutku
SYN I SYNOWA

Dnia U marca 191ł 1oku w wie·
ku 61 lat ~marła

$,

ł

S. t

P.

KRVST.V'NA BANASIAK
Pogrzeb odbędzie się dnia
łO
marca · 1986 roku o godz. U 11a
cmentarzu ewanitelicklm przy ul.
Ogrodowej. o czym zawiadamia
pogrążona w slllutku
RODZINA

niedzielę.

•Dnia 11 marca

rła.

przeżywn:y

19lł

lat 59

Redaktor depeszow'

roku

!\IGR

P.

KAZIMIERZ
CHUDERSKI

KAZIMIERA
SWIENTCZAK
1

wieloletni pracownik NBP
BH Oddz•ał w Łodzi.

Pogrzeb
odbęd'Zle 1lę dnia 19
marca br. (łroda) o godz. U z kaplicy cmentarza przy ul. Szczeclnsklel o czym
zawiadamiaj~
pogrĄ:!:enl w glęboklm smutku:

oraz,

Pogrzeb odbędzie się d1>1a
marca br. (czwartek) o godz.
na cmentarzu Mania.
ŻONA

!O

1ł

z DZ!Ef-"'IJ i WNUKA·
MJ.

.

Z głf)boklm talem zawiadamiamy,
1marła po długich cierpieniach

S.

D~BSKA.

filolog. nauczycielka aŻkól łred·
nich I podstawowych w . Pabian!·
cach I Łodzi.
Wyprowadzenie zwłok nast.-~I w
dniu 20 marca br. -0 godz. t3 z
kaplicy cmentarza przy ul. Szcze„
,
clftskleJ
RODZINA

t

STANISŁAWA

te

w

dniu 10 marca 1916 roku

P.

MOKRZYCKA

Naboteń.litwo talobne odbędzie ~te w dniu 21 marca 1986 roku
o godzinie U w kościele
Wincente~o !drewntany) na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, po którym naSlllPI wyprowadzenie drogich nam zwłok do grobu rodzinnego
na
miejscowym
cmeDtarzu.

,w.

SYN, SYNOWA, WNUKOWIE z ŻONAMI
RODZINA.

(WW)

r

t9SI

roku zma·

ALICJA TEOD·OZJA
WALCZAK
s domu

dniu 11 m:irca

W

zmarł

SYN. SYNO\VA I WNUCZ'ltA
Z &łęboklm talem zawiadamiamy, te w dniu U marca 1986 roku zmarła

p

Pogrzeb odbędzie sle dnia
2ft
marca br. o godz. t5 (czwartek!
na cmentarzu na Dolach.

Pogrzeb odb~dzle 1\ę na cmen·
tarzu komun.alnvm - Zarzew w
dniu ' 20
marca br. o godz. 12,
o czym zawlad:imlala wszystkich
życzliwych Jl'go parnlecl pogrąźe
ni w bólu I talu:
ZONA . SYN. SYNOWA t t'O·
ZOSTAŁA RODZINA

JACEK

ł

ANNA
BUJANOWl·CZ

1

były długoletni prezes Spółlh:IPlnl
•• Pr2yszlołe Rabotnlcza".

STĘBOROWSKI
MGR EKONOMII.
Pogrzeb odbędzie się zo marca
br. (czwartek) o godz.
11
na
cmentarzu
komunalaym - Za·
rzew. ·
PozostaJ11 w głębokim bólu:
ŻONA, CORliA. MATKA, RO·
DZERSTWO
I POZOSTAŁA
RODZINA.

W dniu 18 marca br. prezydent
Pietrzyk wręczył akt no•
minacji da sfonowiskt> dyrektora
Muzeu,m Kinematografii - dr Antoniemu Szramowi.

Jarosław•

PIEC gazowy c.o. - sprzedam, tel.
• GODZ 15.30. Paradna 81. 13.letBrzeziny 17-31-83.
8960-g-E nla
Honorata l\l. Wbiegła na jezdni!J
SPRZEDAM opony 155X13, cebul- I wpadła pod „żuka" doz.naJąc ogól·
ki mieczyków, złoty sygnet, tel. nych potluczell 1 wstrząsu mózgu.
36-24-35 (rano).
21231-g-E
• GODZ. lS.35 . Krasnodęby stare
NAPRAW A pralek automatycznych
(gm. Aleksandró11·). ;,Nysa•• k;erowa.
86-.97~3JI. WiśnlewsW.
21.2Q2-~-ji: n3 11t~i. Józefa P · wskt1te'<
nlt.-1
ZATRUDNIĘ montera
wodno-ka- ostro7.ui'J iav\v. o:jechalą na · pnbonalizac;yjneg.o, gazowego 57-:.10-~4. cze 'i udorzw~a w dnewo. Passter
21230-g-It Wacław P. doznał złamania nog\.
(j&b)
EMERYT. rencista na 1/2 etatu
potrzebny (praca fizyczna) 52-80-67
.
21228-g-E
DALMATYI\'tCZYKI
sprzedam
· Dnia 11 marca 1918 roku zmarł
55-31-58.
21227-g-E
nagle, przetywuy lat łl
SPRZEDAM
„Mercedesa"
220D
(1968). Stryków, Mickiewicza 17,
S. ł P.
tel. 237 po 20.
21196-g-E
PILNIE sprzedam duże gospodarMIKOŁAJ
stwo w•nolinie IOodżkiej 86-12-04
21226-g-E
SZWACZKĘ na overlock - zatrudWyprowadzenie droA'iCh
nam
nię 57-93-77.
21225-g-E
zwłok odbędzie sil) doda !O marca
HYDRAULICZNE - Łf;ka 57~2-52
br. (czwartek) o godz. tz.30 i ka·
212.94-g-E
plicy cmentarza komunalnego na
POTRZEBNY piekarz piecowy
Zarzewie, o czym zawiadamia po·
od zaraz. Łagiewnicka 264.
grążona w gł<:boklm żalu:
21193-g-E
kODZINA
„TRABANTA", „Syrenę", lodówkę
zestaw wypoczynkowy - sprzedam. 33-10-32.
8893-g-E

S.

emerytowany długoletni pracownik · bankowoCel, odznaczony Zło·
tym Krzytem Zasługi l Innymi odznaczeniami resortowymi.

A. Szram dyrektorem
Muzeum Kinematografii

l(O człowieka"

mgr KAZIMIERZ CHUDE'RSKI

zmarła

(.

TELEWIZJA

M-5, cztery pokoje sprzedam.
PROGRAM lit
tel. 51-39-63.
8889-g-E
11.!MI Od dixielandu
do swingu. MURARZY do zakładu rzemieślni11.30 Inden - a.ud.
11.40 Gwiazda
czego - zatrudnię. Tel. 5Z..81-43
tygod.nla . 11.50 Gracll!ano Rnmos ..po 18.
8897-g-E
.. Fazenda 1ao Berna.r do" odc.
12.00
NAUCZYCIELA języka . angielskiego najchętniej os. Teofilów
poszukuję. Tel. 52-81-43 po 18.
Dn.la 11 marca 1981 roku zma8896-g-E
rła w wieku 11 lat
OPIEKA dla starszej osoby - poS. t P.
trzebna. Tel. 43-42-00 godz. 17~
20.
8894-g-E
ZAMIENIĘ
„Fiata 125p" (odbiór
natychmiast) na 126p, tel. 52-92-06
8866-g·E
1 RYCHTEROW.
ZAKŁAD hydrauliczny zatrudni. hydraulików. Tel. 48-25-47.
Pogrzeli odbędzie się dnls za
8812-g-E
marca br. o godz. 1ł na. cmentarzu ewangelickim przy ul. SopocSPRZEDAM nadwozle 126p uży8747~g-E
kiej (Rutla Pahlanlcka).
wane. Tel. 78-74-70.
l\IĄŻ I POZOSTAl.A RODZINA
GUMITEX kuplę. aG-32-72.
9027-g-E

DYREKCJA,

5

(

se.rwls Trójki. 12.os W ton~cjł TrOJkl. 13.00 Eugeniusz Da:bkł „LudT.le z
tamtej strony świata" - odc. 13.10
Powtórka z ro„rywkl. 14.00 Mastnow!e batuty. 111.00 Serw!• Trójki. 15.0S
Reggae - pleśni wędrowców - aud.
15.40 Akcja „M" - aud. 14.00 zaprasza.l)ly do Trójki. 19.00 Coa!Ziennie powi~ć B. Prus· „Faraon"
lt.50
odc. a. 19 30 Trochc: swingu.
GracUlano itamos „Fazenda sao Bernardo" odc 7. 20.00 Studio nagrań
- aud. 20.45 Klub Trójki aud.
21.00 Trzy kwad,r anse jaz:r;u - aud.
Zl.45 Klub Trójki. 22.C5 In!. sport.
22.15 W kręgu ballady. n .45 „Prze.
czytajcie raz jeszeze''. 23.00 Zanraszamy do Trójki. 23.50 Vladomir Nabokov .,Zaproszenie na egzekucję".

<pł:Ym.)

•

•

zespo-

dujący o ostatecznym kształcie koń tów z czoła tabeli nie widzą zb:vt~owej tabeli turniej •.play off" mi · hiej potrzeby dodatkowej walki o
ną~ półmetek, zaś panie
dopiero punkty, których wystarczająco duzaczynają tę fazę mistrzowskiej ry- żo zgromadzili po dwóch rundach

walizacji
Osiem drużyn żeńskich rozpocznie dtiś walkę d medale. W Szczt'
cinle wystąpi przeciw
Czatnym
przodujący w rozgrywkach t.KS. W
Pabianicach koszykarki Włókni11.rza
podejmują drugą w tabeli
Slęze
Wrocław. W Poznaniu Lech pneegzamiµujc obrończynię mistnow
skiri:n tytułu - Wisłę, a w Gdań ·
ski.i Sp{inia zmierzy się z
AZS

· rządu

Zobowią'.?'.anie

ZOFIA GUTMANOWA

ketaktcn l.echnlc1111

JER7.V HARSKJ

POZOSTAł.A

Konferen~ja prasowa
„

ministra

J. Urbana

{Dorkofl~ni• H atT. 1)
świeckości szkoły atała

uda
111• w
ostatnich tygodniach przedmiotem
bezprzykładnych ataków 11 niektórych ambon.
Rzecznik prasowy
ruidu podał liczne przykłady wystąpień księży, którzy w obraźli
wy dla władzy aposób, zachęcali
wiernych do walki :i:e świeckością
szkoły.
Napaści

te nie mają ładnego uzasadnienia - powiedział min. Urban. Szkoła polska nie godrl w
niczyje przekonania religijne i. nie
uprawia nietolerancji. Sugestie taklo Sil obraźliwe dla nauczycielstwa. W toku nauczania nie prowadzi się ani walki z Bogiem, anł z wiar- w Boga l nieznane są
W7Padki uratanta uczuó religijnych uczniów·~ Znane •• tylko
wypadki odwrotne.
Kościół ma
pełne możliwości rellgłjne~o nauczania mlod·iłety.
Pańsfwo nie
wtrąca się w tre§ó tego nauczania.
Zasada świeckości szkoły i naukowych podstaw ołwlaty jest niepodważalna, a k:onttlkty tego typu wzniecane Sil zawsze kosztem
młodzieży z uszczerbkiem dla miajl szkoły.
Następnie rzecznik pruowy ~
polemizował z niektórymi don1esienfami zagranicznych łrodków

du

masowego przekazu, .mln. 1 inWolnej Europy na temat
ostatniej. wizyty wicepremiera Z.
Szałajdy w Bonn i rzekomym oiwladczeniem ministra gospodarki
RFN, jakoby otrzymane przez Polskę kredyty związane były z uzyskaniem zgody władz polskich
na dalsze przesiedlenia do RFN.
Minlster Urban zaprzeczył tym doniesieniom l stwierdził, że strona
zachodnioniemiecka nie stawiała
żadnych warunków politycznych.
Rzecznik prasowy rz1tdu poinformował r6wniet dziennikarzy,
że
określony został na szczeblu ekspertów wkład finansowy Polski do
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wyniesie on ok. 778 mln
dolarów. Z teJ kwoty ok. 22 proc.
płatne jest w walutach
wymienialnych, a reszta w złotówkach.
Na pytanie koreapondenta „Los
formacją

ze

•tr.

1)

produkcji aą więc dalej c:eJlY reeulowane, którego to tematu starannie podczas konferencji unikano. Może dlatego, ie na t>')przed·
niej giełdzie sygnalizowano• generalne rązwiązanie tego problemu ...
Może nieco lepiej
przedstawia
się oferta chemii z 1001 drobiazgów, która tradycyjnie ,,zmonopolizowała"

rzemiosło,

spółdziel

czość i firmy polomjno-zagraniczne
Tu można nawet mówić o .f'ó.lmowadze cząstkowej. Natomiast rynek konfekcji ciągle pozostaje nąj
trudniejszy, oferty producentów
są modne i kolorowe.
Ale nader
często nie podaje się wielkości oferty, tak jest · ona mała (1 tys.
sztuk, 2-3 tys. już rzadziej) zwła
szcza' przy wyrobach najatrakcyłniejszych często nie
podaje się
także cen. A zresztą
są bardzo
zróżnicowane,
nawet na wyroby
- o podobnym standardzie. Z handlowcami jeszcze trudno pogadać
bo po pierwszym
dniu zapisują
sobie co by . chcieli kupić. Producenci, obawiam się, nie bardzo chcą
z nimi rozmawiać, bo giełdy materiałowe odbywają się dopiero po
targach, czego nonsensowność wykazuje się od lat, lecz bez rezultatu.
Zatem teraz podpisze się umowy,
a za dwa tygodnie będzie s!e je
zmieniać, uściślać. Nie mówiac o
tym, że ten pierwszy dzień to tak-

Protestacyjna
nota ZSRR
·wobec USA
Związek

Radziecki zaprotestowa1
wobec ambasady USA w Mosk~e
w zwiazku z naru~eniem 13 bm.
przez amerykańskie okręty granic
państwowych ZSRR na Morzu Czarnym u południowego
wybrzeża
Krymu.
P rzekazana ambasadzie USA no·
ta protestacyjna stwierdza, te ak• C'fa ta miała charakter demonstrac ji ,., jawnie prowokacyjnym celu
J est to n.ie pierwszy
przypadek
kit-dv okręty sil morskich USA niP
pr:z:P5t rze!!aią praw I zasad obowia
zu .i ~ c,· ch na wodach terytorialnyC'Ji
ZSHR. Strona radziecka niejedno·
krątnie zwracała uwagę
stronie.
arneryk ańsklej na niedopuszczalnośf
takiego postępowania. Tego rodza·
ju naruszenia granic - pl)dkreśl11
się w nocie - mogą mieó poważne
nastę pstwa, za które całkowitą odpow iedzialność ponoszą Stany Zjed·
noc:z:one.

1

i świadczenia socjalne

Z nłole6 planu na bleiący rok wynika, ie przewidywanemu wzrostowi koszt6w

Angele1 Tlmea" kiedy prnwidy· ułnymanla łowarzyszy6 będzie proporcjonalny wzrost dochodów, a - jak inforwane jest wstllpienie Polski do muje Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych - będzie to wzrost przynaJ·
MFW, mln. Urban odpowiedział, źe mniej t6wnowaiący większe obciążenie wydatkami naszych gospodarstw domowyeh.
nie jest w stanie dzisiaj określić Ten wzrost dochodów, to oczywiście przede wszystkim większe płace, emerytury
terminu, ale przypuszczalnie na- i renty, a także - ' "' odniesieniu do grup ludzi najgorzej sytuowanych rozto Jeszcze w tym roku.
Dziennikarz z Associated Press
zapytał o r eakcje społeczeństwa na
osta tnią podwyżkę cen ..
- T r udno m6wić o zadowoleniu
stwierdził rzecznik prasowy.
Przeważało raczej zatroskanie
z
powodu rosnących kosztów utrzymania. Społeczeństwo jednak rozumie konieczność okresowego podnoszenia cen. Ni!! było natomiast ż '1d
nych zbiorowych protestów, a doniesienia prasy zachodniej o pochodzie protestacyjnym, który jakoby miał wyjść z kościoła św.
Brygidy w Gdańsku l dojśó do
dworca kolejoweco - li\ nieprawdziwe.
·
Korespondent „11'1nanclal Times"
interesował 1i11 reakc~ rz11du na
oświadczenie Federacji Związków
Zawodowych Górników w sprawie
przedłutenia czasu pracy w górnictwie.
- Oświadczenie otrzymaliśmy 14
bm. Obecnie rZ11d przyeotowuje
odpowiedi - powled%iał mln. J.
Urban.
- Czy podziela pan opłni•
zapytał przedstawiciel włoskiej agencji ANSA - że dlatego Służba
Bezpieczeństwa nie może ustali~
pobytu Z. Bujaka, ponłewai cieszy Ilię on szerokim poparciem spostąpi

łeczeństwa?

Nie podzielam tego poglądu rzecznik prasowy
takim poparciem nie
ugrupowania opozycyjne, którym Bujak przewodzt. Swladczą o tym chociażby, ignorowane
przez społeczeństwo, kolejne apele
Bujaka. Z politycznego punktu widzenia lepiej jest nawet, że Zbigniew Bujak pozostaje w ukryciu
i wydaje kolejne apele, których
nikt nie słucha nit miałby od.grywaó rolę męczennika w więzieniu.
Ale oczywi§cie prawo obliguje o-rgany łclganla do poszukiwania
Z. Bujaka.
-

powiedział
ponieważ
cieszą się

ALDONA ŁUK.OMSKA
(INTE.RPRESS)

Targi· I• przetargi
(Dokończenie

Wyższe płace

że okrea wyczekiwania
więcej, kto okaże się

-

kto da
„dobrym"
klientem i, jak dawniej: Jrli.ast naliczać
kary umowp.e . za Jlieterminowe
dostawy zgodzi
się
na opóżnlenie w zamian za
nieco większą ofertę. Stąd targi i przetargi zwane rzeczywistością właśnie dopiero się :i:aczynają. Jest to jednak ciągle jeszcze
n!lmiastka prawdziwego „targowania", skoro nie polega na konkurencyjności między
producentami.
a na kupowaniu z rozdzielnikiem
i z „argumentami" o.raz propozycjami hie do odrzucenia na jakie
kogo (czytaj przedsiębiorstwa handlowe) stać. Na wiosenne targi zjechała z życiowej konieczności jedna firma - Huta Szkła „Krosno".
~tóra specjalistyczną giełd!! ma w
mnym terminie,
ale kłopoty ze
zbytem zmusiły ją do · szukania
klientów. Ale ponoć jedna jaskół
ka nie czyni wiosny...

szerzenie zakresu . niektórych świadczeń ~ocjalnych: O wszystkich tych sprawach 7
osobna pisaliśmy Jui wcześniej szczegółowo, dziś zatem przypomnienie tylko obrazujące skalę przedsięwzięć, których celem jest utrzymanie w najgorszym razie - dotychczasowego poziomu życia.

N'AJPmRW SŁOW KILKA O
PŁACACH. Obowiązujące w t ym roku mechanizmy kształtowan ia funduszu wynagrod zeń pozwalają na śre dni wz rost pł ac o
około 13 procent. Jest to oczywiście uzaletnione od osiąganych efektów ekono- ,
mieznych, a więc od pracy poszczególnych przedsfębiorstw - ich kierownictwa
i załóg. Zakładom obciążonym podatkiem
od ponadnormatywnych wypłat dano prawo
do wzro.stu wynagrodzeń wolnego od tego podatku, jeśli kwoty te nie przekroczą 400 zl miesięcznie na jednego pracownika. Jednocześnie podnoszone będą
place w instytucjach u t rzymywanych
z
budżetu,
a także podwyższa się diety ze 180 do 240 złotych dziennie.
EMERYTURY I RENTY, Jak wiadomo,
od 1 marca zwaloryzowane zostały emerytury t renty przymane do 31
grudnia
1984 r. Operacja ta po1ega na podniesien!u podstawy ich wymiaru o 15 procent

(nie więcej jednak nit o 3 tysiące zł) i
ponownym - od tej większej podstawy
- obliczeniu Wysokości świadczeń. Oprócz
tego i niezależnie od obecnej waloryzaFj i,
1 wrześn i a nastą.pi dodatkowa podwy:i.ka
·w iększości emerytur i rent przez dalsze
zwiększenie podstawy ich wymiaru:
od
6 do 20 procent w zależności od cza.su
przyznania świadczeń, wieku i stopnia
inwalidztwa. Podwyższona zostala
także
do 7 tys. zł podstawowi\ wysokość emer ytur i rent d~a rolników indywidualnych.
Większe o 60'0 :rl są też od 1 marca dodatki pielęgnacyjne.
Tym emerytom i irencistom, którzy chcą

i mogą poprawić swą .sytuację materialną,
stwa.rza się warunki pracy i jeśli wynagrodzenie za nią nie przekroczy w roku
bieżącym 168 t;-.s. zł (dotychczasowa górna granica wynosiła 144 tysiące), emerytura bądt renta nie ~dzie zawieszana ani
wmiejszana. W niektórych deficytowych
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Tyle w Warszawie. A co w Łodzi, Krakowie.
Kielcach, Piotrkowie i wielu innych miastach? Incydent, czy normalna praktyka? - zadaj4 sobie
pytanie ludzie czekający w kolejkach. Z pewnoś
cią ukaranie winnych nadużyć, owych fikcyjnych, papierowych mieszkań, podziała otrzeżwia
jąco na ludzi, którzy odpowiedzialni są za terminowe oddawanie domów do użytku. Taka kuracja
„wstrząsowa" bardzo się przyda.

W myśl porzekadła, te kij ma dwa końce, budowalani coraz śmielej głoszą opinię, że wyznaczone na rok 1986 zadania nie mają szans w ykonania. Przewidywana liczba 13~140 tys. planowanych mieszkań nie jest możliwa do zrealizowania. Rzekomo może ich być o 10 tys. mrueJ. Co
dziwniejsze, do tej opinii przychylają się również
wojewodowie. Po raz pierwszy od wielu, wielu lat
rozkładają oń1 ręce i są za-mniejszym plai;:em budowy mieszkań, niż to sugerowało Ministerstwo
Budownictwa oraz Komisja Planowania przy Radzie Ministrów

Oby tylko nie skończyło się na paru odwoła
niach ze stanowisk, kilku naganach i upomnieniach.

Powody? Surowa zima. Ale to tylko kamu_flaż;
Prawdziwych przyczyn szukać trzeba w ogolneJ
niemocy budownictwa, ogromnych kłopotach miast
z terenami pod budownictwo oraz „ w kontroli
rzetelności przekazywania domów do użytku.
Członkowie

T

dza:

W "Dulbois" zawsze jest iorąco, więc ... Mote być jednaik r6żn.ie. · Może być
.. w.ielkie pranie", ale rru>że być tyliko ,,przeą>ierka" ...
W kil1k a minmt później Julian Niedziela - kończący kadencję przewodini·czącv
- otwiera zebra.nie sprawozdawczo-wyborcze NSZZ Pracownik&w ZPB im. S
Duooic ~P<l'lino". Po akcencie pol!tyezoym („zebranie nasze ódbywa się w s.zczeg6J.nym okresie ..." ftd.), akcent uroczysty, ezY'li 'J>OOZiękowain:la dla tych, którzy
za.kończyli przewodniczein.i• na wydiliałach ~k&Memu ip0 erzcmplarzu
•.K~h.nl ·
domowej") L.• do roboty.
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Mera z przekazywaniem fikcyjnych mieszkań
przybiera obrót niekorzystny nie tylko dla budowlanych, ale i ich zleceniodawców, czyli inwestorów. Wuyatko wskazuje na to, że trze'Qa bę
dzie nie tylko poprawić ogłoszone przez GUS dane
o wykonaniu planu budownictwa mieszkaniowego
przez firrny .państwowe w roku 1985, ale również
dokonaó zmian w propozycjach na rok bieżący. In
minua - niestety.

ui 'l)rzed jedenast11 sa•l a jest peln a. Nle mam tu ni.kogo, W•ięc trudno m l
wezuć się w atlIIlosferę, zroz.umi eć uśmiechy bądź Ich brak. czytać z ! uż
no rzucanych uwa.g. Barbara Sierad.ZJka - delega.tka, ale i go& za.azem
(jest wiceprzewodniczącą federacji) - w ie wi~ej, lea sprawy nie przesą-

==

Z innych zwiększonych świadczeń 11ocjalnych wymienić trzeba tu jeszcze: zasiłki
wychowawcze, świadczenia dla rodzin zastępezych, świadczenia z pomocy społecznej i poszerzenie kręgu
uprawnionych
(przez podniesienie górnej granicy dochodu na osobę do 6 tys. zł) do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.

Trzeba

sięgnąć

Piel"'WSU ~nkty l!(lnl\&ru Id• tład~o.
Same h istorie proci!duralne: kto za, kto
orzeciw, kto się wstrzymał - n!e widzę . Dziesięć mmut d'Zieslęć punktów:
I S.P'ra wo.zdania.

To11 •praiwozdanta uctęp\ld11ce>go · u.rządu jest talki: ~ jeacu &'P!'awy, których n ie załatwiono i są uchowały zan11du, ktl>rych post&nowienia n·le li\ do kołt~
ca w:n>ełnione, ale nie ma 1>0wodu, łe
by cię wstydzić tyCh trz~h lat. Stuał
się zalI"Zl!d obJl\Ć
swoJI\
dzlałalnośc!11
wszymko, co ważne d'IA 111idzl. Walczył c
1>łace (średnia w grudniu w111losła 21.llT
złoty.eh). clbał 0 wa<rUinnd l)raey (okaleczM1. i i.n.ny.eh kontuy;ji jfft ji!dnak 9PO?O.
wl~ :pytanie: ery aby na 'l>C'W!!lo zal„
cenia społecznego Inspektora aa reSJ>ek•
towa'!lel, dbał o wypoczy.nellt I '"olo11łe
dla dz!eci pracown!ików (dro-J?ie a.\, ale
sa dła wszystkich), wy~eczki <mtainliowal d<> bileit6w- 'Il& imprezy kułituralne
rlon1aeał. interweniow!tl nawet w sprawa.eh nlleszkain.!ow~h - ł bywało, łe
sku.t~nie . Szere-g! Z'Wil\:tko~ tetź rosłv
wst&m11.tya:n!e I na tle łM~ktej łredlt~1
wv"lllda to w ..Poli.no" e&Jiklem 11!ełle:
4~.~ '!>roc. nracull\.CYcll ł 'ee.ae ipoinad
100 emeryt6w.
lłu'bairt Slwadt.lka bęmle .,otem \11C:l._
stniezyć w dyckusj.!, tera.z natecnlast wY·
stę. puje jakby oficjalnie. informullle
o
1>o<.zyaiaaiiach federac}i Na koolec llltł.a
da ośwf.adczenl<!: ja.ko członek · obeC!lej

Rady Fi!deracji ma iprawo do mandatu

11a

n

m.

ale rez;rtnu Je 11 tego prawa i l>rzy j.m.ie ten manda·t - Jeśli tak
'P<l&t anowlą kole<lzy jedynie od swoi.ej org8i!lizacji, a w ięc t,.u. w .•Poli.n<>".
To się ~doba, chociai w ten sposób je.śli oczywiście S!eradi;ka zostanie wybrailla - .,PoUno" mi~ będzie na zjet_.
dzie dwoje a. .nie troje „swoich".
Zj

PI'O'll1a.dl:llCY zebrli!llle otłQS!fił ezaa na d.ys-

ltullj•·
W.Ybo.ry z dy&Jrusją 'Przeplata! się teraz
z so~ l>t"Zez kilka godzin. Dla jas-

będ11
11ośel

darujmy 10bie jedinak owo .,prze·

płata.nie" . Dyskusja swoją &-ogą. a wybory - swoją. Ty.m bardziej, te wyraź
nego związ!ku między tym, co mówiono
a tym, jak wybierano - raczej nie było
V"ięc naj,plerw o •dyakusSi.

syn "

do prawdziwych powodów, które

sprawiają, że budownictwo nie tylko zresztą mieszkaniowe, stało się obszarem bezkarnego dyktatu
monopolistów. W tej roli ciągle występują pań
stwowe firmy budowlane. One dyktują warunki.
a Ich dominacja sprawia, że inwestorzy podpisują

umowy pod dyktando.

·

Dopóki ten układ się nie zmieni - nie będzie
porządku w inwestycjach mieszkaniowych.
Nie
będzie krótkich cykli ' budowy, nie będzie dobrej
jakości domów i mieszkań. Nie zostanie zahamowana jazda cen w górę.
Na .,szykany" ze strony kontrolerów IRCh
f
NIK budowlani odpowiadają, że to nie oni, lecz
inwestorzy zgłaszają budynki do GUS. I jest to
prawda, tyle że niepełna. Otóż mamy do czynS!nia ze specyficznym szantażem i to podwójnym.
Firma budowlana ostrzega spółdzielnie, aby były
,.grzeczne", inaczej same będą musiały domy budować. Budowlani mają roboty dosyć. Jeśli firma
się nie podoba, to znajdzie się kilku innych inwestorów, którzy tylko czekają na przyjęcie zlecenia
na roboty budowlane. A do tego chcą więcej zapłacić. Ile? Ile zażądamy. Ceny umowne. Podobno
„na układy nie ma rady".

• Amerykaitskt
fotoreporter Karol
Ann Gn2y
zdobył tym zdJęctem
l nagrodę na World ·p;ess Phot•
l98B w Amsterdamie
•v kategorii
„Ludzie".
SwĄ
pracę zatytnłował
,,Etiopia - oJclec l ayn".
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Te-go oierwszego dłuit!o nie bvl o. Wreszktoś wstał ' ,~ .::i· _ :.- · a~,.
b'r":e
„cz;ternaslka", co mimo u<:ly\\ ;„tegu ·.ai.nteresowania sorawą wywołaJo pewna wesołość. Drugi za !.{) dyskutant popisał s; ę
oracJ11 ai :W-m i.nutową S;xiro w niej było o llObie i chyba przede wszystkim
o
sobie, więc sala zarea.gowała pomru.k 'em
znie-cierp.liwie.nla. Mówca rzucił tylko retoryczne-: .,czy ja koleżeństwu przeszkadzam?" !... kontymioWał. Malo to było
ja.sne do końca , lec:z odezytać się dało
jSJko atak na u.stę,pującego
przewodniczącego i za.rz:td. Niby n ic konkretnego.,
cie

al•.~

Tuesa ŻaJi: da~a mu ~tem za toi kolega Grzelak wszedł do
zarządu Po;>racuje zobaiezymy. A mote kolega Grzelak powie kiedy I k~o
odJpra•w iooo z zairządu 1 niczym? A m~e
dowiemy się w czym ;prz:ewod.nicz11cy nie
llerył się ze 1daniem innych?!
C i eszę się . że

PRZEPIERK A
Oodiina trzynuta. Por a 111& • zitaaza.nle
kandydatów do zan:ąd u, komisji re-wlzyJrtl i na zja:z:d. I pora na posiłek w·iec
na stołach .tut f!BJk i i herbatka. Jedno
dru.g lemiu troch e J>rteszkadza, ale żeby
b~o .nybciel... Za.rząd ma byó U-osobowy - ka.ndydllltów jest s.zesnastu KomJaja wybo.rcza zrobiła swoje i zniknda.

ojcięc

,„Etiopia

GRZESZNICY BEZ WINY
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I WRESZCIE· SWIADCZENIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM. Od 1 marca
obowiązują już na przykład zwięk.szone
z as iłki rodzinne. Ten najwyższy, jeśli doch ód .na osobę w rodzinie nie przekracza
4 t ys. zł, wynosi obecnie 2400 złotych . Do
tej pory wynosił 2050 zł i należał
się
wówczas, gdy dochód na osobę nie prze-.
k r aczał 3 tysięcy zł. Do 2100 zł podniesione wstały zasiłki pielęgnacyjne
na
dzieci niepełnosprawne i
współmałżon·
ków, większe są także dodatki do zasiłku
rodzinnego przyznawane na dzieci, które
ze wi.ględu na st!n zdrowia otrzymują
więcej niż jedną kartkę zaopatrzenia (chodzi o mięso).
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Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej oraz
inspektorzy NlK zburzyli doskonale funki:jonu j ą
cy spokój . w stosunkach wzajemnych
pomiędzy
wykonawcami b?do;vlanymi a inwestorami. ~a j
pierw mówiło s1ę, ze np. tylko dwa bndynk1 w
stolicy nie zostały zgłoszone do GUS w
pełnej
zgodności z przepisami i że to zwykłe .nieporozumienie. ~ledy jednak kontrolerzy sprawdzili dalsze 42 budynki przekazane w grudniu spółdziel
niom, okazało 'się, że aż 14 bezzasadnie zostało
zaliczonych" do planu roku 1985 Bagatela
prawie 600 mieszkań. Dwunasta część wszystkich
oddanych w stolicy do użytku w roku minionym
AGNIESZKA OSTAPOWICZ przez firmy państwowe ...

a:

zawodach emeryci otrzymujący świadcze
nia na wniosek złożony przed 1 stycznia
br. mogą zarobić znacz.pie więcej (tu nie
określa s ię g órnej granicy zarobków)
i
także bez zawieszania świadczeń. Dotyczy
to np. pracy nakładczej, wielu stanowisk
robotniczych, sprzedawców w
kioskach
„Ruchu". denty stów i farmaceutów.

·Repl:iiki ru. by?o.
.
Poza ty.rn }ednym ata:rclem temperatura
- ja.k tego dnia na dworze - umiarkowattu Sporo pytań do Barbary Sieradzk1e j i oretensii do federaoe}i. La ta lee-.
a jasn ości w ciąż nie ma: co mogą aamorzą.dne i n iezaletż..'l.e w fa.bryce. a oo federac ja? Sam o.rządne I niezaleźne oglą
da.ją si ę na federację. a federą,cj a na samorządne i nie-zal~ne. Cza.sem J)I'2Y tym
ma.ło <> sobie wiedzą J też nie wiadomo:
czy federacja już .,odrywa si ę od maa".
czy ..masy" nie wyka i;U:j ą zainteresowania? No có.ź może się to k iedyś dotrze...
Wracaiac do d yskusji. . By ło jeszcze o
płacach oczywiście (bałagan jest i ciągle
nle wiadomo czego s ię tr z ymać; kto, ile
i za co 1>0wlnie.n dosta-wać): był<> o cusle pracy (.Jkiedyś to ja wiedziałem iki•-
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dy i do której pracuję, a tera.z?... Co to
z!laczy wydłużony czas pracy? To będą
n&Jdróbki? A może godzi.ny nadliczbowe?
Zróbcie coś w tej fe<ieraeji!); było o zasilkacll wychowawczych (ze śm i ercią na·
turalną idea llliniera, bo podsta.wą wyiiczeti. j.est stare naijwyżej 3200 złotych na
' osobę w rodzinie); było o tym. że inne
przemysły mają roi;mai.t e przywileje. a
lęikki nie; o cena.eh &kierowań wcza·
sowych, o ce.na.eh w ogóle. o dodatkach
stażowych po 20 lat~ch pracy i o kredy·
tach MM. Było więc w $Umie o wielu spra•
wach. Czegoś jednak zabrakło Za.brakło,
a w kaidym ra,zie najmniej było o tym.
co samorządne i niezależne zrobiły (czego zaś nie z.robiły) i co powiooy uobić
same u siebie.
kom!sjł re.wdzyjMJ
·bez
emocji. Podobnie z delega,tami
na zJa.zd federacji. Sieradzka i Nietlziela
mietl jednego tyłko konkurenta i wygrali wyra.żnie. W rłosow~iu na kandydatów do zan11du wallta była OGtrzejsza..
Najwięceoj rłos6w da&tała Teresa Ża,k (okla.r.ki). Dotychcusowy
przewodn!czitcY
irmieśeił się w 11-<>sorowym składzie na
cl.ziflW!ą!tym miejscu. NieSJ)od!zla.nka? .•

Wytru-y. Do

wi~kszych

po~

teso ~boweto llkladu
wybra6 noweao 1>ne<wodniezą.cego, Jul!a;na Niedzielę zl(łOSzOillo Jako pie.rwszego. Zg()dzlł się. Zara-z ')Otem
jedntak n ie zgodziła Ilię Teresa żak (:ie
względu na stan zdrowia i.. chara.kter),
a l>O niej ~staU. Zrobiło się zamieszanie. Ktoś zaproponowd żeby się nie wyghu.piać i wobec ~aktu, U; kandydat jest
joeden, gł0$0wać jawn,ie. W.niosek kłóci!
się z o.rdyna.cj~ I nie nrze.szedł. Niedziela
na 7S ważnych giło.s6w dostal 53. Wolałby
le ohylba dostać 1:10 walc. z jednym przyna.~mniel kontrkamiydatem.
Po ,wytiorach ze-Pran.le wyntn·ie am„
rzało już ku koAcowd.. Jeszcze dyrektor,
jeszcze sekTetarz, jeszcze krótko
&-1JSt
przedstawiciel federacji.., Delega.c! swoje
zrobił!, n.le morę JMnak oprzeć 11, wra•
tentu., ł _ aaroblll tyl'ko ,,.przepiN'k41".
A

' n.ba

było

11

1u nzomu
DZDINIUX l.ODZD _,ft CU• I

Śladem naszych

interwencji

•
y
Byle do wiosn
Mieszkańcy Górnej, których domy są podłączone do lokalnych kotłowni. ciągle mają z nimi jakieś' ktopoty. Jak
jest palacz, to nie ma kok.$u, jak jest jedno 1 drugie, to
z kolei wysiadają kotły. Rekompensatą, ani „słoneczkiem''
mieszkań się nie ogrzeje. Stąd nieustające pretensje lokatorów. Jedna z licznych skarg dotyczy posesji na ul. Sło

wiańskiej 21/23.

· Tym razem - jak szcterze przyznaje PGM Górna niedogrzanie mieszkań było spowodowane wyłącznie brakiem opału. Chociaż już w lipcu ub. r. zgłoswno zamówienie to dopiero w lutym PHO dostarczyło zaledwie 9 proc.
kwartalnego zapotrz;ebowania Na 29 lokalnych kotłowni,
tylko dwie z nich są przystosowane do opalania kotłów
węglem. Reszta, to kotły żeliwne, opalane koksem. Palenie
w nich węglem bądt miałem, nie daje właściwych temperatur. Tymczasem tamiast odpowiedniej ilości kok~u, PGM
Górna otrzymało miał koksowy. Dopiero po usilnych i nieustających interwencjach, dostarczono w połowie lutego 50
ton koksu i 70 · ton brykietów. Opal ten natychmiast rozwieziono równomiernie do wszystkich kotłowni.

Zmartwiona matka. się

N

bez pneszk6d okrec pracy w
innych zakładach, teraz powodługą
zbyt
. ływały się na
przerwę w zatrudnieniu
przekraczającą 3 miesiące.
a
Długoletni pracownicy,
pouirazem poszukiwani i
fachowcy
trzebni zakładom
przerwę
argumentowali, te

patdzlernika 1982 r„ które położyło kres tym sporom. (Opublikowała je „Służba Pracow-

nicza" w nr 11182.)
Najbardziej interesujący obie strony ustęp· wspomnianego rozporządzenia brzmiał nazakła
stępująco: kierownicy
uznać
dów pracy powinni

amH;ć
spowodowały wY1sze okol!rzności. Zakłady powoływały si~
na układy zbiorowe lub obowiązujące ich przepisy płaco
we i wszystko pozostawało w
za wie szeniu aż do momentu
kiedy ukazało się wyjaśnienir
nr 15 ministra pracy, płac i

spraw socjalnych z dnia

7

nit 3 m!!'sl;ice
zatrudni(•niu spo-

trwającą dłut.ej
przerwę

w

wodowaną przejściem praco~
nika na emeryturę, j ~:ko nif'
ciąi:łości
powodującą utraty

pracy do celów dodatku stagdy opozbapracowników
wiają dodatku

żowego w przypadku.
bowiązujące przepisy

Po raz pierwszy w bieżącym roku nagrody z funduszu zakładowego będą
§§~wypłacone w oparciu o nowe przepisy. O ustawę z dnia 10 lipca 1985 roku,
~ ~ § która . w części dotyczącej zakładowego funduszu nagród zastąpiło dotychczas
~ § ~ obowiązującą ustawę z 23 czerwca 1973 r.
przyznawa.nio
§ ~ ~ Ustawa poprzednia ustalało dość rygorystycznie zasady
~ ~ § „trzynastek". Generalnie rzecz biorąc tylko · za w całości przepracowany rok
~ § ~ kalendarzowy (rok obrachunkowy) i to w jednym zakładzie. Ale oczywiście
§ ~ ~ i ono przewidywało od tej zasady liczne wyjątki. A jak wygląda ta sprawo
pytają ciytelnicy. Czy i co zmieniło się po ubiegłorocznych retu·
~ S § obecnie?
~ ~ § szach?

§~ §

Odpowiedzi ·redakcji
ste skontaktowanie

ieprzerwana praca w
jednym zakładzie procentuje, zwiększanym
,
co jakiś czas dodatI
kiem stażowym .Totei pracownicy odchodz.ący na emeryturę z reguły mają uprawnienia do 20-procentowego dodatku. Ale w początkach lat
ośiemdziesiątych wielu z nich
rozstało się ze swoimi zakła
dami, występując. o ~ześniej
szą emeryturę. Po.t ern, część
dawnych
wróciła jednak do
zajęć, aby po 2· latach uzyskać prawo do ponownego ustalenia emerytury - ·od nowych wyż~zych zarobków Ze
„młodzi"
!znalezieniem pracy
emeryci na ogól nie mieli kłododatkiem
potów. Za fo z
wszvscy ,
niemal
stażowym
gdyż nawet te branże, które
ustaliły liberalne zasady przydodatku i zaliczały

Prosimy o telefoniczne lub osobinami. Tel. 33-03-04 czynny w go-

.dzinach od 10 do lS.

N'Owa .ustawa nie odeszła od był zatrudniony, lub imniejsze-1 nlu nie trwała dłużej nit. 10 dni,
podstawowej zasady wypłacania niem zatrudnienia, jeżeli zakład nie a w zakładzie wypłacającym nanagród za nienagannie przepraco- ma możliwości dalszego zatrudnie- grodę przepracował on co najmniej
.
wany rok kalendarzowy w zakła nia go zgodnie z jego kwalifika- 6 miesięcy.
Zasada proporcjonalności ma rówdach pracy nie będących przedsię cjami, rozwiązania umowy przez
biorstwami państwowymi... Przy pracownika, lub na mocy porozu- · nleż zastosowanie do osób odchoczym warunek ten uważa się za mienia stron, z powodu przeniesie- dzących na rentę, emeryturę lub
rehabilitacyjne oraz
spełniony także wówczas, gdy pra- nia służbowego jego małżonka do świadczenie
l!ll:~:al1311mlll'lll:Q • cownik rozpoczął pracę nie później pracy w innej miejscawości, pod- powołanych do czynnej służby wojj niż w ciągu pierwszych 14 dni ro- jęcia przez pracownika zatrudnie- skowej, albo do spełnienia oboK.BOTSzy UB.LOP
ku, za kt(>ry dzieli się trzynastkę. nis w miejscu zamieszkania, lub wiązku zastępczej służby poboroAle w dużo większym zakresie niż przeniesieniu się po zawarciu ślu- wych, udających się na urlop wyJ. z. - W roku ubiegłym, 'OO wykonyst.anu urlopu wypo·
poprzednie przepisy kolejny akt bu do miejscowości, w której prze- -chowawczy, lub bezpłatny udzieloezynkowcgo, wystąpił\!m o 3-miesięczny urlop bezpłatny . . Za.prawny, a mianowicie rozporządze- • bywa współmałżonek oraz podję- ny na opiekę nad małym dzieckład nie stawiał przeszkód. W tym roku jednak powiadomił
nie ministra pracy, płac i spraw cia pracy zgodnie z posiadanymi kiem. Tej ostatniej grupie pracomnie, że potr;ci ml s bi~żącego urlo\'u l/~ c7;ęśó. W moim
socjalnych z dnia 17 lutegC> 1986 r. kwalifikacjami, jeśli dotąd był za- wników wypłaca się nagrodę zaprzypadku wyniesie to 5 dm. Czy tak byo musi?
określa wypadki, w których . pra- trudniony niezgodnie z wyuczonym równo w roku odejścia z zakładu
RED.: Kodeks pracy przewiduje możliwość udzięl&nia urlona urlop, jak i powrotu do pracownik zachowuje prawo dó na- zawodem.
pów bezpłatnych, ale równieź I to, że jeśli urlo,p ta.ki trwa pow wymienionych wypadkach o- cy.
nieprzepracowania
grody, mimo
TJprawniepia do „trzynastkl" mawyżej' miesią.ca. od'Powiednlemu skróceniu ulega urlop wypow jednym zakładzie całego roku. ba zakłady są zobowiązane wypła·
czynkowy. Ponieważ pan w róku ubiegł:vm W1korzYstał wcze, Nie pociąga więc za sobą utra- cić nagrodę proporcjonalnie do li- ją ponadto pracownicy sezonowi,
umusi
śniej urlop wypoczynkowy, s konieczności skróceniu
ty prawa do „trzynastki", zarów- czby przepracowanych w nich rnie- jeżeli przepracowali w jednym zalec urlop za rok 1986.
no w starym jak i nowym za.- sięcy. I w takiej wysokości, jaką kładzie cały s.ezon, a ten trwał nie
(lt)
kładzie, zmiana zatrudnienia, spo- otrzymałby pracownik, gdyby nie krócej niż 3 miesiące. Nie tracą
wodowana: przeniesieniem służbo zmienił zakładu. Nagrodę od obu też „13" pracownicy, z którymi
też uzyskać zakład rozwiązał umowę za wywym, likwidacją zakładu, bądź re- pracodawców może
uczy SI~ KAZDY MIESIĄC PRACY
z likwida- pracownik, który odszedł z za.kła· powiedzeniem, bez ich winy, oraz
organizacją połączoną
cją komórki organizacyjnej (stano- du na mocy porozumienia zakła- cl. którzy rozwiązali j11 sami na
M. N. - W listopadzie 1984 r. wkrótce po ukończeniu stu.
wiska pracy), w której pracownik dów, jeżeli przerwa w zatrudnie- mocy porozumienia stron pod wadiów ro:r;poczębm pracę zawodo~ą. Po ro~u pracy otrzy~a
łam 20 dni urlopu. W tym roku przy opracowywaniu planow .
lll'lopowyeh mój urlQn uwzględniono tef: w takim wymiaże
rze. A nrzecież w kadrach złożyłam świadectwo pracy,
przed studiami pół roku pracowałam. Jednak kadry nie chcą
·
wziąć tego 11od uwagę.
I ta instancja odwoławcza, ocema3ąc stan faktycz·
RED.: Owe pól roku praey, ehocid minęło od jej zadtoń
skomplikował
Dobry fachowiec, a tak głupio
ny, musiała . uznać , że wypowiedzenie było uzaSlld·
czeni.a kilka lat. też liczą się do wymiaru urlopu. Art. 100
swoje zawodowe życie. I to na 2-3 lata przed
zaktórego
nione. Choclai pracownik przekonywał sąd, :ie
par. 2 wyraźnie stwierdza: do okresu nracy, od
emeryturą. Dyrekcji szkoda było się z nim rozzatrudcierpi' na schorzenie kręgosłupa, co powoduje, te
leży wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego
stawać. Był niezwykle przydatny. Dziś taka „złota
łóżka.
często nie jest w stanie podnieM się z
nienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu. Nie wlicza
rączka", to prawdziwy skarb dla każdego zakłaA że mieszka 1amofnie, nie ma wówczas kto za·
się jed.ynie tego okresu zatrudnienia w zakładzie, w którym
du. A jednak trzeba mu J:>yło wypowiedzieć umowiadornić zakładu o przyczynie · jego nieobecności.
umowa o prace wy.gasła wskutek 'OOI'zucenia pracy przez prawę o pracę . Dość długo tolerowano jego niezdyNo, a poza tym ma już 65 lat i powinien być
cownilka. U pani ta'kiego przypadku przecież nie było.
różne uchybienia. Za każdym rai
scyplinowanie
(g)
chroniony, Prawda, :!:ti osiągnął już wiek emeryna
zem przyrzekał poprawę, więc kończyło siei
talny, ale do otrzymania emerytury zahrakło mu
karach regulamitrowych. Lecz kiedy zn6w przez
dwóch lat pracy. To zwolnienie rzeczywiście skomcztery kolejne (ini, bez usprawiedliwienia, nie stilplikowało mu życie.
OBOWIĄŻKOWE UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
wił się do pracy, wręczono mu wypowiedzenie.
odwolan1e.
Nie odniosło jednak skutku jego
~
Chyba dopiero wtedy robotnik zrozumiał,
Przepisy kodeksu pracy chroni11 pracowników rzeK. K. - Niedawno otraymałam w spadku hektar .ziemi pocierpliwość pracodawcy wyczerpała się. Zdał 110telnie WYkonujących swoje obowiązki. On jednak
za Łodzią. W tym miesiąeu nadeszło wezwanie, iebym opłaci-'
bie sprawę i z tego, żtt y.rypowiedzenie w jego
do takich nie należał, :i:właszcz:a w ostatnim oła składkę emerytalną. Czy muszę ją placlć, skoro rolnikiem
wieku to nie przelewki. Próbował „po mojemu"
kresie.
bronić się, zasłaniając się saTI)otnością l starością .
nie Jestem, sama ziemi tej nie uprawiam, a jako długoletnia
(g)
Sprawa trafiła do Wojwódzkiego Sądu Pracy. Lecz
"racownlca uspołecznionego zakładu pracy, 'sa rok otrzymam

KODEKS-PRACY na co

świadczenia.
RED.: To dość skomplilkowana
j aśnić bezpośrednio w urzędzie

własne

sprawa. Powinna ją pani wygminnym, skąd nadszedł na·
kart płatniczy, bądź w un:ędzie wojewódzkim. Hektar ziemi,
to już gospodarstwo. które objęte jest obowiazk::>wym ubez-•
. pi eczenięm społecznym Proszę pamiętać, ie ZUS, to nie PZU.
gdzie można się dobrowolnie ubezpieczać.

WYPADEK, CZT CHOROBA 8AMOI8TNA

tr. O. ,... Mąt podczas paae:v ·miał wylew. Pnetył ~„ al'
r;ostał na :tawsze inwalidą. Do wykonywania nawet naJtzej.
sze.i prai:y jut się nie nadaje , a mimo to nie 11trzymal z za.
kla.dn ustawowe~o od~:r.kodowania. bo ten nie sporządził 11ro
tokoln 'i nir 11zoal ·tl"go, co wydarzyło sU: na jego terenie t~
WYnadek nrzv pracy .
RED.: Z~odnie 'Z przepisami. za wypadek prz:v pracv uwa za sle nal?łe zoa r zente ze w n ę trzne Nie jf'st 'n im nat<)mla~t
c"iorr>b<> samoi.st"la nawef !!dvbv ujawn i ła sie na teren ie w ·
k l ad"J oridc:oas ora<'v Rvlv fu 7 iednak orPcedMJ sv uT.n;i.ni 'l vi
WYpadek zawa ł u w sYtuacii 1?dv ooonerlz iło ~o· .iakleś stresowe zdarzenle "Zwiazane z w:v-kO\nYwanierr nracy.
(h)

. I
ł

.DZIENNIK t,0.0ZKI nr 6G {11973)

(h)
1n 1 nnma 1 s

• Dlac.zego brakuje margaryny?
• Urzędnik to też człowiek

IN.DYWIDUALNA KONTYNUACJA

sięcy.

runkiem przepracowania w dotyeh·
czasowym zakładzie co najmniej 6
miesięcy. Jednakże w nowym miejscu zatrudnienia obie te grupy u1nawnień do nagrody i jej wysokości muszą nabywać od nowa.
Wysokość nagrody jest uzależnio
na od statu I wynosi 50 proc. 110
przepracowaniu roku, 75 proc. po
2 latach i 100 proc. po przepracowaniu co najmniej S lai. ~le do
okresu, od którego uzależniona jest
absolwentom
nagrody
wysokość
szkól zawodowych, średnich ogólnokształcących I wyższych, którzy po
raz pierwszy podejmują zatrudnienie, wlicza się okres nauki. Przy
iż
czym rozporządzenie stanowi,
absolwent szkoły wyższej , nie bi:dący pracownikiem w dniu powołania na przeszkolenie wojskowe,
który podjął zatrudnienie w clą·
gu 3 miesięcy od dnia zwolnienia
go z przeszkolenia, ma prawo do
nagrody pełnej tj. w 100 procentowej wysokości, proporcjonalnie
do okresu pracy przepracowanego
w danym roku. za który jest przy.
znawana nagroda
Natomiast osobom, które pobierały świadczenia rehabilitacjne oraz emerytom I rencistom wlicza
lata ostatniego zatrudnienia.
się
Dzięki takiemu unormowaniu jni
za rok w którym podjęli oni pracę, niezależnie od łego ezy w zakładzie macierzystym, ezy Innym.
otrzymują proporcjonalną część na·
grody,
Nagrodę, 11rayznaje aię sa nie·
nagan~ I nieprzerwaną pra,cę w
chu~n całego roku kalendarzowego.
Natomiast w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków
słuibowyeh, możliwe jest jej ob·
nitenie, a nawet eałkowiia ntra·
ta prawa do niej. Zmniejszenie na·
grody 11asłępuje w razie nie usprawiedliwionej nieobecności w praey.
Za Jednodniową, nieobecność, „trzynastka" ul~a zmniejszeniu o ZO
procent, a za dwudniową o 50 procent. Dłuższa nieobecnośó podobnie
jak Inne cię:ikle naruszenie oho•
wlą,zków służbowych, np. zagarnięnie mienia, CfY pr11ystąpienle do
pracy w stanie nietrzeźwym, powodu.fe całkowitą utratę prawa do
nairrody.
którzy chcieliby
Czytelnlków,
bardziej szczegółowo zapoznać się
z nC>wym! zasadami wypłacania na~ród z funduszu zakładowego informujemy, te stosowne akty prawne zostały · 011ubllkowane w DU
32/85 I DU 5/86 ora1 ze w ostatnim czasie ist>rawy te obszernie 0 •
mawiała „Rzeczn11spoliła„ w numc·
rach s !6 1 !li lutego.
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(g)

)I. S. - Sporo w ubiegłym roku eborowałem 1 mimo dłut•
szego okresu przebywania na zasiłku, nie czuję się zbyt dol1rze. Myślę więc o zwolni.enlu się z dotychczasowej pracy I ro·
eznym wypoczynku. Czy w tym okresie będę mógł lndywi·
dualnie opłaeaó składki ubezpieczeniowe w ZUS? Bo PZll
przewidu.le taka motliwo§6.
RED: Przepisy o ube.zpieczen!u pracow.ników l Ich rodzin
nie przewiduia wspomnianej możliwośc i Obowiązek ubezpie·
czenia pracownika ustaje więc z dniem rozwiazania. bądź w;~aś n i ęc i 3 umowy Jedvnie rzem:eślnicv oraz ajenci zatrudnie jednostkach gospodarki uspoleczniC>nej mogą indvwiduni w
alnie opłacać składki, Jec:z przez okres nie dłuższy niż 6 mie·

dzień

mających przerwę w ntrud·
nieniu dłuiszlł niż 3 rnieslące.
I kierownicy priestali iwana przerwy, przyznając
l.ać
byłym emerytom dodatki stażowe. Ostatnio jednak spory
o dodatek zaczynają tu i ówdzie odżywać na nowo. A po·
dziwny.
wód? Co najmniej
Kadrowcy zdają sie nic nie
wiedzieć o wyjaśnieniu mini;;tra pracy, płac i spraw socjalnych z 1982 roku i tym
niedawno
emerytom, którzy
zdecydowali się na zawieszenie pobieranych świadczeń odmawiają prawa do dodatku
Ludzie więc z.nowu protestują i powołują się na .,za;1omniane" wyja~n1enie oraz
na ponad 3-letnią oraktykę . T
•vtedy kadrowcy ustępuja. ale
osad powstaje.

Na postawione w podtytule
py tanie odpowiedź jest prosta
- i»nieważ popyt na ten artykuł w pewnych okresach bar
dzo rośnie, zaś zakłady produnie mają
kujące margarynę,

linii
tych zakładach · nowej
produkcyjnej. Margaryna wte·
dy produkowana, łatwiej \>4:dzie dawała się smarować, bę
dzie smaczniejsza, jednym sło
wem podobna do- tej, jaką do-

produkcji. I wtedy mamy to,
na
co znamy - polowanie
margarynę w sklepach. Stąd
koteż od czasu do czasu .
nieczność ratowania się imjedliśmy
portem. Niedawno
margaryny · zachodnioniemieckie, holenderskie i szwedzkie
informacji
Jak wynika z
łódzkiego inspektoratu warszawskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego .,15 Grudnia"
problem nie wynika z braku
niedostatk u
surowca. lecz z
Po
odpowiednich, urządzeń .
prostu jest z czego robić . ale
nie ?;a bardzo jest na czym
dość
Stan ten trwa jui od
dawna. choć najprawdopodobniej zmieni się jeszcze przrd
końcem tego roku. Planuje s i ~
\1,
za!nstalowanie
bowiem

równa wytwarzanie margaryny bez udziału mleka, co
wszystkich
jest wame dla
.tych. którzy muszą pl'zestrzegać diety niskobiałkowej. Niejako przy okazji zakupi się ·
także w firmie „Krup" tpecjalny odwaniacz, który umożliwi powiększenie o połowę
w
ilości wytwarzanego już
Polsce oleju · .,Słonecznego",
nalewanego w plastikowe butelki. ·Do tej pory łodzianie
· nie znają go. bo nie trafia na
nasz rynek. Wzrost prod4kcji
pozwoll na to, byśmy i my
posmakowali tego oleju.

możliwości nagłego zwiększen i a

tąd importowa~iśmy.
Nowe maszyny pozwolą

nież

,

..

chyba państwo
z' twierdzeniem, it w łód1.Jdm
handlu coś się zmienia. NfoZgodzą się

które zmiany witamy przy. chylnie, inne wręcz niechęt
nie. Pi.!ałem tydzień temu o
modi} zwywchodzącym w
czaju wprowadzania do sklepów · spożywczych alkoholu, co
znakomicie utrudnia zakupy,
wydłużając kolejki. Dziś chciał
bym „przyczepić się" do innowacji, polegającej na zmianie godzin handlu.
przykła·du .
Zacznijmy od
Na Bałutach, w okolicy skrzytowania Zachodniej I Lutosklepy,
mierskiej są cztery
handlujące owocami i warzywami. Dwa uspołecznione. dwa
prywatne. „Konia z rzędem"
temu, kto potrafi co~ w nich
kupić po godzinie 17. Wszystkie cztery są bowiem od tej
Kiedy~
godziny zamknięte.
ii
przestrzegano zwyczaju,
sklepv jednozmianowe ·pracuja
coraz·
Teraz
od l O do 18.
rta
się
cześciej pojawiają
dnwiach kaT~i „czynne od 9
do 17". Może dla handlowców
godzini:
to ! wygodnie, bo

wcześniej motna iść do
ale dla tysięcy łodzian,
jących do 15 lub 15.3'0.

domu,
pracua nawet do 16 to znaczne utrudnienie. Tneba przecież wrócić do domu i wtedy dopiero
All!
wybrać się po zakupy.
jest już po 17 i ~ wracając
do naszegó przykładu - z zakupów w sklepach przy zbiegu Zachodniej i Lutomierskiej,
przy Lutomierskiej. Wrocław·
skiej i przy pl. Pionierów trzeba zrezygnować.
Nie chodzi ml tylko o to,
te nie należy dopuszczać by
samej
wszystkie sklepy tej
branży w okolicy były zamykane o tej samej, wczesnej porze. To po prostu drobny, ale
organizacyjny,
błąd
częsty
Chodzi mi o ecenę tee;o nowego zwyczaju. który powoduje, ie coraz częściej o go<iz.
17 trzeba rezygnować z zakupów. Sądzę. ie warto bvłob:v
zapytać klientów co sądzą o
tej handlowej innowacji.

K. KRUBSKT
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UWAGA! =
~
Jeśli nie posiadasz stałego zawodu, zgłoś się
§
5
niezwłocznie na 2-miesięczne szkolenie
§
=
w zawodzie
=

i5=

UW AGA!
'

E
M O T O R N I C Z E G O.
5
Uczestnikom szkolenia przysługuje
5
wynagrodzenie.
§ UWAGA!
UWAGA!

-5!

Po dwóch latach nienagannei pracy w zawodzie
motorniczego mężczyźni mogą uzyskać drugi
atrakcyjny zawód
K I E R O W C V A U T O B U S O W E G O.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
T ukończone 20 lat, a nie przekroczone 40 lat

5

5

5

5
!

życia,
T wykształcenie

5!
5!
5!
5
E
!

-=

Przedsiębiorstwo zatrudni również

pracowl"i·

55

E

I=
e=
=
5

Y ślusarz,

...

tokarz,

Y frezer-szlifierz,

Y.
."I
Y
Y

!!

i

=
5
5
=
5

-

§

55-45-23.

5

SPRZEDAM
j.ową.

s=

-§

••
•

5

75-03 g

~I

BRZOZĘ na boazerię
w
dużej ilości
sprzedam.

-==:-I
=~

Drza.zga. Sędziejowice 98
w9J. Sieradz.
7520 g
AUTOMAT do nabijania
naboi. robienia korków,
drut AL o śred. 6. Radomsko. Tel 68-.)!i. Po
20-tej.
1774 k
PUDELKI srebrne
(miniaturki) sprzedam.
Aleksandrów.
Wallenroda 52.

1

:::
E1

KSP

=I5
:

5

rzeka
azyna

działkę,

las blisko

-

dam. Tel.

Tu·
tanio sprze14-32-15.

7559 g

,.WL. SNOSC" _ p0średnictwo ku.p.na _ sprzedaży domków, działek.
mieszkań.
Ąmbroziak,
Ciołkowskiego
3/155,

8215 g

86-22-53.

.,.

n

MALE gos·pod.arstwo sadownicze
w okolicy
Ł<>d.zl &pizedam. 0ferty 7546 Biuro Ogfoszeń, Piotrkowska 96.
DZIAŁKĘ

o~odową

sprzedam.
Oferty 76.'3•1
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

„FIATA 125
p"
sta.n
dobry z nowym
J • nadwoziem
- sprze·
1
dam. Tel. 84-23-62.
76"..5 g
RENAULT ~
(1973)
sprzedam. 57-65-85.

I

7006 g

.. MULTIĆ:AR" - wywrotk a - s·przedam. Głow
no tel. 002 ..

20246 g
P RZYCZEPĘ ~125" campingową
- sprzedam.
row\.lsznrk, skrzyn.ię bie-

gów „Mercedesa" osoboŁask
wego - kupię
7502 g

32-07.
GARAŻ składany,
ćz epkę robioną -

'!

przysprze-

dam. Hi-50-32.
7543 g

I·

• ••• •

m
maa •
RADA NADZORCZA
SPOŁDZIELNI PRACY ,,ARMATURA" .
lódź, ul. Duńska 23

•

7578 I?.
(1978)

7561 g

PIGMENTY po!ipropyle
nowe. poliamidowe, tworzywo p0!iestrowe
.sprzedam. Oferty 7497
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
SPRZEDAM skle,>
art.
motoryzacyjne.
Sulej6w, Opoczyńska 8.
.
7563 « E

,_

POMIESZCZENIA na pracownię krawięcką Kons·
tantynów--0kolice - oos.zul!:u j ę. Oferty
7610
Biuro Ogłoszeń. Piotrkowska 96.
MIESZKANIA :z: nielm1pującym wejściem
posz.ukuję. Ofea-ty 7613
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
LOKALU
na pracowcię
pooz.ukuję.

.

34-43-7il.

71133· '
kom·
O-

MIĘDZYWOJENNE
fortowe - kupię.

ZATRUDNI

ferty 7619 Bin.ro

szeń. Piotrkowska
ODSTĄPIĘ lokal 15
cichą pracownię.

51-71-61.
p ABIANICE

KIEROWNIKA OGÓLNEGO SPÓŁDZIELNI.
Kandydaci na stanowisko winni spełniać nawarunki:

Ogło

96.
m na
Tel.
7569 g

nowe
trzypokojowe zamie:nię
na
podobne
Łódź,
36-69-58 po 16.
19358/793.l

stępu ioce

-

wylcsttalcenie wyższe - .ekonomiczne,
.stai pracy - powyżej 10 lat na stanowisku
kierowniczym,
znoiomo\ć specyfiki produkcji spóldtielczej,
znajomość branży metalowo-odlewniczej,
dobry stan zdrowia.
życiorys,

kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu ukończenia studiów
opinie t ostatnich 5 lat pracy,
aktualne świadectwo zdrowia.
Zakład nie pnyjmuie pracowników
';'l'"'!"vm ponuceniu pracy.

po samo-

·Oferty nolefy sklodo.ć osobiście w sekretaria·
cie spółdzielni w terminie 14 dni od daty ukazn·
riio się ogłoszenia Zastrzega się prawo niesi<orzvstonio z oferty kandydata bez p0danio nrzy·
,..1.yn
.·

1106

L:

1868-ł g

TELENAPRAWA równie.;
..Diamenty"
33-93-43
Stelter,
66'44 g
TELENAPRAWY dom.owe „Rubin". „Elektron"

§

~

Nr telefonu 84-96-82 i 84-12-18,
886544.

§

~

§

§

~

~
~

można zasięgnąć

~

~

nr telexu

§

493-k

~././//////./././//////////.///.//.///////.////.//././//.//./////.////.l'//////.h/.o

ZMIANA NUMEROVi TELEFONOW

I
j~

I'
I
i

------- ---------·-

5935 g

CYKLINOWANIE parltletów, tel. 16-55--05. Fryc.
~

193'30

MYCIE

okiem

żak;

·

I

g

7146

Droż~ż

okien,

·15507

r

FIZY'KA,
matematyka,
niemiecki, 57-33-20 NieJ)Okojczyckl.
·

moc

1 7522 g
NIEMIECKI - 87-05-02.
Lewandowski.
7602 g
NIEMIECKI - korepetycje, tłumaczenia,
matury. Dobrzyński 73-47-94

kładzin

szampon>ierą.

32-12-03 -

żaromiliska.

4905 g .
RFN
pioraco-ssące czyszczen' P
wykładzi.n.
dywanów:
mycie okien . Rachunki.
78-60-16 Niew iarows)rn.

COLUMBUS -

19266 I!

WYCISZANIE. z.abezplecza,n•le
drzwi,
zamki
33-3<1-27 Arbajter.
194-43 g
BOAZERIE montuję. Tel
43-2:3-81 Wlachos.
2004 I'
ŻALUZJE orzeciwsłonecz

nc, 52-37-49 Kleweta.
2807

ff

UKE.ADANIE gla:r.ury. Pisarski. 3-3-19-2.5.
7541 g

DRZWI
ha.rm0n1ijkowe
wysokiej jakości drewniane, plastykowe; duży
· wybór wó.zk:ów głębo
kich. składaków
oraz
wyrobów
z . drewna:
kar·nisze. zasłony. Ius~
tra, stoliki,
żyrandole.
kinkiety. szafki na obu:
wie;
palniki do bittl~
turystycz.nvch. szus7ark1
· ła:oienkowe - R·nrzedaż:
Wschodnia M. Malczewska.
2028Q g
CIĘCIE
drzew
owocowych. 33-77-72 Zieliński.
7431 g

OKAPY nad.kuchenne :z:
wyclą.g•l91lll Niepytalski.
tel. 78-59-99.
7478 g
GABINET l!'l;nekologic7,nv
Tuwima 20„ p0hletfaiał
k!, śrooy, piątki.
Dr
Czerwon!ec tel 33-5~..ao.
8045 g

Iin.selld t~! robactwo. Gwaraincja ra.. chunki.
57..114~ • Milewski.
, 19817 g
CYKLINOWANIE, .
lakierowanie
parkietów
Moroń 74-39-78. 18307 !
DYWANY czyszczę szamponierą. Zajdler 84-18-02
7180 g
JOWISZ Rubin naprawa 55-24-56, Muszyński.
4843 g
PRANIE
dywanów
84-97-61, Zaroślak.

NON -

74--26-29.

. •

Dawny
Centrala

Nowy

33-81-25
33-81-06
33-81-04

74-52-66
74-51-95

Dyrektor naczelny
Z-ca dyr. ds. techn.-prod.
Z-ca ·dyr. ds. ekonom.
Dział zaopatrzenia
Dział ddmin.-gosp.

36-22-80

74-36-86
74-62-57

metodą

CZYSZCZENIE
piorą co-ssącą
nów, wykładzin,

dywa·
tapi-

cerki Jaskulski 86-42-70
18170 g

Tel. 78-64-29.
7575 g
PRZYJMĘ pracę rhałup
niczą lmoże być proste

32-08-59

74-07·60

33-65-51
33-81-46
32-00-46
32-00-46

74-65-56
74-81-47
74-00-47

~././L9/L////.H/H/.LQ./f./././Q/,i'rQ°//'Q'///1'..-J>7.U/./././//..l'hY/.QH.I

§

.

~

szycie) Oferty 7513 Biuro O;!!loszeń. Piotrkowska 96.
·

MIEJSKIE

1

w ŁODZI,

§
~

.

ZATBUDm

~

~

7'558 g

§

ul. TOKARZEWSKIEGO 2

~

ZARA~

~

kierownika wydziału transportu i sprzętu.

~

§
~

Zgłoszenia

przyjmuje dział sp1aw pracowniczych
w Łodzi, ul. Tokarzewskiego 2, I piętro, pokój 14,
tel. 57 -02-36 lub 57-11-21 w. 223.
1556-k

§

~

~ .
~
~.U//.//.///.//././/./././././/./././././././U././//.//././/./././//.///.////.//h"/HH/Uh

POSIADAM
.,Autos11111a"
- oczekuję propozycji.
Tel. 51-77-91.
7531 g
PRZYSTĄPIĘ
do spółki
- krawiectwo lekkie
Oferty 7592 Biuro O~ło·
szeń Piotrkowska 96.
BIOPOWINOW ACTWO.
biorytmy. Bielsko-Biała
skrytka 168. Prześlij datę urodzenia swoją lub
partnerów.
1410 k
PUSTASIAK Mieczysław.
Głowno
Slk<>«'skiego
8/3'1 zgillblł
prawo .
jazdy.
7505 g
SWATKA - zaprasza samotnych. Piotrkowska
133.

5042

g

RUDNICKI J.an, Mąkoli
ce 34 z.gubił prawo
jarz.dy.
7504 1.
STANISŁAW Dane! Gał
czyńskiego 2a skradziono prawo Jś.zdy.
7618 g
KATARZYNA
Supera
zgubla. legit. studencką
15014/L AM.

81\d ReJonowy w ł.odzl wyrokiem s dnia 11 ITUinla 1983 roku, skuał w trybie przyspieszonym KA·
ROLA FRONC~AKA. ur. 19 czerwca 1927 roku. syna
Józefa, zam, L6dt, ul. Lagiewntcka 27 . na kare 1 1'0·
ku pozbawienia wolności I JOO OOO złotych l(rzywny, ii:a
;o, że nie posladaj11c wymaganego zezwolenia wyrabiał spirytus. domowym sposobem.
.
Obciążono go ponadto kosztami s<1clowyml w- wya.
!4.120 złotych. Jako karę dodatkow11 zarządzono pqdanie. wyroku do publicznej wiadomości.

• • •

Rejonowy w Lodzi wyrokiem 1 dnia 1T 1rudn!a 19M roku skazał w trybie przy•-pieszonym HALI·
NĘ JOżWIAK, ur. 1 grudnia 195() roku. córkę Jana.
am. t.ódt. ul. Armil Ludowej 2'1 na karę 1 roku I '
miesięcy pozbawienia wolności I SO.OOO złotych grzy·
wny za to, te nie po&tadając wymaganego zezwole·
nia wyrabiała spirytus domowym sposobem:
Obc!ątono ją ponadto kogztaml aądowym1 w ..w.ys.
t0.~20 złotych. Jako· karę dodatkową zarządzono pą·
danie wyroku do publicznej wiadomości. ·Bl\d

tł83·k

••:e+!iilU!iliJ*

Sert!eez11.e wyrazy w1pOlcsuc1a
•m1ercl

dr JADWIDZE OS1rQSK1·EJ
1kładaJa

WSP0ł.PRACOWNICY
H
SPECJALJ· .
STYCZNEGO
ZESPOLU
MEDYCYNY
.
PRZEMYSŁOWEJ.

Drogiemu Koledze

mgr EDWARDOWI

. '1605 g

ZBIGNIEWOWI '1rydrychow!, KruS!LÓW Ul skradziono prawo jazdy.
zgubiła

l~it.

-

~

.

7579 ?

nrawo jazdy
- Tadeusz Siuda, . Ła
giewniki Nowe 51.
2U~43

1

poworlu

2: O NT

-rna1;

mgr
:

~

.

~

. i'j

i

powodu

•kła dają

inł.

f'

••J

!1

1

WD7:26l.JSWailiiMi!ftft>·~ł':.ł:~... .1

S

Serdeczne wyrazy
tance

Na·

ZAGINĘŁO

wapółczueta

KOLll::l:ANK.I I KOLEDZY 1 WOJEWOl>Z·
K.IEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMlOJ,Q.
GICZNEJ w SIERADZU lll. w ZDU!liSKIEJ WOLI

studencką

zgubił

1erdecznego

akladaja

Majka

BOGDAN Sobco:ak,
rutowicza
r~
prawo jazdy.

WŁOSKOWICZOWI

wyrazy
tlmlerct

7588 g

BEATA Blllcz

puwodu

I

O ICA .

T572 g

TMl g

P')SZUKUJE) prodU<'enta
opakowań o Poj. 40-100
ml i 9,5 1. Tel. 78-33-20.

§
~

.

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZVSZCZAN IA

758'1

7527 I!

74-00-47

1522-k
~~~:at!~~!f!Er:ml~~~~~--~-~--im.!~.
,~

MARIAN Kwiecień, Pabianicka 27/29
zg.ubił
prawo jazdy.

18.

74-62-57
74-56-88

Dział

nr 50281..

POSIADAM
samochód.
wolny czas - oczekuję
oropozycj i. 52-55-15 po

32-62-57

Dział księgowośCi

7411 g

chałupnictwo

32~62-57

74-56-88
74-07-60

szowską. Olechowską).

7017 g

74.53.37

33-56-88
33-56·88
32-08-59

KRYSTYNA. Rembowska
TELENAPRA.WA 48-01-49
zgubiła
legi!t. 1łużbo·w11
inż. Martynka. 19790 g
1050/83 UŁ.
GRACO! · l{onserwacja
754.5 g
samochodów,
mycie UNIEW A2NIAM pleeząt
podwozi, silników
kę: ,,lek.
med. .Ainlna
nowe natychmiast. KoKału.żyń5ka 447. Pedialiński Zakładowa
13.
tra, Łódź, al. Mickiewi(Dąbrowskiego.
Tomacza 19 m. 144".

7508 g

34-91-51.

nastąpiła zmiana numerów telefonicznych.

6~39'

MATEMATYKA, fizyka .
tel 43-66-93 Witkowski,
52-70-44 Zalasa.
7509 g
HISTORIA, Ma,rkiewlcz.
PRZYJMĘ

I

PRANIE dywa.nów i wy-

32-08-58,

zawiadamiają, że od dnia 28, lutego 1986 roku

ekonomiczny
Dział techniczny
Dział technologii
Dział spraw pracown.
Dział gł. mechanika

1

·.'-... . ..„.

ŁODZKIE ZAKŁAiDY GRAFICZNE
ŁODż, ul. PKWN 18

li

Chałubiński.

33-26-89.

4978 '

33-03-54 86-93-08.

wyższych,

KlNESKOPY
- regeneracja Rogala 55-60-14.

SCINANIE. drzew Duda

MATEMATYKA, f~yka,
cbetnia studentom, uc7Jlliom, eg-zamtny - pedagog
Syllńska

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wszelkich Informacji
w dziale przygotowania produkcji naszego kombinatu.

~

1
7Ul5 g ;

32"30-36.

.. SKODĘ 110 L" (1976)
sprzedam. Tel. 51-38-42.

Zapisy w biurze ośrodka, ul. Łagiewnicka 53 co- dziennie (z wyja.tkiem sobót) w godz. 8.30--12,
oraz wtorki, czwartki w godz. 16-18, · tel.
57-91-38.
601-k

ATRAKCYJNĄ

żyński. 33-78-19.

MYCIE

WSK - 1215 ~ bocznym
wózk iem
- sprzedam.
Tel. 86-61-54.

I ------- -

§,

7689 ·r

Szkolenia Zawodowego
w Łodzi.

SEGMENT
oś.
Rojna
komfortowo wy.kończony, telefon - zamie·
nie na duże mieszkania I
w centrum, Ofert,v 7584
Biul'o Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

w zakresie wykonywania nawierzchni bitumicznych z mas asfaltobetonowych i asfaltu lanego.

~

MYCIE okien - rachrun· j
kl, Nowakowski. 84-5?-''

„Oświata"

1

MECHANIKA - blacharstwo naprawy powy·
pac1kowe,
przekładki.
Czytelnicza 11. Pietrzak.

86-4'3-34

(na zlecenie zakładów) organizuje
Ośrodek

7486 g

BERYLA
1().2 sp.rzedam. tel. 48-67-14.

•••
SM
i ~m~
KURSY ZAWODOWE
kroju, szycia i modelowania {I i 11 stopnia-),
kroju, stycia z haftem maszynowym,
haftu maszynowego oraz bhp i p.poż.

~

§

~

g

automa.t)·cz.ną

M-56-00.

5

u·

~

~

I

:

~

· ~

Kombinat Robót Drogowych w ,lodzi,
ul. Skierniewicka 315 93-114 Łódi
POSIADA
WOLNE MOCE PRZEROBOWE NA 1986 R.

„Dia•na", telewizor czar51W.g
,
no-biały sprzedam.
ANTYKOROZYJNE
hy·
'
' ~
Tel. 51-42-18.
drodynamiczne
zabez7571 g
piecza.nie samochodów, ! ·
PIEC gazowy c.o. - sprzeSpiska 17, tel. 57-74-72 i
dam. 78-3·5-.39.
Wolski.
5164 g
7622 g
FLAKI sprzedam,
tel. TEL&'lAPRAWA
Kału- I

11i111nmnmm1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111mmnn
--~CT.

.

57-92--07.

PRALKĘ

~1

442-k

s
~

kra-

7570 g

5,

7.15-lS.

7540
perukę

7568 g
..MYSZ" do Atari
sprzeda m. Tel. 74-99-22.

§i

palacz co.,
wartownik, portier,
robotnik niewykwalifikowany,
kontroler ruchu.

Zakład nie przyjmuje 016b po pormeenlu prac1.
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji o warunkach pracy I płacy udziela dział kadr MPK w t.od:ii. ul.
Tramwajowa 11, pok. 3, tel. 78-10-04 wew. 21S w godzinach

:

$

5

Y lakiernik,

§

5

§

5

Y kierowca autobusowy z prawem jazdy kat.
„D" i „DE" (praca w zajezdni autobusowej
w Pabianicach),
Y mechanik napraw pojazdów samochodowych,
Y elektromonter,

5

-§5
--

ków w nw. zawodach:

-a

S
5
5

:
5
E
S

minimum podstawowe,
T uregulowany stosunek do służby wojskowej,
Y n i e k a r a I n o ś ć.

ą"Q.UH~/U///.H'/..iW"///,,//////////.///////.///././/.//././////HH./A

DYW AN 100 J>l'OC. weł WYK.WALIF!KOWANEGO
ny, bordo, 170 x 230
glazur·nika emeryta lub
tanio sprzecj:am.
ret
rencistę
zatrudnię
36-38-04. po 18.
57-65-35.
7608 g
158-0 g MURARZA - zatructnię .
&przeVIDEO nowe Tel. 84-łl3-67.
7630 g
dam ~1...s7~.
7612 g PRACOWNIKA gospodar.
czego {sprząta.in~e)
ZAGRANICZNĄ
suknię
przyjmę Gładka 7, tel.
ślubną
sprzedam.
84-98-58.
7560 g
Tel. 51-9!1"'57 p0 18
pr.acownl7629 g ZATRUDNIĘ
k6w na maszyny skar·
„ŁUCZNtK''
wielOO'Zynpetkowe D3Vc oraz do
nośeiowy
gabinetowy
przędzy.
sprzedam.
Tel. • przewijania
Tel. 33-74-22.
55-83-19
7632 g
DUŻY stojący . zegar
8778 g
sprzedam. Tel. 52-19-45.
ZATRUDNIĘ bla.cha.rzy7633 g
deka.rzy oru: renclst6w
KUCHNIĘ gawwo-węglo
na 112 etatu, Łódź, al.
wą", „Rubina 21}2 p" Kośeiuszki 10. Zgłoszenia
sprzedam. Częstoc-how
(10-11)
w następnvm
ska 1 m. 25, po 15.
dn·Lu po ogłoszeniu. Ku7534 g
bicki.
7506 g
WZMACNIACZ
„Thomson""
sprzedam.

W1J16łc1ucla

dro1i•J Role·

MARH PAWLAK

~

łmterct

MATKI

KOLJ!;2:ANJU I KOLEDZT 1 POLJTECH•
NlKI LODZIUEJ

g

DZIENNIK LODZIU ar

„

'1!1111

!
~

s
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- Woda salewa ml piwnicę. a w pocotowiu wodociągowym
mówl11, że to nie Ich sprawa I łeby dzwonió do administracji.
Ale administracja Już nieczynna. Co robić?
Okazuje aię, że utytkownicy ci
(prawie wszyscy) mają własne słu
żby techniczne, działające na zasadzie pogotowia i że to one powinny usuwać nagłe usterki wewnątrz budynków, tylko że ludzie
o tym nie wiedzą, a same służby
często nie wywiązują się ze swych
Dlaczego? Niestety
obowiązków.
odpowiedzi nie znamy. W dyspo·
zycji inżyniera województwa powiedziano nam, że na każdej klatce · schodowej powinna wisieć informacja, gdzie w jakiej sprawie
trzeba dzwonić. Ale · nie wisi. J eśll ·
zaś chodzi np. o szkoły, szpitale i
zakłady gastronomiczne, to perso-

·Od czasu do czasu odbieramy
takie telefony, dotyczące zresztą
nie tylko awarii wodociągowych,
ale również energetycznych, ciepłowniczych itd. Ludzie są odsy·
łani z kwitkiem. Tymczasem formalnie wszystko jest w porządku.
których numery można
Służby,
znaleźć w książce telefonicznej i
cazetach, troszczą się tylko o „ogólnomiejską" część instalacji. Za reazi. - czyli to, co znajduje się za
licznikiem zużycia wody, za głów
nym zaworem, za tablicą rozdzielodpowiada użytkownik,
czą ltd a więc spółdzielnia, PGM, prywatny właściciel, zakład pracy.

Zakaz r~c~u ·dla odważnych
· Od czasu gdy na Piotrkows}dej
wprowadzono zakaz parkowania . I
zaczęli na niej „rządzić" piesi podwórka, skwery i trawniki przy~
zostały dosłownie
ległych posesji
rozjeżdżone przez auta. Mieszkań
cy - zwłaszcza oficyn - nie ża·
łują pod adresem samochodziarzy
określeń uznanych za nieparlamentarne. Nie wszy11cy zgadzają się na
własnych
cudze samochody na
podwórkach i dlatego czasami dochodzi wręcz do absurdu. M. in
tak jest na terenie oi>f?jmująeym
podwórka posesji: al. Kościuszki 52

i Piotrkowska 115-119. Od strony
al. Kościuszki wisi tabliczka in·
formująca o zakazie wjazdu i parna podwórku, zaś od
kowania
strony ul. Piotrkowskiej (pod .,Orbisem'') jest wjazd, ale też wisi
o zakazie ruchu
znak mówiący
Taki sam
wszelkich po]azdów.
na słupie w
znak wisi również
połowie drogi między Kościuszki i
„parPiotrkowską. Mimo to, na
kingu" stoi mnóstwo samochodów
Parkują tam zarówno mieszkańcy
kilku okolicznych posesji, jak .tei
pracownicy „Orbisu" I Łódzkiego
Domu Kultury. A gdzie mają parskoro na Piotrkowskiej
kować,
""" nnn 111n111 1nm 1111
.
sypią mandatami? ..
Ludzie przyzwyczaili się, bo kiedyś tych znaków nie było i było
dobrze. Od kiedy znaki pojawiły
się tu I ówdzie (bo trudno mówić
o porządku) - zaczęły się kłopo
„.odbyło 1ię posiedzenie Presydium Rady Narodowej Mia- ty. Najpierw mandaty wystawiała
ORMO, a teraz..
ata Łodzi. poświęcone przede mUicja, potem
Teraz zaczęła się zabawa w przebiwszystkim zbliżającej się sesji
janie opon. Zabawa głupia I droga
na temat problemów wychowapracownicy znajdują
Niektórzy
nla, nauki, pracy i warunków
Poprzednio cych się tam instytucji wystąpili
młodzieży
zycla
do samorządu mieszkańców o zezsprawy te omawiano na aesj!
- I je
wolenia na parkowanie
RN m. Łodzi w kwietniu 1983
I dla
otrzymali. 'Ale dla milicji
roku.
w dyskusji nad materiałami chuliganów nie jest jasne kto ma
na sesję najwięcej czasu zabra- zezwolenie - bo kierowcy noszą je
przy sobie. Między samochodziarzała wymiana zdań na temat pro~
· k onflikt : dl aczego J~,Jedni mówcy tru· rod zt· się
jektu uchwały.
a Inny "lie?
den może parkować,
że jest on
uwagę,
zwracall
No I słusznie: albo jest parking,
zbyt ogólnikowy, napisany jęalbo go
zykl· em urzodowym
1• w takiej
kl nież ma!~ Tylko po co· ko·
"
du Y p1ac? Na betonie ,,_ Eu ta
Postaci dokument ten rodzi .,,nie
kw'at
k głosi p"osenka
1
1
Y
bawy co do skuteczności reali„
·
os~.
zacji zawartych w nim zadań.
Konflikt pieszy-kierowca rozrósł
t
'ed ·
w 0d
~ię poza Piotrkowską. Czy ktoś tepowi ZI au orzy proje\!:tu zwrócili uwagę. że pow-· go chciał? Może nie, ale powinniś
stał on we współpracy z orgamy się byli spodziewać że do nienlzncjam i młodzieżowymi i każ
dy punkt proponowanej ucbwa- go dojdzie. Nie można bowiem po·
stępować w taki oto sposób: postauzasadnienie w
ły ·ma swóje
V:imy znak i zza mu·r u ~dziemy
negatywnej ocenie wykonania
poszczegelnych zadań, przyję- • s1~ przyglądać co też ludziska zrobtą. Jak wjad'.I - to lt;t przyłc;i
tych przez sesją RN m. Lodzi
ży!Xlr· a jak me - to mee~ sobie
(Jm)
w 1983 r.
jezdzą w koło, albo zostawia auto
(W. M.)
llllllllTO 1 111111111111n111 r nn na swoim podwórku.

mieJterwemować muszą słuzby
chociaż nie należy to do ich
obowiązków. Niesprecyzowana jest
też sprawa, budynków prywatnych,
a przecież mieszka w nich sporo

klasie?

.

skie,

do
Rozpoczynają się zapisy
szkól ponadpodstawowych. Zgod
przy
tradycją
nie z naszą
godz.
TU 33-03-04 dziś w
kohsię
odbędzie
10-12
sultacy jne spotkanie z przedstawicielami kuratorium - st.
wizytatorami Halinl\ Basiorą i
Janem Zabostem, psychologiem
z Woj. Poradni Wychowawczo·Zawodowej - ł..ucją Tarnow
s~ oraz przedstawicielem Pun ·
ktu Poradnictwa Zawodowego
Wydziału Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych Urzędu m. t.odzi Andrzejem ·Domagał!\.

ludzi i awarii wcale tam nie mniej
niż gdzie indziej.

ąs

za ru·
rę musi być dzielona między kilka
instytucji - w zależności od tego,
gdzie ta rura pęknie - to zróbmy to tak, żeby człowiek, które·
mu leje się na głowę, nie musiał
wydzwaniać w sto miejsc, szukać,
tłumaczyć;, błagac i czekać, aż w

społeczeństwie.

stać.

Oczywiście. zdajemy .s obie spra-

'*' I

elefon?

Po ras trzeci („DŁ" s 21 lutego ł 10 marca) wracamy do problemów telekomunikacji. Po wywiadzie „t.ącznośó na raty" -niedosyt
czuli czytelnicy, a po artykule „Czy komputer jest nieomylny? .••" na brak satysfakcji narzekał zastępca dyrektora WUT, inż Zbigniew
Romanowski. Oddajmy zatem głos dyrektorowi, przypominając, że
chodzi o opłacalność i tempo rozwoju telekomunikacji, a więc dziez czym "Jlgadzają się wszyscy - od której zależy postęp w
dzinę -

· - Srodki finansowe na inwestycje, fundusz płac i koszty - · informuje dyr. Romanowski - pochodzą z opłat abonamentowych,
rozmów telefonicznych, opłat instalacyjnych, prac wykonywanych
na• zlecenie innych instytucji, z
konserwacji obcych urządzeń telekomunikacyjnych. Są to tylko wybrane · przykłady, bowiem razem
licząc mamy trzynaście źródeł fiponiedziałek otworzą administrację.
naszej . działalności.
nansowania
Niestety, całe wpływy ledwo po(ab) ••i:::::i:aic:::11111MW•lll••••••11•S11•m•llllllml!&B krywają koszty inwestycji teleko·
„ ...........................„ „ „ „............„ ..................................„ __ munikacyjnycb.
- Jakie to 5l\ wpływy?
- Ok. 40 proc. abonentów ogranicza się - kontynuuje dyr. Romanowski - do liczby rozmów w
granicach abonamentu, płacąc tylko 120 zł miesięcznie. Trzydzieści
proc., to wpływy za rozmowy z
aparatów służbowych. Są to nasze
największe dochody . Pozostałe 30
proc., to również prywatni abonenci, którzy płacą niekiedy rachunki po 20 tys.. Chciałbym wyjaśnić, że koszt instalacji · jednego
telefonu wynosi obecnie 100 tys.
Chyba Juz wkrótW roku 1985 zainstalowaliśmy 7
ce zimowe okrycia
tys. telefonów, co kosztowało nas
zamienimy na lżej
760 mln. W tym roku planujemy
sze.
założyć 9 tys. telefonów, na co
Foto. A. WACH
potrzeba będzie jeszcze więcej pieniędzy. Robimy tyle, na _ ile nas
Jeśli już odpowiedzialność

n

wę

z tego,

że

nie

spełniamy

ocze-

przyszłych ii.bonentów, te
kiwań
rozwój następuje zbyt wolno. Jednak - jak pokazuje statystyka nigdy nie byliśmy pod tym wzglę
dem w czołówce. W roku 1983 telefon otrzymał stutysięczny łodzia
nin w całej historii telekomunikacji, a już w roku bieżącym telefon dostanie stutysięczny mieszkaniec naszego miasta licząc od wojny. Zatem postęp jest widoczny.
Według danych z roku 1938 odnośnie gęstości aparatów telefonicznych na 100 mieszkańców wskaź
nik ten wynosił : w Polsce - 0,63,
w C~echosłowacji -:- 1.13, na Wę
grzech - 1,37, w Szwecji - 9,9,
w Danii - 10,31. Wyniki te świad
czą o t:srm, że mieliśmy wiele do
nadrobienia.
I już ostatnia sprawa, która
wciąż budzi wiele niezadowolenia:
spis telefonów. My pisaliśmy, że
jest zbyt drogi, zwłaszcza, że od
początku jest w części nieaktualny. A co na to dyr. Romanowski?
- Książka telefoniczna została
złożona do druku w "1983 r. W
trzech lat wybudowaliśmy
ciągu
nową centralę telefoniczną na Widzewie, która przyjęła 4 tvs. abonentów z innych central. · Od tego
czasu. do końca br. zainstalujem.Y
21 tys: nowych telefonów, · który6=h
nie ma w spisie Do tego dochodzą
zmiany w konfiguracji sieci.

W.M.

z indeksem PWSSP
/

To był ciuchowy konkurs. 33 studentów łódzkiej Państwowej Wyż
Plastycznych
Sztuk
szej Szkoły
ubiorów
371 projektów.
złożyło
wiosenno-letnich. W rezultacie najKata·
wyżej oceniono propozycje
rzyny Bif's, Małgorzaty Gawrysiak.
l\blgorzaty
Andrzeja Kacprzaka,
Motylewskiej.
Krysiak. Grażyny
i Jadwigi
Dofoty SohczyńskleJ
projekty
W1tczorek. W.yróżnione
ma już na warsztacie Zespół Szkół
fl
•
nr I w ~~dzi. W
im polskie wy- Odzieżowych
rmy dać, te odpowiada
lak1ery
Samochodowe
będą
konanie, skoro na bieżący rok za- czerwcu modne „szn;atk1
„Glasurit" należą do najlepszych warto kontrakty
stoisku PSP w
na
sprz~dawane„
opiewające na
na świecie. Od ponad roku Przed- kwotę 1.200 tys. DM.
,
(peB)j "Untwersalu ·
I tak oto przedstawiliśmy insty.
Za graniczne
. b' st
„ F arna „ w
się 1or wo
Pabianicach umożliwia zah:up tych
lakierów za l:łot6wkl

z

z

tucje, które - także w przyszłoś
ci - chcą proponować, prezentomłodych
wać I promować prace
projektantów A żeby ustalić plany I wręcz jednoznacznie określi('
Pracownie
zobowiązania PWSSP.
Sztuk Plastycznych podpisały wła
śnie porozumienie, w myśl którego najzdolniejsi projektanci
studenci z katedry ubioru - · będa
mogli nie tylko przedstawiać ~wo
je pomysły do konkrusu, ale także liczyć na ich realizację.
Teraz więc tylko wypada czekae
efekty handlowe pierwszego
na
..Uniwersał" zadbał o
konkursu.
(rs)
odpowiednią pulę tkanin.

I

Recitale Edyty Geppert ·
Stowarzyszenie Twórców Kultury zaprosiło do Łodzi Edytę Gep·
z najciekawszych i
pert. Jedna
najpopularniejszych polskich wozaprezentuje 20 swoich
kalistek
znanych, a także zupełnie nowych
piosenek. Artystce towarzyszy 9-

Swój
osobowy zespół muzyczny.
prawie półtoragodzinny recital Edy·
ta Geppert (która po raz pierwszy zaprezentuje się w Łodzi) da
26 bm. o godz. 18 I 27 bm. o godz.
17 I 19.30 w Teatrze Wielkim.

Komunikat WUSW
"' dniu

ltobll!ta, która

Z kroniki -MO

3 marea

1986 r. ok . godz. 21 czekała na poul.
stoju taksówek w Łodzi przy
Armil cz'erwoneJ 4. gdzie czekało
mę:I:.
równiet trzech nietrzeźwych
czyzn utrudniających jeJ skonysta·

„Fama" płaci za komponenty dolarami, zaś sprzedaje gotowy la.kier za złotówki. Jak się to dr.ie·
je? Anó tak, że ta sama „Fama"
do RFN
produkuje i eksportuje
zespoły antenowe przeznaczone do
samochodów ,,Mazda!' i „Toyota".

GWAŁCICIEL

W ARESZCIE

i gwałty.
areszt.

•

PO KILKU GODZINACH. ••

Zgierza
mieszkanka
18-letnla
do domu, gdy na ul. NoŁ6d:I:.
Fltontaktowanie się z DUSW
w wotki napadł ją jakiś mężczyzna
Wlduw. ul. Wysoka 45, ' p. 27
r;odz. 8-15, bądź !elefonlcznte
Dziewczyna
i usiłował zgwałcić.
nr 3!-92-22 wewn. 37ł w celu zło:l:e. broniła się i krzyczała. To spło
nl:l zeznaft
szyło napastnika. Po 'dwóch dniach
funkcjonariusze RUSW w Zgierzu
zatrzymali sprawcę napadu - 30·
letniego Cezarego W„ karanego w
przeszłości za kradzieże, włamania
nle z „taxi",

Jest

proszona

-

~-

Szczury

o

*

się cieszą

- Cl !udzie nte sq tacy ż!l powlcdzia! naszemu czyte!ntkowt
na
Sl'otkanv
pewten szczur,
przy
ktatce schodowej domu
Te zwaly
ut. KlllńsklfgO

4'. -

na podwórku wystarczą
ł pachnq conam do jestenl. ,
raz l<tdnłcj - dodał drugi.

śmieci

llfa!uczay

twierdzą ,

że

'mlecł

to wynik lenistwa administracji
wyraz
t MPO. A przectet to
humanizmu: ' wszystko co tywe,
musi mleć Mpetvntone goddwe
warunki

wracała

'

bytowania.~

Spotkanie • byl3' sollstk3' Teatru Wielkle10 - doc. Jadwln
Pietraszkiewicz, połączone 1 koncertem jej młodych talentów: Joanny
Woś, Małgorzaty l\lyszarek, Anny Kurylak, Katarzyny Nowak, Krzysztofa Marciniaka, Andrzeja Staniewskiego, Andrzeja Niemierowłcza
I Piotra Nowackiego - .dziś o godz. 18 w Klubie Nauczyciela (ul.
Piotrkowska 137).
Odczyt dr Andrzeja Sikorskiego nt. "Tęorla I praktyka eon·
trollingu w przedsiębiorstwie" - dziś o godz. 13 w DOSKO (al. Mickiewicza 20, sala 1114).
Prelekcja dr Tadeusza mazejewskłego nt.: ,,B. Brecht - kariera
Artura Ui" z cyklu „Nowe lektury szkolne" - 20 bm. o. godz. 17.30
w sali 111 przy al. KoŚ'ciuszki 65.
ZDK ł..ZPB Obrońców Pok11Ju
zuje kurs tań<r towarzyskiego I I
74-73-10.

*
*
*

96
Piotrkowska
ni
L6.dt.
ł.ódtkfe Wydawnictwo Prasowe,
Wydaw~a
dziennik Robotniczej Sp6łdzłelnl WydawnlczeJ "Prasa· Książka-Roch'",
~DZIENNIK ł.ODZKI"
Tf'leł4lnV
!l!ł
Poczt
Piotrkowska 96. Adres pocztowy· „DL", f;ódi, skr
Oruk: Prasowe Zakłady Graficzne w ł;odd Redaguje kole glum. Redakcja: kod 90 -103 Uidź. ul
centrala: 32 93 OO J}ączy 1 wszy~tklmi działamll Redaktor naczelny: Henryk \Valenda 36- 45 85; zastępcy redaktora nacielnł'ęo: 84 -06-15 I :l3 117-26: !!lł'kretan odpowl,..d1taln•
32·28 -32; 33 10 38. fotoreporter: 33-78 !17. kultura I oświata : 36 21 60: · <iport: 32 AA 95.
ł fi sekretar-i: 32.04 , 75 Sprawy miasta: 33 -41 -10; 33:37 -47, suołeczno ekonomiczne:
RedakrJa nocna: 11 7? nt I
dz, łacf.noścł ł czytelnikami. Interwencje l Tł'll'fon ll~łm:owy • 33-03 -04. sprawy terenowe: 32-23 O!> (r~kopi~6w nil' tam6wio n.rrb redakcja nie zWTaea>
Tł 71 30 01rł11•tł'nla i nf'kroloęi - Biuro Re\lam 1 Oęło~7eń. t.6dt. ul Plotr.kowska 96, teL 36-49·70 ł uL Stenklewlci:a 3/5. tel 82-59-11 (za treś6 ogłoszeń rl'dakcJa nie odpowiada),
Warunki prenumeraty podaj~ oddtiały PUPIK RSW HPrasa . JCsłąika-Ruch•.
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