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Społ~ospodarcza pn;y
U6tosUJ11kowała 1ię 8 bm. do
ł'OZW'lązań
projektu
nowelizacji
prawa l.ok.a1owego ltwlerdzając w

1'ada
lejmie

konkluzji, te jen on pewnym krokiem naprzód w tej wrdliwej spoZecmle dzied'Zinle, n.le rozwiązuje
jednak :niektórych podstawowy.eh
IJ)raw. Ra.da wypowiedziała się rówinleł nł.
przerobu i stose.wania
azbestu (ze 1zC'Zególnym uwzględ
nieniem budownictwa) podkireśl&
J~ zagrotenie, jakle niesie on dla
ldrow1a i łyda.

y

KC PlPR

strajku

donlesle6 s Kual
malezyjskie po1łanowlły wydall6 z kraju dwie
Europejki. które na łamtejszyc~
wspaniałych plażach zdecydowały opalać sfę z piersiami wysta
włonyml na promienie słońca,
eo jesł przyjęte niemal w całej
Europie,
Wręczając nakaz ekstradycji
władze stwlerdziJy, że strój tak
władze

:~~~~~~:isE:~;!::r~~j~:~
ł

Naukową amerykal'lsCJ', dy1
ponu;ląc najnowszymi kompute

rami, postanowili ustall6, Ja
współczesny
itrodek lokomocj
uchodzi nadal za najbezpiecz
nleJszy. Dotychczas warto
przypomnieć za taki uważa
no samolot.
Otóż dane wprowadzone do
komputera 1 dotyczące ostatnich
50 lał wykazały, te najbezpieczniejszym środkiem lokomocji na
świecie pozostaje.- winda. Na
mlllard ludzi, którzy korzysta.j ą;
s łego - bądt co bądt - pojazdu, tycie łracl tylko 21 osób.
DLA

AMATOROW

BLIZNIĄ

Z ostatnich danych demograficznych podnnvch przez specjalistów z ONZ wynika, te aroatorzy bliźniąt powinni uwzględ
nlat5 różne strefy geograficzne.
Jeśli chodzi o Europę, to w
naszym wieku na.iwlęcej bliź
niąt przyszło na świat kolejno
- we Włoszech, w Jugosławii i
Bułgarii.

o Kraków
o Radom

Krupówki
Mały Rynek
centrum miasta
firmowe łódzkiej „!'oGdy zaś pojeazlem1
narty do Zakopanego,
atrakcji · mo:!:em7 ai4
spodziewać na Krupówkach, gdzie
również powstanie taki sklep.
To, :!:e będzie w czym wyblerad,
gwarantują szefowie firmy. W Lodzi mieści się bowiem ogólnopolska centrala „Foto-Optyki", kupująca sprzęt oftalmiczny i fotograficzny w całej Europie l zaopatrująca weń cały kraj.
Tych, którzy nie lubią podróty
I chcieliby wybrać sle do łódzkie
go sklepu firmowego tego przedsiębiorstwa Informujemy, te mu.
szą jednak pójść na dworzec
l
kupić bilet w kierunkach połud
niowych. Od miesięcy bowiem sta•
ranla „Foto-Optyki" o lokal w Lodzi nie przynoszą żadnego skutku.
Jak wiadomo, szewc chodzi bel
butów.
ILK.
lały

sklepy
to-Optyki".
wiosną na
podobnych

Wymienione w podtytule adresy
warto zapamiętać, bo , podróże po.
kraju zdarzają się praFłe każde
mu. Jeśli więc losy rzucą nas w
lutym do Krakowa czy Radomia,
pod wskazanymi wyżej adresami
możemy liczyć na bogaty wybór oprawek do okularów, wszelakich
aparatów fotograficznych, błon czy
lornetek. Będą tam bowiem dzla-

Sekil'etar:z stanu USA,
Ck;;rge
Shultz udaje się w tyg<Jd,niową po..
dróż do 6 państw afrykańskich potomnych na południe od Sahary.
Będzie to pierwsza w!eyta w tym
rejonie amerykańskiego !!Zefa dyplomacji od 1978 r. kied)" to Cyrus Vance towarzyszył w akykańskiej
podróty
prezydentowi
Carter~.

Shultz od'\Vle<hl Benepl, ltam•
run, Kenię, Nigerię,
Wybrzeże
Koki Słoniowej l Liber!,. Oczekuje się, te Shultz będzie starał
sit: nakł()?lić państwa afrykańskie
do prowadzenia polityki zagranleznej skierowa·nef p1."Zeclwko Libii.
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WCZOl'&j nada.I dawała sill nam
we :znaki zima.
Na pólnoonym
ws.chodzie mróz zelżał. O ile w ponJ.edziałek przekraczał
on znacznie minus 20 at., to wczoraj w nocy w Suwałk.ach było minus 14 st.;
w Białymstoku - minus 10 at.; a
w Ostrołęce - minus li ..i. Natomiast we Wrocław·iu rano termometry wskazywały plua 2 st. W
Warszawie - odwilż, w Katowicach 1 w rejonie Rzeszowa wystf)powały mlejseami bardzo silne
opady śniegu. Na Lubelszczytnie
śnieg, z krótkimi przerwami, pada
od ponad 30 goozll!l.
Ruch ckqgowy w miutach l poza nimi odbywał &!• w trudnych
warunkach.
W kiliku
regionach
kraju na drogach utworzyły się
spore zaspy, które untemożllwiły
przejazd samochodów l 1powodowały ugn:ętnięcle autobusów PKS.
Wczoraj nieprzejezdne były niektóre
drogi utn:ymywane w drogiej kolejno§cl odśnie:!:anla oraz tras7 o
mniejszym znaczę;nlu komunikacyjnym, zwłaucza w województwach krośnieńskim, llllJJlOjskim,

nowych biskupów

Nie jNt to CNJtatme alo._ •logi WUKO. Jełll uda Iii! zakuNa długiej liście brakujących pić (pieniądze aą) agregat do omateriałów budowlanych znajdują bróbki grzejników, wówczas roczslę niemal wszystkie elementy in- na produkcja wzrośnie czterokrotstalacji centralnego
ogrzewania. nie.
Podjęte w latach siedemdziesiątych
próby zastąpienia w domach wielorodzinnych :l:eliwnych grzejników
blaszanymi panelami okazały •l•
niewypałem. Cienkie •clanki grzejników szybko korodował7 l p.kały pod wpływem w:rsokieco clJnienla.

lepio

pilotowa solidnych tel!wnych grzejników. Dzięki pomocy tlnansowej
wojewody sieradzkiego zakładowi
zaopatrzeniowcy skompletowali potrzebne urządzenia , a technicy przeprowadzili niezbędne próby.
Do
końca roku jak nas poinformowal dyrektor Wacław Kaczmarek
- WUKO wyprodukuje I dostarczy bµdowlanyrn kaloryfery o powierzchni grzejnej ponad 10 tys.
metrów ~adratowych.

•
Japonii
premiera

Wietnam

Komunikat
agencji VNA

na str. 3)

ciąg

Jak poinformowała agencja VNA.
w pon!edzlal·e k rano. po lntensyw•
nym ostrzale artyleryjskim, oddziały chińskie w sile dywizji przy•
puściły atak na terytorium Wietnamu w powiecie Vl Xuyen (pro·
wincja Ha Tuyen).
Stacjonujące w tym rejonie wojska wietnamskie odparły atak ell·
minując z walki blisko 500 :!ołnle•
rzy chińskich oraz zdobywając
znaczne ilości broni t sprzętu.

Drogi zasypane lub zalane

(INF. WLASNA)

Ju:I: w marcu w Wytwómt U-

ili~WD.~"1i~~~~:ll.?'

Wtorek byJ drugtm dniem wizyty ska portretowa sztuka medalierska
ministra kultury I sztuk! PRL Alek- XIX-XX w.".
Nowa Zelandia. Ruch ochrony łrodo\>"11ka !:BEBNPEACB U!Qterza roi· sandra Krawczuka w Związku Ra11Sen:yt 1wo~ą dziaJalnoś(! na Antark łYdll, fdz1'1> powitanie 1peeJalna ba· dzieckim. Ml.lllster Krawczuk i mli:a. . N/s.l •tatek Gi:e~:aee w purcle LI\~~ ' •klld 111łrt dlł aa All· nlst!>r · !ttlltuey, ZS~R W•s1111 Zacharow podpisali protokół o współ
tarkł)'d~
CU - Beułet
pracy między ministerstwami kultur:r PRL l ZSRR w 1987 roku.

Kaloryfery. z WUKO

rządzeń Komunalnych WUKO
w
Zduńskiej Woli
ruszy produkcja

NGUI

(Dalszy

Do ruchu przyłączyło sl.ę 90 tTa.
robotników zatrudnionych w arsenałach przy produkcji J konserwacji wyposażenia wojskowego. Strajkują francuscy dokerzy całkowl
cie sparallżowan:r został port w
Marsylii.
Po spotkaniu s całym rab1net.em
we wtorek rano, premier Chirac
oświadczył, :l:e nł9' odst~ od tiro-wadzonel polltyk:!, poniewat uniemożliwiłoby to skuteC'Zllą walkę z
bezrobociem. Podkreślił, te rząd opowiada się jednogłośnie za utrzymaniem dotychczasowej Unii.

G. Shultz
udaje sit
do Afryki

g

i±

• kl j wymagaj<>cej
ry
ma n smogła
e
"
okazji "~w1„ta
abymuzu
kobieta
się jedynie
„ Trzech "'-611
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Policja dostała rozkas tęplenlą P w, w YlD cz •.,.... s .:.uropy, Agustonl, nowy sekretars kongre„europeJsk.łeJ zarazy".
• i.;;d;,;,w;.;ó;,;;c;;h;.;,
1 .,;AiiiM
f r~y.;k;i;:•:..;;
d.;.;
w;.;ó;,;;ch
...,1:;.;,A;;;zil.:::
i,.,,.e;,;;d;,.·.:.aiiiaiil
cl.ildiii
o.,..liirliaiiii
w;.,;;d;,;;uiiicmhiii
o.:;
wi
;;.e::ńs
=:tr.
w:.::L::NAJBEZPIECZNIEJSzy
POJ-AZD

oZ~kopane

1'11

francu 1 nie odstąpi
od prowadzonej polityki

Według

z...

z

ka.mych zwolniono ok. 15
tys. osób. Z tej liczby tylko 47
osób powróciło na drogę przestęp
stwa, są to wyłącznie sprawcy
przestępstw politycmych. Wśród osób, które z dobrodziejstwa ustawy skorzystały znajduje się 1078
- Z dobrodziejstwa ustawy I
one 1 darowania kary, :złagodze osób, które dopuściły się przellpca ub. roku skorzystało w ró:I:- nla jeJ, warunkowego zwolnienia stępstw przeciwko państwu lub ponej formie 71.500 osób. Skorzystały lub umorzenia posti:powanla. Z za- rząakowl publicznemu. 575 osób dobrowolnie ujawniło swoją sprzeczną z prawem działalność. Wobec
278 osób odpowiadających z wolnej
stopy umorzono postępowanie karne. 225 osób zostało zwolnionych z
zakładów karnych l aresztów. Ponadto organa Wojsk Ochrony Pogranicza zastosowały dobrodziejstwo
tej ustawy wob<-c 139 osób, które
dopuściłv się przestępstw J(ranlcznyeh. Ustawa z 17 lipca ub. roku
działa nadal stwierdził następ-

ząd.

Lumpur,

•

c

PterwHll w J'.lOWJ'Dl roku konferencJ• Pr&aOWll rzecznik rządu
mln. J. Urban rozpoczął od odpowiedz! na zadane mu wcześniej
pytania Agencji Reutera o rezultaty amnestu.
·

(PAP)

„EUROPEJSKIEJ
ZARAZY"

Lewe

•

kładów

I bm. BJuro Polityczne KO PZPR ocenUo 4Probelt po!lklej
polityki zagranlC'Zllej w ubiegłym roku oraz rozpatrzyło jej
węzłowe zadania w roku bietącym. Przyjęło główne kierunki
l założenia współpracy PZPR z ruchem komunistycznym • l robotniczym.
Rozpatrzono lntorrnacje o problemach handlu :za1ranlc:znego
oraz o nowych formach współdziałania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej po listopadowym spotk8111lu na najwy:!:szym
nczeblu kierownictw bratnich partll - państw rady.
~poznano się z projektem tez, które bt:dą tematem dyskuajł
w organizacjach partyjnych przed plenum poświęconym roll
POP w :l:yclu społeczno-politycznym l 1ospodarczym kraju.

T~PIENIE

ZŁ

V Efekty amnestii V Przed przyjazdem
V Wizyty polityczne w bieżącym roku

Obradowało Biuro Polity~znę

We wtorek roz.szerzył się ruch
1trajk0W1 we Francji - do kolejarzy przyłączyli się pracownicy
transportu publicznego, elektrowni,
a także dokerzy oraz robotnicy zatrudnieni w arsenałach.
Po bez~wocnych ponledzialkowycli negocjacjach, których przedmiotem byla sprawa wynagrodzenia, we wtotoek ruch , na Hn!ach
metra utrzymany został w 53 proc.,
na tras.ę nie wyjechał co trzeci au.
tobus.
W tym samym czute, równie:!:
na wezwanie CGT, spółka „Electrlcite et gaz de France" rozpoczęła
wyłączanie dopływu energii na terenie całej Francji. Okresowo
przerwali pracfl także pracownicy
poczty 1 centrali telefonicznych.

8

„Foto-Optyka" w natarciu

I
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W dokumencie tym podkreśla 1111,
te oba ministerstwa będą pracować nad dalszym pogłębieniem wię
w dziedzinie kultury l sztuki,
rzeszowskim, pr:zemy•ldm,· lubel- zi
nad popraw, efektywności organiskim.
nad uO trudno4ciach, j&kie maJll dro- zowanych przedsięwzięć.
twórczego wzajemnego
gowcy, mo~ 6wla4czyd p.rz)"kład macnianiem
oddziaływania kultury I sztuki Polniew.l elklej wai l.a:zy znajdującej ski i Związku Radzieckiego.
się · w województwie miejskim krakows>klm. Pne:z pewic c:zu, Jak
Ministerstwa
będll
wymieniać
już informowaliśmy, byla ona odcięta od świata. Wczoraj o ł.00 ra- do~w1adczenia w zakresl.e państwo
wego
kierowania
kulturą,
będą dono potężne pluli wirnikowe zdoła
ły dotrzeć do t.J miejscowości, za- konywać wymiany lnforrnac]i w
pewniając do niej dojud.
Ale o dziedzinie organizacji łyola kultu7.00 rano przeszła tu łnieł:na bu- ralnego i twórczości artystycznej,
rza, która ponownie za.sypał& dro- organizować dwustronne konferengi l krakowski PKS r:nów zawde- cje twórcze, 1emlnarla J sympozja.
sił na tej trute lwmun!kaeJ• au- Szczególną uwag, zwróci si• w
tym roku na lmprez:r poświęcone
tobusową.
Natomiast w woJ.1 lqnlckllm 1 70 rocznicy Rewolucji Pddzlernlwrocławskim dwa odciill'kl doról lo- kowej.
kalnych o drur~ 1 tm ZOfltar:r
zalane
przez wod•.
W rejonie
Po połudnta w obeenoftł mlnł
tym atany alarmowe byłJ' Pl'U'kro- Itrów Krawczuka l Zacharowa otczcme n& ldlJN ,ukaob..
warto w Mosltwie "711ław• ,J'ol·

J. Hutek dyrektoreIU
Teatru Nowego
lłob
i

D:rrekcj, Teatna Kowep w Lodzi
. objął wczoraj lerą Bułek,
do..._
tyeh czasowy re.„.u
w_TeatrA Im.
Stefana Jaracza.
Jerzy Hutek ocl lat llWlllUDT jffł
s :tyciem kulturaln:rm nuzego mial'ta. Na przełomie lat neśćdzlesią·
tycb - 1iedemdzies18'ł:rch - podczu atudlów na ftlolof11 polskiej
UZ. - był jednym 1 czołow:rch •mmatorów tycia arty11t7czneco •ro·
dowl&ka akademlcldego, kierując
m, ln. 1cenaml studenclclml. Był
rów:nleł
współtwól'C8'
programów
rozrywkowo-arty1tyem7ch w Lód.zkiej Rozgłośni PR.
Po skończeniu rdyllerll w krakowskiej szkole teatralne-J powraca do rodzinnej Lodzi l wląte się
s jej 1cenaml, przede wszystkim
z Teatrem Im. B. Jaracza. · og1ą.
damy tu w jego reły1erl1 1 adap-

tacjt m. a tak
snedatawlenia jak ,,Cesarz•• Xapuuśśccińsk.lego l „KamleA Jl& kamieniu"
Myśliwskiego.

W tym aezonte mlelUm7 okuj•
obejrzeć m. l:n. wyreży1erowaną

przez :niego w Teatrze Nowym aztukę Brechta „Człowlek jak czło
wiek''. Nowemu dyrektorowi l kierowanemu przezeń zespołowi tyczymy wielu warto•clowych osiągnięć
artystycznych.

W T dniu roku 11o4ee wzenlo
o godz. '7.43 11&,fdzle zd o 15.41.

•.\rtur, .runa.n, LucJaa.

RaJmund,

Swięłoaława

w dniu dzlesleJszym pr:zewlcluJe
dla Lodzi następuJącll pocodę I
zachmurzenie duże • większymi
Pl'zeJdnlenlaml, okresami opa.
. dy •nlegu. Temp. maki. około
-11 at. C, Wlałr 1łab1 I umiar·
kOW&DJ' p6łnoc1l7.

Cl'nlenle O rodL li W)'DOlllO
998,0 bPa, łj. '148,1 mm.

1'111 -

ohlłekł.

V... IL Maroonl. u-

1881 - zm. I. l.ntaalewloa,
pionier przemysłu nafłoweco.
1901 - Ur. s. Dubois, dzlałaa
ruchu robotniczego.
I OkC SODf

myśf

Kle m11Słn nJmowaf sł•
WHecMwlat.em, zaJmfJ 11• 1&•
mym aob-.

Ub)

Miasto ·
Jelcz-Laskowice·

Jfa pod.stawie udlwał:r Bady
Pafl.ttwa a 1n1dnla ubiegłego roku
1 1tycmla
198'7
r.
utworzo.'.
ne llOStało mluto Jelcz - Laskowice w woj. wrocławskim.
WŁASNA)
Nowe miasto, znane z prooukcJi
samochodów ciężarowych
Jelcz"
ka ekipy pracującej prą rozru- liczy 12 tys. mies1lkańców. "
chu ciepłowni miejskiej. Próby,
dokonywane bez wcześniejszej zgoDla nowo utworzonego
m iasta
dy, pożerały tak wielkie ilości wo- or~ gminy Laskowi.ce Oławskie,
dy, że zabrakło jej dla miasta.
Wo1·e wódzka Rada Narodowa po~
W efekcie rozruch ciepłowni zo- wołała wspólny organ władzy, tj ,
stał wstrzymany do lata. Byłażby Radę Narodową Miasta i Gminy.
to pierwsza w •wiecie ciepłownia
6 bm. w Jelczu - Laskowicach
wzniesiona specjalnie do ogrzewa- odbyła się inauguracyjna sesja Rania mieszkań w cieplejszych po- dy Narodowej, w której uczestnirach roku?
czył sekretarz Rady Państwa Zyg(Jer) munt Surow·iec.

(INFORMACJA
Niespodziewany brak wody w
kranach zaskoczył w okresie świąt
mieszkańców Sieradza. Początkowo
uznano, że nastąpiła poważna awaria wodociągów miejskich. Ta
pierw.sza diagnoza okazała się jednak błędna: zarówno stacja pomp,
jak i wszystkie magistrale wodne
działały bez zarzutu. Dopiero specjalnie powołana komisja ustltliła
ostatnio, :!:e suche krany w sieradzkich mieszkaniach, to spraw-

- Podczas pańskiej nleobeenogcl telefonowała żona, żeby prz:ypomnle6, te o 10 ma pan zabó pigułki, a o 13 odebraó
dziecko z~ szkoły."

Ekspor ez ta. emnic Pierwsze kursy po wraki
Zima .wwodziła kolarzv do
Po n!ezb)oot pomyjlnJm. mini().
nym $e?:Ollle trener R. 8~
kryityikowany był za nletommn1 zdaniem wielu znawc6w tej dys.
cypliny sportu - system przygoW wielu motowań do sezonu.
mentacll zgod21ł !łlł cm z kzrytycznymi glosami. Znacznej zmlan·le
uległ system przygot<>wań, ale niecałkowicie. Stają temu bowiem na
przeszkodzie warunki atmosferyczne. Sroga jak na razie dma, ośniei:>one dorogi 2'.lllmiły Szurlrow6'ki-ego do korekty planu. Mróz 1
na<lmieme opady rniegu wnonUy
do Bułgar!!,
n.a&?:ych szorowc&w
gdzie bedą przebywać do końa
stycmla br.

Bułgarii

Kadrowicze pow.r6c!l li Bulgadl
ty.1J!ac) na deleń, dwa do domu I udad%Ą s!i, na KutM:, at&1ąa na •tarcie ndycyj:nego wyilclgu dookoła
tej wye.py. Tak! system od paru
lat 11'<llwją kolarze NRD, ZSRR !
CSRS ! wychodi:ą na tym doskop~onal!śmy się,
nale, o ezym
obserwując ich jam• w Wyjclgu
Pokoju.
Szuclrows1d
Do Bułg-1ł trener
zabrał na5tępujących kolany: M.
Gołdyna, Z. Jaskułę, 8. KrawozyLudwtnlalta,
ka, M. Karłowicza,
M. Kula.se., A. Młerze,łeW11klego, A.
P6łkognfka, A. Sypyłkowstdego, M.
I z.
Szenzymtdego, M. Urygę

Wrocław

myn).

Wronę.

rzęlllie chodzi o Szydlilta, który
ni-e może odnaleźć dyspozycji, chociażbf '!. rozgrywanego w Lo'.lzi

póUinalu Pucharu Polski. A prze-

cież ten doświadczony zawodnik,
były reprezentant kraju, zamiast
być podstawowym siatkarzem pier-

wszej szóstki, stanCYWi li tylko jej
ogniwo. Rozpisaliśmy si ę długo o
tym zawodn·iku, ale jest to o tyle
uzasadnione, że przecież od jego
umiejętności dobrego odbiQrU zaprzeciwntków i g.ry na
grywki
środku siatki, zależy w sumie koń
cowy rei.ultat. Wreszcie Orczyk. To
z kol-ei ni-eobli<:>zalny siatkarz. Potrati w nie;konwencjonalny sposób
zakończyć akcję sweg>o zes.pohl, wybronić pił'kę w polu, by następnie
w konsekwencjl prostych błędów
oddać kUka punktów rywalowi. W
m-eazach ze Stalą Nysa nie najlepiej „dzielił" piłkę Babuchowski.
A ile znaczy rozgrywający w drufymie, każdy z kibiców wie dookonale.
(a. szym.)

1potkal\ we
błlaDI
należałoby podtrzymać.
A okazja kn temu wyśmienita, bowiem dziś I Jutro (pocz. meczów

salt

SKRÓCIE

W

„Turnieju
konkurs
• Ostatni
o rodz. 17) przeciwnikiem Wifamy Czterech
SkoC2l!ld" wygrał w Bisbędzie zespół wrocławskiej GwarT. Ylipulli (Finlandia)
to nazwisko chofshofen
dii. Ireneusz Kłos,
prze<'! E. Vettorim (Austria) oraz
sportu V.
:rmawoom tej dyscypliny
(Norwegia).
Opaasem
Rozgrywający
wyjaśnia wszyistko.
J. Kowal zajął 24 miejsce. Orreprezentacji PolsJti, potrafiący je- ganizatorzy
przerwali konkurs ze
dnooześnie zaskakująco zb'. ć piłkę
na niekorzystne warunki
w momencie, kiedy znajduje się on względu
uwzg1ędniajac tylw pierwszej linii zespołu. N ic więc atmosferyczne,
wyniki pierwszej Ferii sko ków.
dziwnego. że klucu•m do podwój- ko'Turniej
pr::ed
wygra} Vcttori
go~podarzy będz i e
nego sukce"u
l)paasem.
wyłączenie z gry tego zawodnikn.
•Szwajcarka M. Walliser wyg1:aA prawda jest tllka. i.e to on
właśnie decydu'e o obliczu druży Ia supergigant <> Puchar $wiata ny. Nie musimy zatem trenerowi 1.09,71 prze<'! i;wą rodac7lką B. CerMarkowi Makarskiemu podpowia- tli I Jugosłowianka M. Svet.
dać w jaki sposób n<1leży to uczy• Piłkarze Zagłębia Sosnowie<:
·
n·lć. On sam wie najlepiej.
rozpoczęli przygotowania do ligoBardziej niepokoi słaba dyspozy- wej wiosny z nowym trenerem
cja poszczególnych zawodników Wi- dotychczasowym kierownikiem sekco moina było zauwal;vć cji J. Gałeczką. Jego asystentami
tamy,
podczas spotkań z drugim benia- zo&tali K. Szmidt oraz L. Baczyń
mink:em Stalą, Nysa. W pierwszym ski.

Ostatni z Wunderteamu
(KORESPONDENCJA WLASN A
Z WARSZAWY)
podziwiany. J~en
znakomitego
o.statnich
z
przed laty pol&ltiego Wunderteamu lek!koatletyemego.
Niegidyś mistrz nad mistrze, choć
i wielki p-echowiec. zaliczany wtedy do grona najlepszych oszczepniików świata, nigdy nie zdobył
nak olimpij.skiego złota.
Janusa: Sidło pracuje w
Dziś,
„leklkoa.tlety<:7J!)ej centrali" pn:y ul.
Fok9al w Warszawie. Jako jec}yny poza&tal z tamtego wspaniałego
ll!~łu. Inni pożegnali się dawno
niektórzy wyjeli! lekk<>atletyką,
chali z kiraju. P.rzez Foks.al przelatach wie..
ostatnich
w
się
wJ.nęlo
tu, wielu lud'Zl!. Co rusz zmieniały
rt>szady
1lę zarządy, nastw<>wały
preze.sów I nefów
na fote1acl1
11Jkolenla PZLA.
Pal.aoowe przewroty t ustawiczne zmiany warty przynosiły zgoła
inne efekty, 8ll'liżeli spoo~iewala 11lę
tego „królowa sportu" w PoU!ce.
Co rO'lru opuszczali jej pałac kolejni rycerze i paziowie. Na kh miejsce przychodzili nowi. Szybko jedna1k załamywali się, rezygnowali.
Twierdzili: muszę odejść, bo n ic tu
nie da się zrobić. Byli i tacy. którzy widzieli się tylko w roli szkoleniowców poza granicami kraju.

W

spaniały,

'ed-

olS'ka ,,królowa sportu" tymczasem ubożała. I to wtempie, jakiego nikit nie prze_
Na światowych
widywał.
Ustach chiesięcu 111ajląJszych znajduję się tylko ośmiu polskich lekkoatletów. „obstawiających" zale<'lw!e dziewięć konkurencji. Biorąc
pod uwagę poziom leklkiej atlety"ki
na świecie, na najbliżs ze mistrzoH-'
wa świata może kandy<lować tylko
cl!w;;inaście osób. Do olimpijskiej kadry wyznaczono 24 osoby. 13 pań ,
kt6rych średnia wieku przekracza
20.5 roku i 1'1 mężczyzn ze średnią
ponad 28 lat. Jeśli wyjadą do Seulu, będą chyba najstarszymi urzestn ikam! I~rzysk Olimipjskich.
W jednym tylko ponoć czołówka
polskie! le!tkoatletyki nie odstaje
od innych. Ja,k twierdzą wtajemnas! sportowcy,
nicreni, najlepsi
aby nie od s tać z;bytnio od czołów
ki światowej, budują sport-OW2' formę niedozwolonymi środkami. Dramatycmie brzmiały słowa pr<>fet':ora Sowińs.kiego, potępiającego copowszechniejsze stosowanie
raz
nie<lozwolonych środ'ków farmako_
treningologiczny<:h w procesie
wym.
Wyjaśniła się też sprawa fatalnego występu polskich lekkoatletów na ME w Stuttgarcie. Bo przy.
padk<>Wo zdobyty ~ez ~eńską szta
fetę brązowy me<lal nie może przy-

P
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slonić

niepowodzen·ia J?olaków w
imprezie. Opiekujący
~ię naszymi reprezentantami trenerzy nie pobraf!li dać jedinoznacz.nej
odpowiedzi, co bylo powodem taik
rady1calneJ obniżki formy. Wtajemniczeni twierdzą, że nikomu nie
zależało na uzyskaniu szczytu formy na ME. „Szczyt" ten przypadł
o wiele wcześniej, na przełomie
maja i czerwca. Wtedy, kiedy zaprzygotował!
wodnicy i trenerzy
formę udokumentowaną odpowiednim wynikiem, będącym dootateczną przepiwtką do stypendium sportowego, nom!nacj·i na zawody zawszystkim
graniczne, a przede
prawa wyjamu na dewizodajne mityngi. Tera.z j\ll!.przynajnmlej wia.domo, dlaczego dcszło do z!mnetro
prysmicu na ,,Neokaretadioo!e".
tej

znaczącej

N

aud. 11.40 "Wspólnlk" - rep. ie.oo
coZapruzam7 do Trójki. 19.0o
dziennie poWiedć: Teodor Pamleld
„Sreb.rne orły" - odc. 19.30 Trochę swingu. 19.50 Herbert Rosendorfer „Wielk1e solo Antona L"
aud.
20.00 Studio nagrań
odc.
„Skomputery2D.45 Klub Trójki 21.00
zowany humanizm" - aud.
Trzy. kwadranse jazzu - aud. 21.45
Klub Trójk1. 22.03 Inf. sport. 22.13
w kręgu ballady - aud. 22.45 „Ciemne aleje Iwana Bunina". 23.00 Opera tygodnia - G. Verdi „Hernani" aud. 23.15 Czas relaksu. 23.50 John
~~~:n:. „Jedyna I ostatnia miłość" -

PROGRAM I
Koncert. u.n Komunikaty.
11.H Sygnał czasu. 12.05 Magazyo informacyjny. 12.30 Kapela z Głogo
wa. 12.ł5 Rolniczy kwadrans. 13.00
13.10 !ł,adio kierowKomunikaty.
ców. 13.30 Muzyka wojskowa. 14.00
Magazyn muzyczny.
lł.05
Wlad.
16.00 Wiad. 16.05 Muzyka i aktualności. 17.30 z koncertów l festiwali aud. 18.00 Wiadomości 18.05 Wspólna
droga 18.20 PJosenld trochę zaInMagazyn
19.00
pomniane.
formacyjny. 19.25 Chwila muzyld.
19,30 Radio dzieciom: „Balkon z księ
życem". 20.00 Dziennik. 20.15 Koncert
życzeń. 20.40 w kilku tBJctach. 20.45
Opowiadania o. Henry - „Hrabia
I gość weselny". 20.55 Komunikaty
Totalizatora. 21.00 Komunikaty. 21.05
Kronika sportowa. 21.15 Encyklope22.00
dia wielkich głosów - aud.
Wlad. 22.05 Religie I wierzenia
aud. 22.15 Chwila muzyki. 22.20 Pio- aud.
senka nle jest ml obca
23.00 Wlad. 23.25 Gitara, banjo i„.
country - aud.

n.oo

Konyetny

właaneJ

(el)

IRODA. Y STYCZNIA.

(ww)

przy łódzkiej siatce

W prasie sportowej można C-Oraz częściej przeczytać, że rewelacją tegorocznych rozgrywek w 11di.e siatkarzy jest lódz:ki beniamiNl-e są to sądy
nek ~ Wit.arna.
przesadzone, potwierdzają je w jakimś sensie boiskowe laik.ty. Nie
zapominajmy jednak, że w pie!'w~rej rundzie mlstnie>WS:kiej rywalizacji (podopieczni Marka Makaraklego kończą ją sobotnio-niedllP.lnymi meczami 1 Legią w Warszawie) łodzianie pięciok1"otmle wy1tfWO'Wali we własnej sali w roll
Trzeba przyZl!lać, że
gospoda,rza.
je&t to duży handicap, a fakt ten
jest, jak na razie, bardzo umiejęt
nie przez Wifamę wykorzystywany.
Co prawda ł6<lzcy kibice liczyli na
jeden przy.najmniej sU!k<:e.! w pojedynkach ze Stalą Sto=·la Szczeci111 (wicemistrz kiraju), ale to co
nie „udało się ugrać'' w hal! przy
ul. Nlciamianej zostało odrobione
\'I meczach wyjazdowych (zwycięst
wa z Czarnymi Radom i AZS 01-

rzy Szopa oraz spec:jal!6ci i eklperci.
Po ras jedenasty już, a plerwsr.y w tym roku, odbędzie 51~ taki dyżur ekspertów, a jego gospodarzem będzie Łódzki Oddział PolskleJ Izby Handlu Zagranłcznego.
Wsp6?organlzatorem imprezy 1ą redakcje „Rzeczypospolitej" l „Głosu Robotniczego".
Podajemy numery dytumych telefonów, które czynne będą w
piątek w ·godz. 10-12 (36-31}-8'7 1
33703-49, telex 886341).

z.

Koniec pierwszej rundy coraz bliżej

Gwardia

Jak wejść na rynki z:a~ran!czne?
W
Czy opłaca się eksportować?
jaki sposób założyć spółkę z zaCo leps:r.e
granicznym udziałem?
- koncesja czy „remex"? Na jakle ulgt liczyć mogą eksporterzy?
Na te i inne pytania nurtujące
eksporterów lub przedsiębiorstwa,
które przymierzają się dopiero do
handlu 1 zagranicą, będą odpowiadać w najbliższy piątek (9 bm.)
wiceministrowie handlu ugranlcz..
nego - Janusz Kaczurba I Wiesław Szymczak. wiceprezes Polskiej
Izby Handlu Zagranicznego - Je-

owe wład:7.At PZI.A e'tajlł więc
udaniem
pmed trudnym

odbudowania polS!dej lekkoatletyki. BraJru3e przede
wsrzysł!kim odpowiedn·lch lud~! do
roboty. Stafy.stycznie sprawa przedstawia 1ię nawet pozytywnie. PZLA
ma· zar-ejestrowanyc:h przeszło 900
trenerów ! około 700 !Mtruktorów.
Spoira to al!'rnia fachowców. Od~o
wiedzialiny za lekkoatletykę mło
dzieżową pracownik PZLA rzucił
też Inną, jego Zldaniem znaczącą
cytrę: systematyczną opieką szkolen1ową objęto 300 tys. dziewcząt
i chłopców. Niby to dużo. O wiele
za mało jednak, jeśli wziąć pod
uwagę fakt, że do sZ!tół pols•kich
uczęszcza ponad 7 m1:n młodych obywateli naszego kiraju. Ja'k z tego widać tylko znikomy ułamek
orocenta młodych P.olak&w może
iv.nrzyć o karierze Woronina.
Obecny zarząd PZLA składa się
z wypróbowanych w praktyce dz!a
?aczy. Ludzi myślących trzetwo I
pa_ co god·n e podkreślenia trzących na tę dyscyplinę sportu
otwartymi oczami. Widzą brak! i
maja nadzieję na naprawienie lekkoatletycznej rzec'Z.ypospolitej,
Tylko czy wystarczy im na to
~il? Ich poprzednikom zabrakło!
WlESLAW WROBEL

TELEWIZJA
PROGRAM I
9.35 Domowe przedszkole
10.00 DT - wiadomości
10.10 Film dla 2 zmiany
11.20
11.45
16.20
16.25
16.50
17.1'5
17.30

PROGRAM n
li.OO zawsze po jedenutej. 11.10
Muzyczny non stop. 12.00 Międzyna
Konkurs Chórów Amatorrodowy
skich. 12.25 Salsa, soca, calypso i„.
jazz. 13.00 Wlad. 13.05 Serwis lnformacyJny (t.). 13.10 „Chłople oszcztiBogdana
dzaJ w BOP-le" - aud.
Szurgota (L). 13.20 Przodki 1 wiwaty, 13.30 Album operowy. 14.00 NaI
grania nowe. IS.OO Pamiętniki
wspomnienia: Kazimierz Michałow
ski - „Wspomnienia". 15.10 „Peleas
po raz pierwszy 1 Mellzanda" rytmy.
Meksykańskie
15.40
rep.
16.00 Dzieła, style, epoki. 16.50 E. S.
Gardner: „Adorator panny West".
17.00 Wlad. n.os Rozwl11zanle zagadki muzycznej (L). 11.10 Aktualnosct
dnia (L). 17.30 „13 z 33" - program
muzyczny (L). 18.30 Klub Stereo Największe przeboje Cliffa Richar19.30 Wieczór w filharmonii.
da.
21.20 Wlad. 21.25 Wlecwrne refleksje.
21.1n Od ragt!me·u do swingu, 21.30
Wieczór llteracko-muzy<:zn~;
-1.00
usz G~zgler: „Wedruj<>c we dwoje
- sluch. 22.10 Słuchajmy r!lzem Płyta roku 1988. 23.0ll Tomasz Mann:
Doktor Fau11tus". 23.20 Interpreta~Je muzyki dawnej. u.oo Głosy, Instrumenty, nastroje.

17.45
18.30
19.00

21.40
22.05

22.25
22.45
22.50

17.00
17.30
18.00
18.30

19.00
19.30
20.00

20.15

21.00
21.30

22.30
23.15

głębokim

talem sawlaJamlamy te: dnia ł styc71Dla 1981 roku
1m~rła nagle, przetywszy lat 72,
nasza najukochaflsza :2:ona, Matka i Babcia
ł

traf
traf
traf

Praga

Wybuch gazu

MONTAŻ

boazerii I parkietów.
15912 g E
Skudlarskl, 34-38-12.
segmentu
ROZPOCZĘTĄ budow,
- sprzedam. 36-16-80.
158884 g E
PIŁY: taśmowi\, tarczową, sklejsprzedam. 34-44-22.
k~ -

wcior~j zgłoszeni(;

••*•

1·dziś·

.._~OGł:,OSZ~NI~

15894 IE

ma l

ł

P.

odbęd:&łe się w dniu
Po1rzeb
1i,„cznla br. (czwartek) o 1odz.
Man.la, 11
lł.30 na . cmentarzu w
czym u w!adam.ia poa~tona
1mutkll
aODZINA

Po1ueb odbt:d%!e llłę dnia 1 stycznia br. (lroda) o 1od1lnle 13.3D
na cmentarzu ny,m.-kat. na Zanew!e.
MĄ:t, llYK s SONĄ I WN'UCZKĄ oraz POZOSTAŁA aoDZINA.

sprzedam. 43-57·58.
15876 g E
Małą
„WOŁGĘ" M-21 sprzedam.
kupię. 48-08-84.
umywalkę 15888 g E
MASZYNE frotte skarpetkową 15875 g E
kupię. 43-57-58.
74-12-00,
usługi,
„WOD-KAN."
15887 g E
Król.

z

wielkim talem zawiadamiam
Przyjaciół I Znajomych,
te dnia 5 stycznia 1981 roku zmar.
ła moja najukochatlsza Matka

Rodzinę.

s.

a

b)'IJ'

ł

F'

HELENA
tANIEWSKA

l.A'r n

KRYSTYNA RUDNICKA

a domu DENYll. ·

E

3/5.

„NISSANA" -

WViRWICKI

~bela

ł.

MONl·KA SROKA

FORMY na „nappy", silnik diesla
„Poloneza",'
przystosowany do
„Fiata" - sprzedam. 11 Listopa15893 IE
da 55/34.
,,FIATA" 128 p Lifting_ (1987) Ogło
Biuro
15892
Listy
sprzedam.
E
szeń, Sienkiewicza 3/5.
trzyletniego
OPIEKUNKA - do
dziecka - potrzebna. 57-28-12.
15891 g E
POSZUKUJĘ samodzielnego pokoju lub mieszkania.. Listy 1587'1
Sienkiewicza
Ogłoszeń,
Biuro

BOLESŁAW

roku
198T
5 styeznla
nasza ukochana Zona, Ma-

P.

Po1r1eb odbędzie się dnia I stycznia br. (czwartek) o godz. 12 z
kaplicy cmentarza rzymsfiokatollcklego - Zarzew. Pogrątona w
głębokim talu

łObllen 1131

r., •)'I)' wl•:idell
Rado10-a.

odb•4zle sł• w dnlu
Posrzeb
stycsnla br. (czwartek) o 1odzl·
nle 11 na llltar:r.m Cmentarsu katolickim prą aL 01rodowe,.

I

Pronę

lencjl,

o

nieskładanie

C01lKA
kondo-

:l:ONA

w

dDhl I

ałYcnla

1111 roJm amarl, w Wielm SI lał

redaletor STEFAN OICJRZEJA
• 1tębokłm tale111 sawtadamJ&m>', k w 411111 ł aąemta un repo dhtgleJ 1 elęłkleJ choro•le amarla. pndJ\WDJ' lat li, ukochana :tona. Małka ł Bałtu

n

„

ł "

'- wteloletal łzlelllllkan "ICirpreuu Wleesornego", ,oZ7ela ~ar
dowa", a ostatnio "Wladomolel Sk!emiewtcklch". Członek SD PRL.
Odnaesony Brebra)'lll Krl)'łem Za•łull, Złotll Honorowt1 Odznaq TPPR t Sre•~ Od111aq Miasta Stoleezae10 Warszawy,
Wrną

TeRESA WIECZOREK
UrOCZJ'lltOlet pogrsebowe o4b•d" 111• w dnlu I ~a 111. (c:swartek) 0 godz, 11 na cmentarsu rąmskokatollcklm pod wezwaniem
.i6zefa przy ul. Ogrodowej St. Po1r"tenl w ból111
MĄ:t, COREA, zn;C.l WNUCZJtJ I POZOllTAt.A
RuDZINA.

...1teldere I - H l • W1p61ezueta Rodzinie 11dadaJ'1

11.0DDU WYDAWNICTWO PRASOWE R!IW oraa STO·
WAlłZTBZZMD DZIENNIKARZY PRL ODDZIAL w LODZI.

•w.

Z 1l•boklm talem sawladamtamy, ie w dnJu I stycznia 198'f roIm 1JDart. przety,wny Ił Jata

DANUTĘ W1Ę·CKOWSKĄ
od:maell08'1 Srebrnym Xrąłens Zasługt; Medalem •lecia PRL,
HonoroW11 Odznak" !\Ilasta ł.odsL
Wyraey

1łęboklego w1półczue1a

Rodzinie

Zmarłej 1kładaJ"1

:~r:z:::iz~~~L~D~~R:~~Zl~~~~Łp~'p~:J'E1.';t
PRACY Im. M. l'ORNALSKIE.1

W ł.ODZL

Pogrzeb odbt:dzte Ił• w dniu T 1tycznla 1811 roku (l.roda) e 10dzinle 12.30 na Cmentarzu Jtomunalnym ł.ódt-Doi,·~

z
ku

1lęboklm

zmarł,

Tełć,

po
Dziadek

+

ł.

z glt:boklm talem teirnamy amarla w dnia a ałYeznJa lllf rok11
kierownika owalni

wsp6łzałotyclelkę apółdałelnl, dlu1olet.n!e10
I członka Prezydium Rady NadzoreztJ.

P.

· BOLESlAW HANS
lt>11, d1Qol1tat ł"1kto1 Od4slahl Narodowego Banku Pot1k!e10
I 11auc1yclel w Zespole Szkół 'Eltonomlc"inych w Pabianicach, odn.aczony grzytem Kawalerskim. Orderu Odrodzenia Pobk!, 'Uotym
l lrabrnym Krzyłem Zasługi, Medalem łO-leela PRL, Srebrnym
Krsyłem Zasługi PCK, Złotym Znalslem Zw. OSP, Złotym 1 Srebr·
nym Medalem Zulull dla Potarnlctwa, H011orow" Odznak~ Wo•
jew6dstwa ł.64sk!ego I Miasta Łodzi, Medalem „Polska Swemu
ObroJ\ey:• I neregiem dyplomów.
Posrzeb odbt:dlle •I• w dnJu I stycznia 198' roku (c1wartelr)
o 1od1. 1s.so na ementarzu rzymskokatolickim w Pablanlcaeh prsy
Kll~skiero, e csym sawładam!a

ul.

RODZINA
Maa łałobna •ostanie odprawiona dnia I stycznia 1987 roku
(czwartek) o godz. t w ko•clele łw, Mateusza w Pablan!cacb,
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

talem zawiadamiamy, te w dniu ł 1tycznla l98T rodługiej I clętklej chorobll!, na1a 'łlkoehany OJclec,

+

P.

Z 1łębnldm talem zawlad,mlamy, te w dniu s stycznia 1987 roku
w Wieku lał SI, nasz najukocbaliszy Syn,
odsredł od nas nagle
M11t, Tatm, Brat I Zlęe1

ARENDS

LAT

z 3/4
traf
traf
traf
traf

-

w dniu

PAWEŁ

W zakładach piłkarskich
stvcznia 1987 r. stwierdzono:
'zESTAW I: 6 rozw. z 13
- 760.000 zł. 115 rozw. z 12
- 39.500 zł, 1.846 rozw. z 11
- 2.000 zł, 14.227 rozw. z 10
·
- 320 zł.
ZESTAW li: 3 rozw. z 12
227.000 zł, 34 rozw. z 11
- 20.000 zł, 349 rozw. z 10
- 1.500 zl.

Od 10 bm. zmiana
cenv „Dziennika"

zmarł

zmarła

S.

KOMUNIKAT TOTKA

gu dwóch tygodnt od wystawienia
zlecenia, uszkodzony 11amoch6d powinien b1ć jut w kra!U. Jak na
razie terininy q dotrzym:ywane.
Kierowcy I Sieradza l Zyrardowa nie musieli jeszcze wyjeżdżać
słowiańską, skąd trzeb4l było przy- słutbowo za rranlC41, ł6dzcy odby(ab)
holować do Lodzł „Fl.ata 125p" 1 Il dopiero trzy kursy.
na
wjechała
rozbitym tyłem niego cidarówka.
„lct-gan.o"
ntaem
Następnym
„malucha" 1 NRD, a pó:f.nlej „Fiata 125p" r.e Zwi~ Radz!eckiłego.
Od kliku tygodni przy Okręgo
wym Zespole Dzlałalnoścł GospoPZMot. w Lodzi działa
darczej
szósty w kraju okodek mi~zyna
rodlowej pomocy drogowej. cnerech kłerowców 1 Lodzi, jeden z
Zyrardowa i jeden z Sieradza sta- le jest got<>wych do niesienia poŁódzkie Wydawnictwo Prasomocy tym kierowcom z centralne3
we RSW „Prasa - Ksią:tka Polsk1.; którym za granicą przytralntormuje CzytelniMw,
Ruch"
na
fiło siQ n!eszczęśde. Zlecenia
że od dnia 10 stycznia wzrośnie
„holownicze" kursy wystawia „Warcena „Dziennika Lódzklego"',
ta". Zgodnie z umową, w przeciąWydania ukazujące się w dni
powszednie kosztować będ \ 1()
naiomiast
zł za egzemplarz,
wydania magazynowe ukazujące
1
się w kol'icu tygodnia 15 z?otyl'h.
•
Konieczno~ć' podwy:tszenla ceny „Dziennika l.ód.i:klego ' wynika ze wzrostu, nlezale7nych
od wydawcy I redakcji koutów,
1zczeg61nłe ~y:l:ki een papiea
Jak informuje agencja CTK, we
ru I dmku.
wtorek rano w budynku Państwo
powy:l:szych
o
lnformujl\CI
wej Komis]~ Planowania w Prazmianach wyJdll.iamy Jednoczedze nastąpił wybuch gazu. Sześć
lale, te w stosunku do prenuosób zostało ra~ych, a dwie uzmeratorów nowe ceny wchodz11i
nano za zaginione. Z uwagi na bezw tycie po wygaśnięelu opłaco
pieczeństwo, w okolicach budynku
nych okresów prenumeraty.
czasowo wstrzymano ruch kołowy
i pieszy.

PANI do dwójki dzieci (li miH!ęcy
Archiwum XX wieku
(1/2 etatu).
! 6 lat) potrzebna
Dziennik
Chóralna 3 m. 26.
Trybuna sejmowa
15850 I E
z cyklu 1944 „Eldward i St&- ZATRUDNIĘ renclst• elektryka.
fan"
I E
15899
87-03-32.
DT - Jromentarze
DZIAŁKĘ 400 m w Łodzi odstąpię.
Z bHska
l5910 g E
78-35-43.
Na krawędzi słowa
mały
KUPIĘ 126 p (1979-1982),
OT _ wiadomości
88-36-76,
przebieg, garażowany.
Język rosyjski (12)
115898 I E
po 14.
dziecka
POTRZEBNA pomoc do
(referencje). Obr. Stalingradu 28,
PROGRAI\f ll
sklep-pracownia godz. 10-17.
15908 g E
Język rosyjski 112)
sprzedam.
105 L „SYRE:N"Ę"
Pół godziny dla rodziny 15907 I Ei
52-68-98 po 16.
Poradnik Kliniki Zdrowego GRZEJNIKI żeliwne, piec c.o. (2
Człowieka
beczki
m), bojlery, kształtki,
Wladomogcl CL)
plastykowe - kupię. 81-21-81.
Kosmiczny test (32) - tele15886 g E
turniej
POSZUKUJĘ mieszkania. 84-90-26.
Przeboje „Dwó}kl"
15896 I E
Dziennik
M-4 (Teofilów), z telefonem
Polska zima - Lopus7ltla
sprzedam. Listy 15895 Biuro Ogło
„W B<>Dookoła świata szeń, Sienkiewicza 3/5.
'
liwLi"
Auto Moto Fa,n Club
Studio spC'rt
Osądźmy sam!
W dniu ł 1tycznla 1sn roku
Wi-eczorne wiadomości

19.10
19.30
20.00
20.30

„

ł.

(ll(FORMAC.JA WŁADA)
Pierwszy kurs odbył niedawno
„żuk",
specjalnie przy1tosowan1
prowadzony przeł Zbigniewa Reusa. Wyjechał on do węfie~ej m!eJscowoścl Pesa1 J)od grM'.llClł jugo•

łówek"

PROGRAM m
Od dixielandu do swingu:
u.oo
a d. 1.49 Gwlazt 1.30 ,.!ndeks" Cliff Richard. 11.50
"i tygodnia Ht>rbert Rosendor'fer „Wlellde solo
A~tona L" odc. 12.no serwis Trójki.
12.05 w tonacji Trójki. 13.00 Alistair
M~cLean „Przetęcz Złamanego Serca" - odc. 13.10 Powtórka z rozrywki. 14.00 Nowe kreacie sir qeTróJ,d.
oriia Soltle!(o. 15.00 serwis
15.05 Reg!"ae - ple~nl wędrowców -

z

li cyklu 1944 .. Edward I Stefan"
Przyjemne z pożytecmiym
o grzeczności po polsku
OT - wiadomości
magazyn harcerzy
Krąg Dla dzieci: „Tik-Tak"
Teleexpress
Losowanie Express Lotka I
Super ,Lotka
Film dokumentalny
Progr. publ.
Dobr81!loc: „Zaczarowany o-

Na sznurku z zagranicy

Ucze•tlllk kampanii wrzełnloweJ, odznaczonv Krzytem Jtawalersklm OOP i lanymi odznaczeniami I medalamt palistwowyml.
Pogrzeb odbt:dzle 1lę w dniu T 1tycznla br.
z kaplicy cmentarza katolickiego na· Dol:lcb
Pogrlltenl w smutku:
8YN, SYNOWA,

WNUCZĘTA

Redaktor depeszowy

ł

ł.

n.
(środa)

I SYNOWA z

o godz. t:uo

P.

KOR

JACEK MICHAŁ ZAMBRZYCKI
Pogrzeb odbt:dzłe
z kaplicy cmentarza

się dnia I
łw, Józefa

1tycznla br. (czwartek) o g;>dz, 12
przy ul. OgrodoweJ.

NAJBLIŻSZĄ

RODZINA

RODZI!li'Ą.

ZOFIA GUTMANOWA

Redaktor techniczny

JERZY BARSKI

Konferen~ia

prasowa [l!J1;.4}ĘO•J~l•l:l-~~~]1fł]:
rl ecznI ka rzadu Prawnicy o rzeczniku praw obywatelskich

(Doko~ze:n!e ze m, ll
niezależny naukowiec. Dał on, moim
nie mln. Urban. W szczególnie U• zdaniem, poiyteczne naświetlenie
zasadnionyc h wypadkach, Sąd Kaj- spraw interesujących polska, opinię
wyższy na wniosek prokuratora ge- publiczną. Kto tylko pragnie
- Panie prokuratorz e. opinie na temał
niezlic1.0lle) llo~cl lnterwenc}l. Warto zwró% ar1wo.leJ 1prawte do ,,superłnterwenta", któneralnego PRL może umorzyć po- tykułem Jerzego Wisłockiego dysroll przyszłego riecznika praw obywatelcić uwagę, że ma to być rzeczn:ik praw
ry będzie mógł zrobió więcej nii wszystkie
atępowanie wobec sprawców wsze1- kutować. wyrazić inne opinie,
skich
są
podzielone.
Niektórzy uważ~ą. że
obywatelski ch, a nie rzec-znik praw obywadotychczas istnieją.ce instytucje · razem wzię
ma
k.lch
przest~pstw
będzie to dla waszej instytucji konK.urent,
popełnionych pełne po temu możliwości. Zobatela. Do ochrony indywidualn ych praw o- te.
przed dniem 17, lipca 1986 r„ a czymy ezy znajdą się polemiści.
szczególnie w dziedzinie kontroli przestrzebywateli powołane są liczne instytucje, cho- .
także darować prawomocn ie orlteiania prawa.
- Czy władze polskie spodzieciażby prokuratura ł aąd. Od kilku lat tak- Oczekiwani a społeczne są ogromne, choczoną karę.
wajf, się, że rozmowa przewodcia! Istotnie wiele osób opaczme rozumie
Oto odpowiedzi min. Urbana na
- Od początku jesteśmy zdania, te rzeniczącego Rady Państwa z pate Naczelny Sąd Administrac yjny.
Intencje. Sądzą, ie rzecznik zmieni wszyst• pozostałe pytania:
cznik nie będzie dla nas konkurentem , lecz
pidem będzie trudna? (Financial
Uważam, ie instytucja rzecznika -nie pokie decyzje, które - chociaż zgodne z prasojusznikiem
- Czy rzl\d polski Jest pesy.
Prokuratura
kontroluje
Times)
dziawem - były dla nich niekorzystn e. Tymmistyeznie, czy optymistycz nie
łalność
organów administrac ji, instytucji,
- Przewiduje się, te przewodniczasem rzecznik nie będzie od zmiany oprzedsiębiorstw
nastawion:v w ocenie stosunków cząey Rady Państwa, składając ' '
i organizacli społecznych.
rzeczonych zgodnie z prawem chociat
Jest to przede wszystkim kontrola pod ką
polsko-ameeykańskich? (Chicago dniach 12-14 stycznia br. wizytę w
subiektywn ie niekorzystn ych wyroków
TribUDe)
tem zgodności z prawem.
Rzymie uda się takie do Watykasądowych czy decyzji admłniatracyjnych. Po- Nie Potrafi41 na to pytanie od- nu, aby ztofyć wizytę papieżowi.
dobnie nie będzie pomagał załatwiać InstaWarto tu utyć przykładu: dwie rodziny
powi11'dz!eć jedn.omaczn ie. Cechuje Rozmowa gen. Jaruzelskieg o z palacji telefonów. Uwikłanie się w tyslą~
znajdujące ałQ w trudnych warunkach mienu umłarkiowan;:, optymizm. l)Onle- pleiem będzie z pewnością trudna
spraw indywidualn ych oznaczałoby upadek
I
szkaniowyc h ubiegają się o przydział jedwal kontakt)' polityczne zostały zważywszy w&.gfł podjętych tematej Instytucji.
nego mieszkania. Wiadomo, że w tej sywmowłone 1 coru więcej Jąt w tów. Ułatwieniem może być takt,
tuacji tylko jedna z rodzin otrzyma decyStanach
Zjednoczon ych
&losów te obie osobfstojcł cechuje wyblt- W niektórych woJewództw ach, a nazję pozytywną.
Jeśli z jakichś względów
kweltlonuJącycb polityk• unkcjl n7 patriotyzm.
wet pninach, s" Jut nieoficjalni kandydaprokurator będzie badal tę sprawę, to głów
wobeo folski. Optymiżm ten jest
- Jakleb
wt:qł
'WJ'IOklero
ci
na rzeczników„ .
nie przyjrzy się jej od strony zgodności z
j~ batdm umiarkowan y, gdyt
nesebla liatety oeseklwa6 w
prawem.
Nie
będzie
reetrJkcje trwają nadaL
on
wnikał
w zasadzie
tym ront Czy wlem7 Joł klo
- Jeszcze trochfł będą musieli , poczekad
w kwe&t1e uznaniowe.
- Da akłJ'Włsł6w po4złemla
Pl'Z1Jedll• 4o nut <Z:vete Warna objęcie tej funkcji. Ale mówiąc powat·
•wnUo
do at rrułlnfa ub.
11&WJ)
nie, zdania 1ą podzielone jedli chodzi o poroh I l*le Io - pa,qa lłllaelem - Oll•aQ.W tlmnJaia wlZJi ~
woływanie rzeczników we wszystkich woje- ~ miało lkułkl •ia !Jsła- b7wa
wództwach. Sądzfł, te optymalnym rozwl!i•
d~ w uzriodn:LO~ QQJCJI W Polloeł
~
zantem byłaby struktura 1 rzecznłklem kra·
dJateef teł Die l!iOa.
Rządkowskim jowym
(Alloela1ecl Pftll) ~o odOO~ na ło PJ'•
powoływanym przez Sejm l pelno·- UJewntlo li• '71 oaób. Jest to tanle. 1401• tyllco ~6, te ~óca
mocnlkaml w terenie. Chodzl o zbieranie
łlftac:mle wt~ n.tł po amnestU w podr6*1 do Rz;vmu, WQJclecb Ja•
1 pn:ekazJ'wtmle 11gnałów do centrali.
19114" r. ~ tale licznego u- ru&eleld lłołJ jea:ca w tym ro·
jawnlettla lift łH:dzi• aminlma.11zo.. tu dwie lub łr7.;f wiSJt1 w kra·
Jdll w województw ach mieliby byd rzeSądzc, te n-.eczn.ł.k będzie mógł na sprawanie !lieMłalnej działalnoścl w jach sachodnlcb. Np. w c:zaał.e ocznicy, to uważam, te poWłnna Ich ~
'Wf: spojrzeć azerzej. Być mot.e dopatrzy się,
n..,-m kraju.
.tamtej wiz7ty mln. Ora:echowlywać Rada Pal\stwa.
że polityka przydziału mieszkań nie jest wła
- Cą m4db1 pan akomanto- •kiego w Tokio omawiana b;rła
ściwa, że społecznie niesprawied liwe są sto.~ flanowan-. wizyt• premiera sprawa wizyty aen. Jaruselskiec o
- lalde warunki powiillen apelnla4 nesowane dotychczas kryteria. Sam Ich, oczywtnna b7ć kolejnym urzędem, gdzie pra'•ponU w PolleeT (TV japoi\ska) w JaponU. Szef pollk;leJ dyplomacmlk ltraJowrf
wiście, nie zmieni, ale muai posiadać for-cuje
sifł
pod
presją
przepilów
Kodekau Po- Uwaum1 te wizytc za bardz.ó cJl odwiedzi S&wecj• l Szwajca.ri•,
malne uprawnieni a do 1kładania odpowied·
1tępowania
Adminiatrac yj.nego.
Musiałyb7
ctontoa1-, Pf'ZYłotowuJemy alę do złoty ta wUyty w ktajach daleko- Najodpowie dniejszy byłb7 'WJ'bitny pra.
nich wniosków.
aię
wówczu pojawić wszystlllle atrybuty
nłeJ l Jej oczekujem7 , Spodziewa- wschodnich . Do Polski przyjadą
wnlk, · clenąc,. 9łfł również niekwestion owacharakterys tyczne dla urzedu, a więc np.
m1
~ów m. in. na temat natomlut m. in. mlniłtrowie 1pra~
nym
autorytetem jako człowiek. Nie wyklu- Czy oznacza Io, le wedlur pana nekonieczność udzielania odpowiedzi w okre1ytuacjl międzynarodowej l naszych zagraniczny ch Francji i RFN.
~ jednak powołania na atanowisko wy.
eznJk powinien S&Jmowaó się 1prawaml ln~lonym terminie, uzasadniani a decyzji. Da•tosunków dwustronny eh.
bitnej
osobowokl z Innej dziedziny, lecz
- W koJ\cu srudnia ub. roku
dywi4ualny ml?
lej - skorowidza, kartoteki, no l oczywl- Co ma pan do powiedzenia
w tym drugim w}rpadku w skład jego zeo•mlu opo11,.,jonlstów zwróciło
kie
kolejn~
biurka,
a za nimi urzędnicy.
• pabllkacJI w "Polityce", doapołu powlnł wejść wybitni eksperd z dzie1141 do prHWodnl~10 Rady
- Tak, ale tylko wówczas, gdy sprawa
łJrcqeeJ IZOkuJ~ w:vsokłeb dodziny prawa. Watne, aby był to czlowiek,
Pamtwa 1 prołb" o swolnłenie
taka
będzie 1ypiałem 11Zerszego zjawiska.
Tego
obawiali
•llł
nlekł6l'ZJ'
uczestniehoddw kleru w Polsce? (Radio
który chce 1 potrafi działać dynamicznie .
15 osób 1kazan1eh za czynf po-Instytucja rzecznika. zajmując się sprawacy 11onda:łu przeprowad zonego przez nasq
Polonia)
Ut)'czne. Jakie je1ł ltanowlsko
mi indywidualn ymi,
stałaby się kolejną
redakcję. Jednak wielu obywatell ma na- Zadne oentwa rządu nie bada~du w tej 1prawle? (DPA)
„skrzynką skarg i zataleń", zobowiązaną do
dzieJ41, te będ' wre1zcłe morii napłsa6 w
'" przychodów K~cloła. PaństwoRozmawiał: JERZY WITASZCZ YK
- Uwatam ten apel za przejaw
w. urzędy n.te zaglądaj" tet do niezwykłego tupetu. Osob7 te bo- nnnmn1nnn1 1n11111111 1n1111n111
n11nm111n1 111111n111 111m1nmmn 111m11n11D 1n1n11n111 11111nnnnm nn11n11110
portfeli kslct.om i biskupom. Go- wiem zwracają Ił• o uwoln1enie
1111111111 11111nn11n 111mn
łym okiem widać jednak, te Kościół np. funkcjonari usza państwoweg
o
w Polsce nle przetywa kryzysu fi· skazanego za przekupstw o, osób
nansowego~ · nawet nie dotykają go skazanych za ubotd, za morder~
' '
'
<•
'
'
J „ ~. . .
. ~. .•
trudności materialne, które są u- stwo
popełnione
na mllicjancle,
działem Innych dziedzin tyci.a, ta• skazanych za terrorrzm.
kich jak: ukolnlctwo , 11zpltalnicChclalbym tylko przypomni~, te
ubiegłym
roku formalnie czasu przefywał kłopoty finansotwo, budownictw o mieszkaniow e ustawa· 11 l'f lipca ub. roku wyłą
przestala lstnteć Fabryka we. Popularne jeszcZP kilka lat tettp. Na tle tego ~ee bywają ka- ayła motliwoś6 akorzyatant a z 1el
Samochodów
Dostawczyc h mu „Nysy" starzały stę i ostatnio
unia niektórych ksłęty, w których dobrodzleja twa przez osoby 1kazaw Nysie (woJ. opolskie). nikt już poza granicami
kraju nie
ubolewaj" oni nad trudn4 •ytua- ne właśnie za takle przestępstwa.
Stało •ifł to na 1kutek przejścia chciał ich kupować.
e
eją materialną wł~ 1 winłlł za Nie znam kraju praworzlldneec>,
firmy pod zarząd Fabryki Samo- nie było plenłęd~ na Jednocześni
wprowadzenią wladt.e, choć sami tyją bardzo gdzie mordercy, ekorumpow anl uchodów Osobowych w ' Warnawte. nie do serrjnej produkcji
nowodostatnło s plentlldzy, jakle od tych rzędnłcy, czy terrOl'J'kl nie 1iedzt\
OdtĄd FSD jelt filią FSO.
·
cześniejszego samochodu
dostaw· wiernych zbierają. Bił to moje o- w więzieniach.
czego,
mtmo
te
przygotowa
no
kil"' ooblste refieksje na marginesie ar(INTERPR §S)
Z:aklad w Nysie od dłutszego ka prototypów.
tyk:Utu w „Polityce". Napisał go
aOMA~MAZU~
FSO wzięła IPr&W• w swoje rę
ce I zaproponowała produkcję w
Nysie towarowych odmian „Poloneza". Najpierw przygotowa no wer1Ję „Truck". której ładowność się
ga jedne) tony. Pierwsze egzemplarze baga.towego „Poloneza" opuściły jut hale FSD.

Nie konkurent
lecz sojusznik
„Dttt

rozmawia
z dr Jaeldem
- 1-eą prokaratora
wojewódzkiego w todzi

•I•

li•
aul„

11-

Nowe wcielenie

W

„Poloneza"

ZSRR popiera ideę
pojednania narodowego
w Af goni sto nie

Związek Radziecki popiera wystosowany przez KC LDPA, Radę
oraz rząd Afganistanu
apel
o
pojednanie
narodowe
powłedzial
E.
Szewardnadze, który
wraz z sekretarzem KC KPZR Anatolijem Dobryninem - przybył w tym dniu
z wizytą roboczą do Kabulu.
Przemawiając podczu przyjlłcla
wydanego na ich cześć Szewardnadze oświadczył, te Związek Ra·
dzlecld będzie wszechstron nie sprzyjał urzeczywist nianiu Idei pojednania .n arodowego w Afganistani e.
Określając Ideę pojednania oraz decyzję o przerwaniu o;nia jako od·
watne I mądre posunięcie polityczne, minister spraw zagraniczny ch
ZSRR wyraził nadzlejlł, te spotka
11ię ono z J)oparclem wszystkich sił
za.angatowa nych w konflikt w Afganistanie.
Przypomnlj m7, te w minioną llObotę Rada Rewolucyjn a ARD zadeklarowała, te będzie dążyć do
utworzenia rządu jednojcl narodo-

Rewolucyjną

Przygotowy wane Bił takte kolejne wersje tego samochodu. Będą
to: sanitarka i chłodnia. Oba pojazdy przeszły jut próby eksploatacyjne. Wozy opiniowaly zainteresowane resorty zdrowia I przemysłu spozywczeg o Zgłoszono kilka uwag do sanitarki. Konstruktorzy obiecali np. zmienić miejsce
montażu niektórych elementów v.-y-

wej z udzialem szerokich sił politycznych, at do nadania mu charakteru rządu koalicyjnego .

........_...„"

posażenia.

,-.„~----

R.PERCZA K

Sprostowanie PAP

N/z: ,,Polonez" w wersji
nia.

W zamieszczon ej wczoraj wiadomości o reakcji rzecznika Mlniater·
stwa Spraw Zagraniczny ch NRD na
przemówien ie kanclerza RFN Helmuta Kohla z powodów łAechnica
nych mieksztalce niu uległy dwa
zdania. Powinny one brmliel!1 W
więzieniach NRD nl• pnebTfN •
przyczyn polityczn7c h ładen •b7·
watel RFN. Obywatele RFN lkm•
ni za szpiegostwo na rzecs taJllJ'ch
służb RFN 1ą traktowani tak
samo jak we wnystk!ch lnnJ'ch
cywilizowan ych krajach - nie fa•
ko wię:!nlowt• ~~zcznt. lecs
ko wtętniowie
łnalnl.
a.rodek Kardloehłruratł w
Za zniek:ntalce nia prHpruzam J". Zabrzu lderowan1 pn.es
doc.
dr Zblcnwwa Belle• NI ai4
(PAP) krajowym een.trum iil'a.DBPlanW:H llOl"CL Rcczpoca.io tu równi.ff zabwrl • myci..m llllbucaJtOLIUA. IAMOl.O'l'OW
A.MBBYKU SKICll
n•J komory ...ca; ooru 1ło
samolot nale~cy
do VI
flot)' j11i•l o lekarza.eh • Za.bru.. Nlie
marynarki USA 1dersył 111.11 1 tnnnn cho&l l.m j«1nak o r074ł011, dla
samolotem w czute podchodzenia do ni.eh 1"1' •l• )udzlk:i• tycie, J»1
lądowania
na totniitkowcu amery- moc dla tych, kt6n:y cz~ nl.e
kańskim w odlegtodcl około eo mil
na wschód od h!szpańśk.1ej
wyspy wi<!Q dla siebie Jut żadnej LnManorce. 2-osobowa załoga eamolotu n•J nansy na.dziel
zdołała się uratować polnfonnował rzecznik VI floty,

„.

Życie

Z·

W1dniłe

•

no wy m

llOW1'Dl

~

-przeszcu.pM>nym ;, ub1'2daltlm
o.łrodku tyj• od 12 ma.ja 1988
rokiu Piotr Macura, cziwarty z:
1
kol•i 'P&CJ.nt• poddany
tr&Dlplantacjł

ł

p!erwsą

•

.,.,„

cych. Po stosunkowo kT6t.Qc.lej
rehabliłltac·U J>OWTócll do
normalnego tycia. Jest magistrem
J)edagoilikl, specjal~ w :iakr„
1le unądzan.ia. i kierowani.a.
W poc~kach paździeirni!ka wrócił do l)ra.cy w ZOZ nr 1
w

ltraltoww.

orca.nłil~

praco-

WD.14 komputerow ll. która bę
dzie prowadzić llta.tystyk• u.padanloa na nowotwory w:łr6d
kobi.l
Cz7 tyje ! Pl'U'UJe
JedniJr
m6w!, mu-

norrnal.nłe7 Jak aam
si być optymistą I

pesymiStą..

wybiera6 nteusta.nnie
między
tym co mus! robić 1 tym, czel(o mu kategorycm iie nie wolno. A ni9 wolno wiele,
nie-

usłemliłe

dtuan1 jest

D&

WY-

w&Dde wei>arat6w obn~aj~ych

barlft'• tmmunolog1c2m4 1>0 to,
a.by Mrce nie zostało odnucone. Must Jednak nau=y-6 •14 s
tym :ty6. Czuamt mote d nadto w,-korzmu je to 1w0Je nowe aerce, moie nawet rn1':uJe. Ale ono 'Pl'!UlUje,
inaczej
nit własne. scborowane , jeł't dobre i to IJJ)rawia mu radość,

POMOC DLA KRAJOW
WIZYTA

NIKOLAJA RYZKO\VA
W FINLANDU

ROZWIJAJĄCYCH SI~

Komi.Sja EWO

poinformowała,
te
decyzję w sprawie przy-znazaproszenie prezydenta Finlan- n la kredytów o łącznej
wartości
dii Mauno Ko\Visto I rządu fińskie 53,3 mln zachodnioeu ropejskich Jedgo do Helsinek przybył we wtorek no~tek monetarnych (ecu - około
z wizytą oficjalną premier ZSRR I dolara) , które mają być przeznaczone na rozwój gospodarczy 12
Nikołaj
Ryżkow,
krajów
rozwlJają'cych się,
Wlęk
W tym samym dniu odbyły się . szość
tych kredytów otrzymają pań
rozmowy radzieckiego gościa z prestwa
afrykańskie.
zydentem Flnlandll, w trakcie któ·
STRAJK GŁODOWY
rych wymieniono poglądy na temat
MORDECHA JA WANUNU
rozwoju
stosunków radz!ecko'-flri·
skleh I Ich perspektyw oraz klu•
Mordechaj Wanunu, były technik
czowych problemów międzynarodo w Izraelskich zakładach nultlearnycn
wych.
D!mona na pustyni Negwe, który u·
iawnlł fakt pt•odukowania przez IzA'.\f.ERYKA.! liSKIE SILNIKI
rael bronl jądrowej, a następnie podDO PROTOTYPO WYCH
czas pobytu za granicą został uproMY$LIWCOW
wadzony do Izraela
I uwięziony,
podjął we wtorek gtodówkę protestaIndie podpisały kontrakt z amery- cyJnti. Wanunu miał oświadczyć, że
kańskim
koncernem General Elec- w areszcie, gdzie czeka na
tric Company na zakup li silników sądowy, jest :tle traktowany, proces
całko
odrzutowych typu F-404, Silniki te wicie Izolowany przez 23 godziny
na
stosow$Ilo • dotychczas w m~llwcach dobę, bardzo źle tywtony.
W
ten
F•tll i F-tB, Obecnie mają być za- sposób - jak oświadozyt Wanunu montowane w samolotach bojowych wladze starajl'l się go „zlamać".
konstruowan ych w Indiach.
(opr. z~
oodjęła

Na

N/z: Piotr Macpra w pracy I w domu.
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N'e zawsze bezpiecznie i higienicznie
łódzkiej

1łutby zdrow!A
najlepszej kondycji technicznej. Niektóre z nich są stare
ł m-ocno aufyte. Do najstarszych,
bo I 1902 r. naletą pawilony szpital& im. Babińskiego, a takte z
1900 r. .zpltala w Zgierzu przy ul.
Dubol1.
Są I takie szpitale, które tunkejonują w obiektach nie przewic!zlanych do tych celów, jak choela:tby Szpital Grutliezy i Chorób
Płuc w Laglewnikach, czy szpital
w Głownie. przerobiony na potrzeby lecznictwa z kamienicy czynszowej.

Obiekty

nl•

mają

Mote lona

a mott nanenona.

Nie dosyc! k budynki są Ił.u• I
clasne, to na domiar zlego nie :u.wsze
są w porę remontowane I konserwowane, totet stan tnstalacjt elektrycznych I Innych urządzeń stwarza określone zagrotenle dla tycia. I zdrowia ludzi{ przy nich pracu1ących.
~.aden z

bloków operacyjnych nie
ma klimatyzacji. Istniejące wentylacje są niewystarczające. Nie
ma tet pomieszczeń na przebiera)nie dla zespołu operacyjnego. W
szpitalnych aptekach l laboratoriach
panuje nadmierna ciasmota, uszkodzone są podłogi, podł-Ota. przyłą-

czeniA do lriect urządwt\ I aparatury laboratoryjnej, brak osłon l
zabezpieczeń eksploatacyjnych w!rówek. Srod·ld chemiczne o rótnych właściwościach
składowane
są w sp06ób nie zabezpieczający
przed wzajemną reakcją, brak kranów z wodą niezbędną do szybkiej
neutralizacji rozlanej przypadkowo substancji, brak sprzętu ochron
osobistych, stojaków przechylnych
do bezpie<:?lllego rozlewania środ
ków chemicznych.
Kuchnie szpitalne to osobny rozda:iał niezwykle trudnych warunków pracy. Usytuowane '" piwni-

b1• WJ'kOrąlłane Jako ,.eą•cfwo'"e Zachowanie lderowcy ocenione zostało Jako ełę:łklt
naruszenie podstawowych obowiązków pracownlezych. Jdll narmzenle takle ma miejsce, ło dyrekcja zakładu decyduje, w Jakiej formie zamierza 1lę 1 pracownikiem rozstaó, gdył natety to
do jej uprawnłe6. Nie warto§ó zakwestionowanego
mienia miała w tej sprawie decydujące znaczenie, lecz lakt, h pracownik, naruszając 1wój pracowniczy obowiązek dbało§cl o dobro zakładu,
chciał 1korzysta6 1 tego mienia w 1posób niezgodny z jero przeznaczeniem. A:łeby podobne uchybienia w zakładzie się nie zdarzały, dyrekcja
zdecydowała się na tak drastyczne postępowanie
wobec pracownika.

podpowteclzlała

IDOJI>'

kierowcy, łeby jej przyniósł z zakładu trochę re1Ztek dzianiny. Poniewierają 1lę 1dztd po kl\łaob,
a przeclet motna nimi przybraó nlejedn11 bla:i:eozkę. Posłuchał I w ten sposób 11traclł pracę.
Teras irorzko tałuje, te poprosił przypadkowo
napotkaną pracownicę 1 krojowni, łeby mu podrzuciła trochę odpadków. Niby do czyszczenia 1amochodu, Jut lełaly na masce, gdy zainteresował
11lę nimi portier. Powiadomił kogo trzeba. Sclnkl
te llWatono I unlerzono. Wa:łyły raptem kilogram.
A Ich warto§ó obliczono na 160 zł. Ale fakt jest
taktem. Wynos:renfe czegokolwiek 1 zakładu, jest
ezynem wielce nagannym. Tym bardziej, :te owe
•clnkl miały charakter odpadu u:łytkowego I mosty byó Jeszcze wykorzystane przes eakład w produkcji ubocznej. Natomiast kierowcy byli zaopatrywani w tzw. „ezy~clwo" 1 odpadków nieułył
kowych I wyłącznie na terenie bazy transporto-

(r)

•••••••••••••••••mi•••

wej.

DyrekeJa sakładu zdecydowała 11111 ro1wl11111u 1
umow111 o pracę w trybie art. 52 kp.
Pracownik próbował się bronl6. Odwołał się najpierw do rejonowego sądu pracy, potem do 511,du
wojewódzkiego. Argumentował, te wcale nie miał
nmlaru wywozló z zakładu dzianiny ubtkoweJ,
fe to co otrzymał od przypadkowo napotkanej
pracownicy, to nieużyteczny kłąb, niewarty nawet 160 zł. ·
Sądy obu Instancji ·nie potwierdziły jednak wera,U. Jakoby kff'rowcy korzystali z odpadów w spo1ób dowolny. Pobierali Je wyłącznie z magazynu
11a terenie bazy. Te za§ zatrzymane przy nim. rótnlły 1lę wlelko§clą I czystością od tych, które

ODPOWIEDZI REDA CJI

kferOWClł

Lokatorz1 a ul. Marchlewskiego 36. - At
dwukrotnie zwracaliśmy się w państwa sprawie do RSM „Polesie". Wreszcie otrzymaliśmy
zapewnienie, łe administracja osiedla Retklnla-Połudnle zleciła uszczelnienie węi.łów konstrukcyjnych. Naprawiono też rurę spustową kanalizacji deszczowej w piwnicy. Powyższe naprawy zlikwidowały występujące pri.ec!ekl. Skuteczność
wykonywanych prac skontrolowano
powtórnie.

oach I euterenadl, przeważnie nie
wymogów. N!• ma dostateez.nych Ilości szatni l unądzeń
h!gien.icmo-aan!tarnych. Nie moż
na otwierać okien.
Często niesprawne są kotły wan:.elne, trzony
kucllenne, patelni• elektryczne, piekarnik!, !nsit.alacje pa.rowe i elektryczne.
Przed.stawiliśmy zaledwie tra1menty protokołów dwumlesięczn~j
kontroli inspektorów z Parutwowej
Inspekcji Pracy, którzy wjzytowali 21 placówek słu:tby zdrowia .r
terenu województwa łódzkiego.
Kierownictwo si.pltali jakby zapomniało, te wcią:t jeśt odpowiedizialne za bezpi-ecme warunki pracy i za przestrzeganie prawa pracy. Ujawnione uchybienia I nieprawidłowości, jak:te częgto stanowiły bezpośreónie zagrotenle dla
!drowi.a I tyci& zatrudnionych tam
ludzi. NlG zatem clzlwn~o, t.e inspektorzy ~i a:t 20 nakazów
na piśmie, zawlera.j~ch 236 .za~dzet\. Zobowiu;rwał7 one lderoW!llktwo pąszczegO!nydl placówek
do likwidacji zagroteń irwlązanych
głównie ze stanem
technicznym
maszyin, UI"Z!\dzeń, aparatury tnstal~cji elektrycmo-energetycmej, hlg1ooy .sanitarnej t irod~~kia pracy.
Irupektony przeltuall te! 93 nakazy w formie decyzji UBtnycll..
D<>trci.yly cme flównle likwidacji
bezpośrednich zagroteń lub uchybień motl!wych do ich wyeliminowan ia jeszcze
w czul• trwania
Iron troll.
M w 273 P?'ZY'Padkach, lnapektorzy w trybie natychmiastowym - wydali nakazy odsunięcia
od pracy k!lkuoe-Obo!wych grup pra~OWlllików.
pracowników, w tym
U
kobiet, 73
wykonywało pracę bez
wymaganych kwalifikacji bąd:! potwierdzenia
odpowiedniego 1tanu
zdrowia. Wśród te} grupy pracowników były równie! kobiety zatrudn!C>ne przy pracach dla nich
u bronionych.
spełniają

Dyrektorzy lrontrolowamych placówek służby zdrowia otr7.ymall pę
kate teczki z prot,okołaml. Bea:p:eczna I zgodna z normami pra·c a ludzi w b;il!ych fartuchach ma prze-c!eż niebagatelny wpływ na efekty
leczenia.

r

Imien y skorowidz dla 332 tysięcy
„Zmarł mój ojciec, który ltiedyj wspominał, te jest ubei.płe
osony w PZU i, :te mnie wyznaozył . na osobę na ręce kt.ó reJ
PZU ma w przyszłości wypła
cić kwotę ubezpieczenia. 'Nlgclzle jednak nie mogę znale:fó
jego polisy
ubezpieczeniowej.
CJ;y wobeo tego PZU mógłby
Jej duplikat odszukaó w swoich
aktach I na tej podstawie wypłacłó ml płenb\dze?" ·

.

„lt.ozwiązałem

1

zakładem

•-

mow~ za porozumieniem stron.
ehcąo podjąó nowe zatrudnienie
w innym zakładzie.
Ale na

un!an!e pracy trafiły do u.kła
du, w którym nie na. grupowego ubezpieczenia ora.z ci pracownicy, którzy po rozstaniu 114
z dotychci.asowym
z.a.kładem
chwilowo nigdzie nie pracują,
ezy to z powodu choroby, czy
trudności ze znalezieniem odpowiedn iego zajęcia. A w!ed'Zą, te
gdyby dłu:tej ni:t 3 miesiące nie
placili składek, Ich ubezpieczeuie wygaśnie.

przeszkod211e stanęła ml nleepodzie,vanle choroba. Czy, aby ni•
utracić swych uprawnień do ubezpieczenia zbiorowego na tycie, \V którym uczestniczyłem w
układzie pracy, mogę je kont1nuowaó indywidualnie?".
województwie
mlejsklm
łódzkim
lndywl.dualnie kontynuu}e ubezpiecz.ente 332 tysiące
oaób. Głównie są to emeryci I
renciści, ale poważny procent
ltanowlą osoby przebywające na
u·rlopach wychowawczych, żoł
nierze odbywający czynną słut
b111 wojskową, osoby, które po
W

Te 9etld tya!ęcy indywidualnie kontynuowanych
ubezpieczeń nie
&li jednak uwldoc~
nlone w jaldmd gigantyoz.nym

Imiennym 1korowld·zu. Ka.Me z
nich posiada natóml33t swój
numer ewidencyjny. Totet }eśl!
spadkobiercy osoby kontynuują
cej Indywidualne ubezpieczenie
chcą podjąć naleme im pienią
dze muszą odszukać poll.sę, lub
przynajmniej podac! jej numer
ewidencyj.ny. Po t<>, aby można
było sprawdzić cz.y 11kładkl były rzeczywiście pl.acone l kogo
w.tlrazał wlaśc!clel polisy jako
oso~ upowa:!mlcm11 do podjęcia
pieniędzy a PZU.
~)

W..U.U.H'D'.&V.H7.-W'/.Hh".H//H'.HU'.HHD"./.U///U/H.HU'~HHH/.D7/H~H//H/H7.D7//H//JW".HHH//H/./H'U/DJ

· <> Zdrowa czy niezdrowa
o Nocne sklepy odżyją?
o Handlowe dowcipy
Na sapleezadl rMmycb łódz
kich sklepów wbac:zyć motna
ipore pudla pełne jakichś vuteleczek. Po bli:tszym obejrzen:u
okazuje się że jest to dolomit.
Jak jut wiemy okaz.a.lo się niedawno l:t w pewnych partiach tego preparatu wykryto śla ·Jy az-bestu - substancji, która •Przyj& powstawaniu raka. Porad10no więc wszystkim użytkowni
kom by oddali - na wsza11ti
wypadek - posiadane zapasy,
oczywiście u
zwrotem nalet:no§cl.
Teraz buteleez.lrl te 1toją, I•
nie bardzo wiadomo co z nimi
zrobić. Wyrzucić nie można. bo
kazano gromadzić. Ponieważ jednak nikt się po nie nie zgla1za stoją parę tygodni. Producent daleko - jedyny wvtwórca preparatu ma bowiem swoją
1iedzibę w Katowicach. żadna
1 łódzkich firm nie poczuwa się
do odpowiedzialności, opakC>wanla z tabletkami stoją więc I
wcląt przypominają o przykrej
wpadce, Jaka
przydarzyła się
1wolenn!k-0m zdrowej żywności.
Z tego. co mówią sprz.edawcy
wynika, te dolomitowa „afera"
wpłynęła hamulaoo na caly. tnk
wielki Jeszcze niedawno, run na
tego typu potywlenie. Trochę
1zkoda, bo przecież owa moda
mogłaby doprowadzić, jeśll nie
do radykalnego
polepszenia
ttanu zdrowia całych rze~z społeczeństwa, to przynajmniej do
prz;vpomnitm!a pewnym grupom
Ol'lób, to zdrowie l kondycję
dają nie tylko
wieprzowina.
1malec czy kiszona kapusta, ale
'

--
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równłeł
prodcltt7 bel smaku,
z.a.pa.chu :lak np. otręby, zarodki pszenne, r:r.y tabletki z pokruszonej skały, bo przecież tym
właśnie jest dolomit.
Pozostaje mieć nadzieję,
te
rychło amatorzy zdrowej :tywnoścl znów
dojdą do gł0$U.
Si.koda żeby po:tyteczna w koilcu lnicjatY71a zginęła śmiercią

na }gtóreg-0 pismo
w tej sprawie nikt nawet nie
raczył odpoWledzieć. .
Przypominam na koniec racje,
dla których wracam do tej &prawy: jakkolwiek nie ws-zystlr.lm
te sklepy podobają a!ę to dopóki obowiązuje zarządzenie, te
ma}ą byc!, dop6ty powinny i.tSródmleśclu,

nleć.

naturalną.

• •
Parokrotnie w tej robryce pisałem o cichym
„pogrzebie"
łódzkich sklepów nocnych. W
jednym z nich był remont, •
potem jut jakoś zapomniano, te
byla tam sprzeda:!: nocna, w Innym wykryto manko t likwidując niedobory niejako przy e>kazji zltk:widowano także tego
typu sprzedat.. w trzecim ~
protestował I jego racje prz„
ważyły.
Słowem sklepy były,
ale już Ich nie ma. A cichy
„pogrzeb" dlatego :!:e, jak ml
wiadomo, nikt nigdy i nigd:tle
nie anulował, ani te:t nie zmia_
nił decyzji, te takle sklepy powinny funkcjonować. Czyli to,co
zwykle - przepisy &Oble • ty.
cie sobie.
Stąd tet bardzo ucieszyła mnie
Informacja, te Wydział Handlu
UML nie zapomniał o nC>Cnej
sprzedaży I domagać się będzie
od handlowców. by sklepy te
reaktywowali. Może g?os handlowych władz miasta zostanie
wysłuchany . a nie zlekcewarony,
1ak to stało się z Interwencja
kierownika Wydziału Handlu w

• • •
A tere1I ooł lłejneco. Anet·
d<>tka jest taika: du:ły sk1ep pt„

ltarnlczy w centrum Lodzi idzie

ZBYT DUZA ZMIANA

„

W. D. Przecl urlopem w:ychowawcz1m praco\'ll'&łam
biurze. Teraz kadry proponują, ml pracę w produkcjJ, w dodatku na Z zmiany. Tv.1erdzą tet, te wszystko jest w porząd
ku I zgodnie z przepisami, bo wyuagrod-zenle b!:dzle takle 1&•
mo, Co naJwyiej mogę złożyć wypowiedzenie.
'
RED.: Nie pierwsza to tego typu „decyzja", podbudowa.ni

powoływaniem się
16 rozporządzenia

na przepisy. Warto zatem przypomnieć par.
RM w 11prawle urlopów wychowawczych
(Dz. U. 2/Sll). Brzmi on następująco: Zakład pracy jest obowiązany zatrudnić pracown!Cfil po zakończeniu urlopu wychowawczego na 1tanowlsku równorzędnym, lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom za wynagrodzeniem nie nl:tszym od - pobieranego przed tym urlopem.
(h)

.1ESLt NIE PODEJMI!: PRAC!'

O. - Wraa z przyznaniem ml renty lnwalldzkłeJ lll
er.upy zmieniłem pracę pełnoetatową, na półetatową,. Umoillmł ml to zakład, w którym byłem zatrudniony Teraz Jednak
rozwiązałem z nim umowę na mocy porozumienia stron ab1
podjąć zatrudnienie bardziej odpowiadające memu st~nowł
zdrowia. Z nieprzewidzianych przyczyn nastąpi to jednali: pótnlej nit przypuszczałem. Cz1 nie pozbawi mnie to w roku
przyszłym urlopu?
J,

RED.: Jetelt pnerw• między jednym • d.ru11m okresem ...
trudnienia przekracza a miesiące, w myśl postanowień kodekIU pracy ,Pracownik w nowym zakładzie pracy nabywa uprawnień do urlopu wypoczynkowego dopiero po przepra::owanll&
pełnego roku. W11Zy1tko więc 11.Iety od tego, czy uda 1111 panu zmieścić w tym terminie.
~C Z WYMIAllU UllLOP11

B. O. - Pnerwalam arlop wychowawczy. Ale, te w akła
clzle nie było dla mnie pracy, pneazłam clo Innego w dni•
Z pa:fdzlemlka 1988 r. Czy w tym nowym zakładzie otrzymam
urlop za przepracowane 3 miesiące?

RED.: Tak, otrzynta 10 J)anl, a będzie to 1,11 wymiaru udopu, jaki pani przysługiwał przed rozpoczęciem urlopu v.7chowawczel'.'."J· O Ile, oczywiście, przerwa przy zmianie pracy nl•
byla dłuzsza nit 3 miesiące.

NIEPOROZUMIENI•
B. B. ·- Byłam do niedawna pacjentk" Pl'llł1Choclnl prą 111.
Slerakowsklego. W pobll:tu mojero miejsca zamieszkania otwarto nową przychodnię, więc mnie do niej przeniesiono, ucieszyłam się, bo sądziłam, :łe dostęp do lekarza Jak 1 aparatury, będzie łatwiejszy. PomyJiłam 1lę. Potrzeb~ej w moim
•chorzeniu aparatury Jeszcze tam nie dostarczono. Lekan za.
proponował ml leczenie w Je1ro prywatnym 1rablneele. To 1por:v wyda1ek, więc poprosiłam o •kierowanie do dawnej Pl'll1"
chodni. OdmówL Czy to w porzą,dku?
lU!:D.: Pan! wątpliwości przedstawlllśmy balucldemu ZOZ,
który potwierdził brak w poradni „K" aparatu do elektro-koagulacjl. Placówka oddana została ,w maju ub. roku. I chod
iu:I: mlnąl rok, jak .rłotono w Wydziale .Zdrowia l ()pfe.ki Spoecznej Urzędu m. Lodzi zapotrzebowanie na ten aparat, dotąd nie zostało onó zrealizowane.
W tej sytuacji, lekarz powinien był 1k!erowt,.4! · pani" na bieg do szpitala rejonowego. Ewentualnie uzyskać 1god~ kierownika przychodni, by móc skierować panią do Innej przy•
chodni, w której znajduje się potrzebna aparatura.
Przesłaliśmy pod pant adresem odpowledt bałuckiego ZOZ.
tym pismem prosimy zgłosić się do kierownika przychodni nr
11, właśnie po skierowanie do szpitala bąd:I do poradni K"
przy ul. Sierakowskiego 67a.
"

z

DECYDUJE DATA ORZECZBNIA
W maju uległem wypadkowi prą praą. Po ...
kończeniu leczenia w sierpniu 1tanąłem przed komls.łll Jekar1.ką, która określiła móJ uszczerbek na zdrowiu. W oparcia
o jeJ orzeczenie we wrze§nlu zakład wypłacił ml Jednora&owe odszkodowanie, ale w wysokości, . którą przewldywalJr
dawne przepisy, a nie nowej wy:l:szej, obowiązującej od 1 wrze.
•nla. Dlaczego?
•
RED.: Odpowled:! na pana pytanie da1• par. B rozporządg.
nla RM z 22 pafdi.ierntka 1986 r. (Dz. U. 38/86). Stanowi oa
bowiem, te przepisy rozporządi.enta stosuje 11i11 do spraw o 1ed•
norazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy oru chorób zawodowych, 1eżell
uszczerbek na zdrowiu spowodowany tym został 1twierdzon7
począwszy od daty wejścia w tycie rozporządzenlL
N. B. -

t7CBYLONY PBZEPII

w.

do remontu. Na dn:wteoh po}awla się kartlk.a, te chleb łrupo
wać mo:!lna w podwórzu. Teraz
zagad'k a - co jest napl!'alle na
drzwiach owego pomieszczenia
w podwórzu? Otóż tam na;>iu.no: „Zamknięte".
Dla amatorów adrw Plec>u Plortrkowska 93.
I drugi smakołyk: Ni po Nowym Roku spory punkt zegarmistrzowski ,Arp!.su" przy ul.
Tuwima w Lodzi zamknięty był
1 powodu spisu rocznego. Nowy
rok, nowe pomysły.
KRZYSZTOF K;RUBSKI

1nnn11n1m1nn1n1111u111111nmn1n1nnm1n111111111111n1n11111111 11111

P. - W sporu 1 układem powołałem •I• aa pewte•
orólnle miny przepis. W odpowiedzi poinformowano mnie, h
sostal on niedawno uchylony. Cz1 Jeeł mo:łłlwt 1prawdaenłe
łeJ Informacji.
RED.: Ostatni wyku uchwał Rady Ministrów ora1 PreS1'dlum Rządu, które na mocy uchwały nr 157 Rady Ministrów
1 22 pa:fdzlemika br. uznane 11ą za nieobowiązujące, został
opublikowany w MP 31/86. Latwo więc mote przekonać •l•
pan, czy interesujący iO przepił utracił już swą moc.

„ W. -

XXVII Zjazd Komunistyczne! Partii
Radzieckiego, Kst11tka I wte-

NDIDSCI

„WSPdłCZESNEJ"

D11bro'iilka Cs. - lllcsowante ttekrotek. LSW Ullł, 1. TO, &ł 80 I
Ltma 3. L. WL 1988, 1. Tl,
Kry11o'"kt

tęczy.

I. Płlaazewłcs -

Panie konha. WL

3ask0łk1

&ł

w. -

100 I

I

)rrlbJ'.

WsplnaCllka po

(b)

CO Z ZA81t.ltlEMT

w ctentu krzyta

półksię:tyca, Państwowe

PWN.
J. Tazblr

PIEL~GNAC'l'JNY

T. P. - Mam - utrzymaniu siostrę, która ntrcly nie praeowała zawodowo, rdył nie Jest 1prawna fizycznie. Niebawem kot\czy ona 'f5 lat. ClllJ' 1 tero tytułu będzie moria 11ąskaó dodatek plelęgnaeyJnyT
RED.: Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 1.100 zł miesi•·
cznle wypłaca ZUS. Ale tylko emerytom t rencl.stom tym, któ~ó:,kończylt 75 lat. łub zostali zaliczeni do I crupy tnwa-

WL 1988, 1. 174, Il 3110;

Malinowski M. 3. - Blat"' moe11rWydawnlo• stwo Czarnego Lądu, MON 1988, •·
two ulskry".
.
293, zl 190;
·
Polska XIX wieku; państwo, 1po•
tec'l!eństwo, kultura, Wiedza
powKrawczyk - Wasilewska - W1p61szechna.
czes"na wiedza o folklorze. LSW 1986,
Program
Pol11deJ
zJ..,dnoczoneJ s. 262, zł 180:
Partii Robotniczej, Kslą:tk1 l Wie•
dz11.
Teoria badań literackich za 11ranlRocznik PolitYCZD)' l Gospodarczy. cą. V.'L 1988, s. !75, zł 5701

t

•I•

DODATEK

dzL

Kawal• I. -

.JAKO .JEDEN ROK

tJbleram
o preml• jublleunow"" Słublem w
wojsku od maja 1945 do wrzdnla 1941 r. Cały ezas walczyłem 1 bandami UPA.
Czy te lata lłcz11 1tę do ltału praq
podwójnie?
RED.: Katdy roll: 1lutby wojskowe1 liczy 11!~ do statu pra•
~ jako jeden rok w zatrudnieniu. Tak to zostało przyjęte. A
wynika z przeplsow ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL z listopada 1967 r. Tekst jednolity został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 'f poz. 31 z 1984 r.

Związku

1988, 1. H, r.1 1301

-

- Swtat panów PasBroocker W., J'aszcimr Z,, Kuś 3. ków, Wydawnictwo Lódzkle.
Praca - technika. Poradnik dla na·
o. Terlecki - Generał Sikorski, uc:zycłela szkoły SQ(i:Cjalnej, WSiP
Wydawnictwo Ltteraclde Kraków.
1988, 1. 327, zł 350.

N. O. - Po wykorzystaniu urlopu wychowawezego roim>lllsalam umowę o Pracę na mocy porozumlenh\ stron I w ciągu
I tygodni podjęłam nowj\ prac~. Tak się jednak złożyło te
po tygodniu niespodziewanie zachorowałam. I mimo lt pr~ed
ktła,dałam w zakładzie zwolnienia lekarskie, zasiłku nie do1 a. ę. Ci.y za.kład postęnuje prawidłowo?
RED.: To zależy od tego, jaką umowę pani podpisała. Je.tu
na
nieokreślony, to zasiłek przysługiwałby od plerwszed n!a choroby. N~tomiast jeśli umowę na czas określony. to
"' ed Y zasiłek będzie się pani należał dopiero począwszy · od
3 1 nla zatrudnlenła.

g?t

Jzas

(b)
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NARCIARSTWA
._J~"
--E
W STYCZNIU!!!
-§ SKI-EKSPRES
-5- Weekendowe wyjazdy narciarskie autokarem: -§-§
5
1-dniowe w sobofy oraz niedziele (od 3 styS
.§
cznia),
·
§
w rejon
I Bukowiny
-:: 2,5-dniowe
-§3
E
od
w
do niedzieli (od 9
stycznia).
6
w Biurze
Turystycznych „Inter--333 tour"ZAPISY:
E
-z o.o. w lodzi, ul. Piotrkowska
E
-·
~

· JUŻ

Zakopąnęgo

popołudnia

piątek

Usług

Spółki

§
§

e

s

73/75, tel. 32-91-57 lub 32-65-38 codziennie w
w godz. 8.30 do 16.30.
Z A P R A S Z A M V.
2821-k

S
S
5

§

1111nm111111111111m111111111111111111111111mnmmm11111111111111111111111111111m1
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~

Willę,

~

dom wczasowy, , pensjonat, dom jednorodzinny, pawilon handlowy, rzemieślniczy, war1Itatowy, gospodarstwo rolne, dzialkę rekreacyj·
ną, budowlaną, mieszkanie własnościowe i inne
nieruchomości najkorzystniej

~

SPRZEDA SZ

~

~

S

KUPISZ
ZAMIENIS Z
na terenie

całego

kraju -

za

pośrednictwem

Przedsiębiorstwo Państwowe

Oferty w ww. zakresie prosimy zgłaszać w: Za·

kładzie Usług Handlowych PAH 90-420 lódf,
8~

ładnych opłat.

~

§
~

I
~

~

~

~
§
~

Warszawq, ul. Tomka 38.
Najniisze w kraju ceny usług pośrednictwa.

ul. Piotrkowska 89, telefon: 32-75-65.
Zgłoszenia ofert ·zakupu przyjmow~ne

~

~

POWSZECHNEJ AGENCJI
HANDLOWEJ

•

§

są

-

~

8

§
~

~
S

be1

2~2~

~
§
~
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ATRAKCYJNA OFERTA NA OKRES KARNAWAŁU
specja1nie dla dzieci

=
§= ·········~···

-§~

=

5

GWIAZDKA
.NA ZAMKU
-§= *************
5=
Impreza pełna niezapomnianych wrażeń w molo-

~
-E=
§-

5§
5
5

e spotkanie z duchem zamku e zabawy z wo·
dzirejem • i Mikołajem • 110 minut w świecie
bajki e zwiedzanie zamku e videodyskoteka e
§ e prezentacja kostiumów szlacheckich e
ewent. kulig e
=
=

§
e
5

§

§

5

=

-

§
-

§

wniczej scenerii zamku w Uniejowie.
W PROG·RAMIE:

Pełną obsługę

Imprezy wraz z przejazdem o~
·karem świadczy na zlecenie „lntertour" Spółka z
o.o. w lodzi, ul. Piotrkowska 73/75, tel. 32-91-57
lub 32-65-38, tlx 884629 codziennie w godz.
8.30-16.30. Zapraszamy.
3004-k

-

a~
:

~

i:

=
ei§

=

§
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ZARZĄD

KRAJOWEJ SPOŁDZIELNI PRACY „TON" Im. I. MONIUSZKI
w WARSZAWIE, ODDZIAŁ w ŁODZI
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na w-ykonanle w siedzibie zakładu przy ul. Piotrkowskiej 19 rob6ł remontowych w zakresie wstawienia nowych okien, krat I drzwi, malowania
pomieszczeń oraz drobnych prac hydranllcmych.
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa paflatwowe, 1p6łdzłel
cze i prywatne posiadające uprawnienia.
Bliższych informacji dotyczących powyższych rob6t udala kle.rownlk
zakładu, tel. 33-06-90.
Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni po ukazan4u li• ogłoszenia:.
Zastrzega się prawo dowolnego wyboru oferenta lub uniewatnlenia prze..
targu bez podania przyczyn.
2971-lc
ZAKŁAD

~

.~

Przedsiębiorstwo

Modernizacji
Przemysłu Maszynowego
„TECHMA - tóDt"

§

~
zATRu D
~ 8 kasjerkę,

BUDOWLANO-REMONTOWY SM ,.ZARZEW"
w ŁODZI, ul. MORCINKA 1
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie w 1987 r. następujących robót;
- wymiana podłoży, płytek pcv, mozaiki, parkietu o pow. 1000 m kw„
- roboty dekarsko-blacharskie - 25.odo :n kw„
- lzolacJa piwnic - 40 m kw,
- WYmiana przyłączy kanalizacyjnych - 300 mb„
- awaryjne roboty spawalnicze instalacji c.o. I c.w.
Szczegółowych informacji udz~ela dział wy'tonawstwa, tel. 43-20-~:I lub
43-78-21.
Oferty należy składać w sekretariacie zakładu, ut Mordnka 1
Otwarcie ofert nastąpi w 14 dni po llkazaniu się ogłoszenia.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru ofert lub odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyn.
198&-k

N I:

§
§

e
e

S
§

Warunki wynagrodzenia do cm6wlenia
w dziale kadr Łódź, ui. Dąbrowskiego 251, tel. 43-65-67 lub 43-15-93
w. 234.
7644-k

~
1io..-..

§

e

księgową,

referenta ds. transportu,
mistrza ds. remontu maszyn

~

••••••••••••••••••

KOMBINAT BUDOWNIClWA OGOLNEGO

~

..„

„JEDYNKA"

§

generalny wyRonawca budowy
Szpitala - Pomnika Matki Polki

~I
~I

zatrudni natychmiast

~

§
~
§

e

e

§
S

~

•

~HULU'LU'HU/HLU'AW"//H~/..l»Z
ZAMIENIĘ

kierowników bud6w - z uprawnieniami,
kierownik6w obiekt&w, ·
majstrów budowlanych,
magazynierów,
kosztorysantów,
technik6w budowlanych~
kontrolerów jakości.
kierownika działu organizacyjno-prawnego.

M-3 - Chojny-Zatorze z telefonem
na
równorzędne
h•••-•11.--.1
......
„.„ •• Sródmieścle.
....,.••• ·····-·
.„ „.,.,.
Telefon
48-33-41 (18-20).
14999 li
KUPIĘ
11bieżnościomlerz
•
optyczny, przyrzl\dy do KUP!Pj mieszkanie dla
ucznia. Listy 36491 Biukątów kół l!lmochodów
Warunki płacy WR zakładąwego systemu wyna~
ro Ogłoszeń, Piotrkowosobowych. 43-69-16.
ska 96.
dzania. Kombinat zapewnia liczne świadr.zenia so36540 I
ŁóDż
własnościowe,
PIEC gazowy
c.o.
cjalne. Zamiejscowym Rwarantujemy mie1sca w hokomfortowe
Sródmiesprzedam. 52-31-85 .
telu robotniczym I kateRorii ze stołówką. Kombinat
ście
2-pokojowe
(48
· 15020 I
m), telefon - zamienię
RADIO stereo „Sanyo" realizuje ,budowy eksportowe w Libii i ZSRR.
na równorzędne w Kra1przedam. 51-83-80.
kowie. Listy 36476 Biu15081 li
Zgłoszenia przyjmuje dział spraw pracowniczych;
ro Ogłoszeń, PiotrkowKRAWIECKI
„Łucznik"
ska 96.
przemysłowy aprzelódź, ul. Piotrkowska 55, tel. 32-62-05,
M-3 Widzew-Wschód (55
dam. 16-40-54.
m),
telefon
zamienię
lub 32-91-40
204.
15072 li
na Z X M-2 tel. 31-95-36
KALORYFERY
olejowe
36471
g
(ZSRR) sprzedam.
Kandydaci $poza województwa łódzkie~o muszą poRojna '5/88, Donifacy. TRZYPOKO.'TOWE - wygody, . bez c.o. zamienię
siadać skierowania z terenowych wvdział6w zatru15073 '
na dwupokojowe teleAUTOBUS RTO oraz plac
dnienia. Kombinat nie przyjmuje pracowników po
fon, bloki, 33-65-00.
na Dołach - 11Przedam.
samowolnym porzuceniu pracy.
36474 I
·
7605-k
33-94-36.
15074 li
MAGIEL - prasowalnię z
lokalizacjlł odstąpię. Ll-·- F
••
dildd I
aty 36524 Biuro Ogło • ........ „ ........ ,..... ,
uell., Piotrkowska 96.
MYCIE okien, · sprZĄta SEWERYNOWI Swlerzew- ZGUBIONO prawo JuHYDROFOR 300 1, piec
nie wnętrz.
Instytu1kiemu, Łąkowa 19/66
dy, Jerz,- Olczyk, Czerakumulacyjny
sprze- MATEMATYKA !11-74-10
cjom rachunki. 86-23-82
•kradziono prawo jaznika 16/29.
dam. „Ładę 1500 SL"
mgr Pluskowski.
Wiecka.
15408 g
dy.
15030'
- zamienię na „Polo11111 I
36448
'
CYKLINOWANIE,
la- ZDZISŁAW
Bechciński,
neza" może być po W,.• ZATRUDNIĘ
ucznia i
ZGUBIONO
prawo
Jukierowanie.
Rachunki,
Zielona T - zgttbił prapadku. Regatowa
3A
mężczyzn• do
ltolarni
dy
Andrzej Xuława.
M-22-68, 117-Zl-83 Bed~
wo jazdy
(do końca Franciszka).
dobre
warunki.
ł!elenów lT sm. Ozor·
narczuk.
1!1536 g
Wawrzko.
86527 I
36522 '
36-24•87, po dwudziestej.
ków.
15120 I
TOKARNIF;
do metalu MATEMATYKA, fizyka, SEZAM - elektroniczna WŁADYSŁAW Kaczmaochrona
pomieszczeń
rek Łódź, Wełniana 6 IRENIE Daliłlakiej, Łódi,
(niedużą) nleiirogo
informatyka
(BASIC,
czujnikami ultradźwię
agubll prawo jazdy.
sprzedam.
Poddębice
Zgierska 107 1kradsio•
LOGO), Wcisło 83-73-05
kowym!. Zabezpieczanie
36528 ł
tel. 414.
3651 OI
no prawo jaad1.
36508 li
drzwi
(blacha,
blokaSKRADZIONO leg. słut
KOŻUCHY: damski, męs- PRZEDSZKOLE
115141 I
prydy, zamki patentowe).
bową ser. J0020494 wyki,
kurtk•
akórzanlł
watne
74-24-16
Pł6SKRADZIONO
Ozdobne
prawo
Juwyciszanie.
dana
przez ZK nr 2
(męskłl) sprzedam.
karz.
.
36158 g
dy
- Sylwester KuMontaż drzwi stalowych,
- Arkadlu111 Marciniak.
33-33-12.
36505 g KSIĘGOWA na emerytubiak, Ozorkow1ka 11/115
1krytek sejfowych. Ra36534 ł
TE'bEWIZOR PAL/SECAM
rze podejmie pracę na
115197 I
chunki instytucjom. KRZYSZTOF
nowy (autopilot)
Rutecki
pół etatu. 32-00-0ll, po
52-91-82 Kalinowski.
Mdż, Wli:ckowskiego 97
1przedam. ł8-19-87.
17.
86547 g
NOWACKI Jacek aaau·
zgubił prawo jazdy.
konfekcji lek- RENOMOWANE 15523 '
15124 ' SZYCIE
bił legitymacj' studencBiuro
36537 g
DYSKIETKI
trzycalowe
kiej przyjmę. Staką 55511/PŁ
Matrymonialne
„EWA",
WIESŁAW
Nizlo zgubił
„Maxell",
„Schneider"
lowa 211.
86562 g
Gdańsk 6, skrytka
leg, studencki\ 1988 AM.
- sprzedam. Bełchatów SZWACZK!l;
zatrudnię
237 - samotnym wytel. 247-11.
36541 g ANDRZEJ Kierner - Je86556 g
57-04-53 (po 17).
·
syła oferty.
84 k J.(\N
żów, woj. alderniewicKrakowiak Ł6dt,
SZNAUCERY średnie 36531 g
LEWI-Video - filmowakle i;gubil prawo
Gorkiego 79 zgubił pra1przedam. 81-24-56.
PRZEDSIĘBIORSTWO zanie uroczystości ...- R;yjazdy.
wo jazdy.
36981 I
graniczne
zatrudni
1zewski.
157-46-31,
811!503 g
RYBKI - dorosłe
8611!18 I
paszwaczki.
Zgłoszenia
115-81-73.
35519 I
letki niebieskie RoyalŁódź,
Moriowa 10/12
-Blue - sprzedam. Wiotel. 52-24-22.
ślarska 20/22, 104.
7699 k SCINANIE drzew. Duda
WYROK SĄDU
74-26-29, 32-08-58.
14523 I
844 l'lejonowy w Łod:d, prawomocnym wyrakiem 11:
36568 g
18 patdzlernika 1986 roku w sprawie VIK 834/68 wyTĘPIMY skutecznie
rodanym w trybie przyspieszonym Skazał Stefanię Szew==~~;:::~
bactwo, gryzonie. Gwa--·~··-····_ _ .„ ••• „ .• _
czy,ldewlcz, ur. 12 listopada 1922 r., c6rkll Franciszka,
-····~····rancja,
rachunki.
zam. ul. PKWN 3, na karę 350.000 zł grzywny oraz
podanie wyrokU do publlcmiej wladomo~ci, te prie78-17-53 Kowalik.
$CINANIE drzew, 55-55-42
1tępstwo polegające na sprzedaty be:i: wymaganego
36591 g
„TRABANTA" nowego Włodarczyk.
14401g ŻALUZJE przeciwsłone
zezwolenia 1 butelki wódkL
'1'187-k
1przedam zamienię TELENAPRAWA Brzoczne 51-87-83 Skrzyna wlęksJly. 1111-08-54.
11:owlc:i: 83-16-76.
pek.
35459 g
36482 I
Sąd Rejonowy w Łodzi, prawomocnym wyroklem s
86297 li
„MOSKWICZ
IS pddzlernika · 1986 r., wydanym w tryhte preysple408"
FAKTOR .- pośrednictwo
azonym
skazał Marlann41 Krajewsk11, ur. ł wrsełnia
sprzedam. 811-77-44
po
w kupnie,
sprzedaży,
1917 r., córkę Jacentego, zam. Ł6dt, ul. W6lcz1fllka
14.
15131 I
przyjmowanie
zleceń
14,
na
karę
75.ooo zł grzywny. s podaniem wyroku
„ • ._..
SPRZEDAM „126 p" (1986)
na usługi.
Polecamy
do publl.Cznej wiadomości, za przestępstwti poteca.lłce
81-M-03.
115140 ,.
domoalarmy,
Tuwima
na tym, te bez wYma&an.tto azwolenła ąrzedała
GARAtu w centrum po87 (przy Tramwajowej)
trą butelki w6dkl..
nee->r
nulruje. Tel. 82-111-53.
16--19.
13916 I ZGINĄ& eockw epantel
brązowy
okolic• Lu86551 I MALOWANIE, tapetowa~d 1'ejOIDOWJ' w Łodal prawomocnym 'll'Y1'0kł•m 11:
mumby. Oczekuje zapła
ZA~ kupi•
wiat4
nie, Różański, tel. grzednia • pełdllemtka 1„ r. •kual 16Ała AUł11•t)'llla·
kane
dziecko.
78-38-28.
Górna na Widzew.
cznościowy 34-38-08 po
ka, ur. a lipca 1931 r„ .,-na Teodora, sam. w Łodll,
15948 I
Spnedam kuchni, 1a18.
15091 &
1ow, łS-16-łB.
111. BIMrowa 11,
Wlaman!a ł kraddd
KOBIETY karmllłcel Wy- UNIEWA.2NIAMY
r61nJ'eh
plepożyczalnia
elektyczczątk11 o treści: "Zakła·
arfylruł6w 1-cmej wartołct lll.044 zł na akod41 PBS
115948 '
nych odciągaczy
dy Sprzętu Przeclwpopo„Społem" w ł.odał, na ku• f lat pozbawłlłllla wolkarmu. Youslf, 82-35-03
tarowego 93-035 Łódi,
n~ ł !OO.OOO Ił 1r2:YWDJ' a podaniem wY?Oku do p11ul.
Wólczańska
Hl
tel
bUcme.t wtadomMeL.
15083 '
,centrali
łOl-80
l pomoc
dyr.
fłGt·k
--·······„~ DIAGNOSTYKA
psychologlcznL
Mgr
ł65-14".
nZ2 k
LOKALU na pracowni•
Pankiewicz.I.
Jaracza ZAGUBIONO
rachunek
krawl~ (lila) na Ba100 m.
4:s. Przyjęcia
MHSD• 'llt1'1'•ą W1p6lcsuela Jtolatance
nr 80019 ZO'f rPredomwtorek 10-11,
łutach
poaulruJ11
•roda
Servlce" Wroc1aw, 'llL
81-81-ft..
115947 •
15--111.
88539 '
PrndwloAnte I Mrla W.
ZOFIJ JOZEFOWICZ
POSZUKUJJI komforto- UKŁADANIB glaząry. 14998 I
36-40-De po 18, Materweao M-1 I telefonem
W Rod' Zglen,
od nru. Płatne aa rok.
ka.
16511 I WI~ŁA
Witkaee10 li
sagubl~
Listy 1llOll1 Biuro Ogło- TELENAPRAWA - ,.Ru·
OICA
prawo jazdy.
1499~1
Heil., Sienkiewicza 8/S.
bin",
„Elektron". HENRYK
Pietrzak,
Cioł
74-93-41 Stelter.
WŁASNOŚCIOWE I
poKOLDANXJ t KOLEDZT se IZKOł.T
kowskiego li
ugubll
koje, bloki, telefon, Pl-.
1528!1 I
PODS'l'AWOWJ!:,J ar n.
prawo jazdy.
14991 I
nista zazamieni• na ANTYKOROZYJNJl.l
JOZE1!' Wo!nlak, Sprintebei:pleczanie .na
równorzedne Karolew,
gorąrów 9, za1Ubil prawo
co,
Inne propoz;ycje. Llst;r
nadkola.
Szost,
'WTfHJ' W1p6łcmcła Koletan~•
jazdy.
115000 a
862111 Biuro
Pokładowa • ł8 telefon
OałosuA,
Plotrkow1ka H.
lł-38-0&.
86653 '
PAWEZ. Zabłocki ZfUbll
BRONISŁAWIE GIEDRVS
legit.
nudenck, 15271
WAM.
8847151
~mnm1111nńm11111111111nmm11011111111m1111111
WOJCIECH
Chojnacki,
OJCA
Grodzie~a 14/18 lfU•
Miejskie
bil prawo jJlldy.
lkładaJ4
as.n 1
Elementów Budowlanych
KOLB2ANXJ I -.oLBDZY s ZSZ . _
SKRADZIONO prawo jazMIOSŁA w ŁODZI
w lodzi,
dy kał. ABCDE . Marian
Winkler,
Justyn6~.1..Gór
ul. Demokratyczna 89/91
na 14.
llll'l83 a
Jtolełanee
UNIEWA!NIA 1111
płeZATRUDNI NATYCHMIAST
cz!łtk•
o brzmieniu
.,Sped,tor
nr
ł017
ELŻBIECIE KRUPSKIEJ
następujących pracownlk6wz
P'l'HW w Łodst".
!MM I
betoniarzy i , pomoc i>etoSKRADZIONO prawo j11zdy Dobrowolska HaliOICA
nianv,
na Gałkówek Kolonia
1kładaJ11
·-1
tą
36459 •
KOLZZANKI t KOLEDZY se lS'l'ACll
łlusarzy,
: ANDRZEJ
Jtmleeik, Ka·
ŁODZ-ŻABIENlljC
leli.,
elektryk6w,
p-ta
Sadkowice
woj. 1kłernlewickie • ·
hydraulików,
1Ublł prawo jazd;y.
Pant wtcepreaff
mechanika
1amochodo·
ll'098
'
S?.AWOMIROWl
Wojn' wski~mu, Zgłen ,Pa•
wego,
mgr ANNl'E SZARKOWSKIEJ
~czewaka 26
skrapalacza kotłów \vysokoprę·
dziono prawo jazdy.
łnych.
15068 '
prawo jaz5 Warunki prac7 I płacy do omówienia E ZGUBIONO
dy, Zbigniew KwaplTl!ICIA
5 w dziale spraw pracowniczych przy S slewlca, hopcińskiego
ul. Demokratycznej 89/91, tel. 81-62-82.
:
35C.
15069 g
ikładaJ11•
ZGUBIONO prawo jazZakład . nie utrudnia pracowników po
PRACOWNIC'I' DZIAŁU SKUPU r..onz.
5 samowolnym porzuceniu pr1tcy. . 24-k E dy, Knysztot Prasek,
KIEJ SPOŁDZIELNI MLECZA:RS'KIEJ
Targowa 23/3.
'
111050 g
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DZIENMS ~ZIU ar I (11111) I

Pracowite dni brygad ZSC

Ostatnia
lista
ofiarodawców

Zblór'lt& w 11WIĄZku a n.an:11
„Dzieci - dzieciom" :»Wszystkie da.ry
końca.
przekazane przez naszych czytelników zostały już odesłane
Dzielnicowego
zarządu
do
PKPS Lódż- Polesie. Część zabawek oraz odzieży przekaz.aliś
Domu
do Państwowego
my
Dziecka przy ul. Małachowskie
ostatnią
go. Dziś drukujemy
listę ofiarodawców.
Od wielu lat dary przekazuze Szkoły
je nam młodzież
Podst. nr 64 (ul. Cwiklińsk i ej
9). Odzież, zabawki, gry I książ
ki zebrano w tak dużej ilości,
te wypełniły cale wnętrze „ZuMaciejewska,
b". Krystyna
która d,ostarczyła nam paczki,
na naszą proś~ przewiozła je
od razu do PKPS, zabierając
przy okazji inne dary złożone
w naszej redakcji.
Kilka paczek z darami otrzyXXIV
maliśmy od młodzieży
LO lm. Marii Skłodowskiej, ul.
Marysińska 61/67.
akcją
biegła

Awarie s1ec1 cieplnej
Zmienna pogoda - lm"ÓZ I odwilż
- sprzyjają awariom sieci cieplnej. W Lodzi wykryto 30 przeciekających rurociągów, które w każ
dej chwili grożą wyłączeniem z
sieci cieplnej olrolicznych bloków
Aby d<> tego nie dopuścić w Wigilię brygady Zakładu Sieci Cieplnej praoowały do godz. 22 przy usuwaniu przecieków rurociągów
17 budynków nie
dzięki czeinu
wyłączono z ogrzewania. Również w
sylwestra na ul. Obywatelskiej pra·
cowano non stop i zamiast 18 blo-

1ka nr 47 ze Sz~epu Im. R.
Traugutta przy I LO Im. Kopernika (ul. Więckowskiego 41).
Samorząd oraz koło PCK :PJOr-

ganizowały zbiórkę wśród mło
dzieży Szkoły Podst. n'l" 1'12 (Ul.

Jaskrowa 15). Zbiórce patronowały Maria Gozdek I Gra:!:yna.
Czechowska. Odzież, zabawki I
książki przekazali: A. Dastycb,
I Ania
JH. Chorosiewlcz, Iza
Szperliog, I.
Gomułcówoy, A.
Stala, T. Sady I T. Wójcik.
•

Zabawki I odzież przekazała
łódzka Wodna Drużyna Harcer-

indywidualni,
Ofiarodawcy
którzy przekaz.all paczki głów
nie z odzieżą, ale także z zabawkami i ksiąfec-zkaml: Agnieszka Chmielecka, ul. Rodakowskiego 8, Krzysio I Grzesio Stę
pień z Lasku, Maria Zukrowska, ul. Mickiewicza 15, Ania
ul. Zglers·ka 93/105,
Werecka,
Maria Sulikowska, ul. Stefana
8 m 35, Maria Szarloś, ul. Pojezierska 1/3, si<>strzyczki - 8·
letnia Magda i 11-letnla Moni·
ka Brzozowskie, uł. Adwento(Kas.)
wicza 1.

drożeie

ogólna
to w styczniu
Mimo
produkcja wyrobów wzrośnie do
260 ton, podczas gdy zwykle rzemieślnicy sprzedawali niecałe 230 t.
Z tych 260 - 100 ton 1przedane
„Społem''.
z.-ostanie w sklepach
te w skleMały wybór oznacza,
pie przy ul. Wschodniej 36 do nabyda będą głównie wędliny dro-

cjl. W Pabianicach I Lodzt przerabia się na śmietanę mleko dowożone z dalszych odległości, niż
w Ozorkowie I Głownie. co ma oczywiście wpływ na koszty produkcji.

Od dzlt obowiązuj~ w naszym
województwie nowe. wyższe ceny
jmfetany. Do tej pory na ten arłykuł obowiązywały ceny urzędo·
we, teraz zaś umowne. Z tego zaś
wynikało, te jeśli koszt produkcji
łei;o artykułu był wytszy nit cena
- a tak właśnie było - budżet
państwa rekompen~ował dotacjami
1traty producenta. Terar zaś, gdy
mamy na śmletant ceny umowne,
ładnych dotacji ole będzl.e.

Przechodząc do konkretów
czy w jednym sklepie będą stały
śmietany o dwóch cenach? Wyglą
rejonizacja
da na to, że nie dostaw jest taka. l tak ustawiono
ceny, iż do określonegb sklepu traJakle są te nowe ceny? Otóż fiać będzie śmietana albo tylko
12-proc. śmietana z mleczarni w droższa, albo tylkc; tańsza. Czy to
Lodzi I Pabianicach kosztować bę dobrze czy źle - sprawa dyskudzie 39 zł za buteleczkę ćwlerć syjna.
I wreszcie na koniec ważna Inlltrową, jeśli zaś ma ona 9 proc.
formacja - be:i względu na cenę
tłuszczu - 32 zł.
producenci śmietany zarabiać ~
Inne ceny obowiązują na śmie dą na butelce tyle 1amo - 95 grotanę rodem z Ozorkowa i Głow
szy .na ćwiartce.
na. 12-proc. ko.sztuje 35 zł za butelkę, 9-proc. - 28 zL
A więc wyroby ~ Pabianic I Lorak pawilonu handlowego
dzi są nieco droższe nit z Ozorw rejonie uj . Zgierskiej w
bieto
się
czego
Z
Głowna.
I
kowa
okolicy ul. Anyżowej na osie__
___
____
A'.DOSCl„ _
- · Otóż
produkkoszt
decyduje
rze?
dlu Radogoszcz-Zachód jest
przyczyną nieustannego rozliczania
.,Lokator"
Spółdzielni
zarządu
przez tamtejszy komlt.et osiedlowy
nr 7. Mieszkańcy tej części osiedla słusznie domagają się, przewidzianego zreszta przez projektanta osiedla, pawilonu przy ul.

Zgierz

Rozbudowa
„Poloprenu"

teriałów

głusząco-uszczelniających.

Inwestor został zobowiązany do
partycypacji w kosztach budowy
kolektora sanitarnego, w wysoko1łcl 30 mln zł.

_u...kr·>

Przez dwa lata taden • wykona wców nie chciał się podjąć roboty. W końcu „Lokator" dogadał
się z Lódzkim Przedsiębiorstwem
Budownictwa Przemysłowego nr 1,
które zgodziło się zmontować szkle·
!et z prefabrykatów Wykończyć obiekt miano własnymi siłami spół
dzielni. Wydawało się :!:e najwię
ksza przeszkoda została pokonana.
Pozostało tylko zwrócić się do którejś z łódzkich placówek handlowych, która by rzecz jako przyszły użytkownik lokalu sfin~nso'
wała.
I tutaj zaczynamy dotykać wprawy ogólnołódzklej - niewykluczone, :l:a ogólnopolsldej 1 handel nie
Po11;otowle

dłwl10Tł-ł0-łl.

'N·łf-•

13•17•17
TELEFON ZAUPA.NIA
TELEFON :ZA•
ftfl.ODZIE20WY
UFANIA - S.~·SO-fił czynny ołl
w
Pllltku
poniedziałku do
11;odz. 1i-1s
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
l'l'·łO-D
ctąta probteinową "' 11odz. u-n.
TEJ, f:FON DLA RODZICOW
33- Zł· 99 - porady •ycbowaw•
cze - czynny od ponledslał•
ku do piątku w cods, l:S-11.

„

Tll:ATBT

WA:Z:Nlt TELEFONY
Pogotowie MO
Straż Potaroa
Pogotowie Ratunkowe
Informuj& alutby rdrowta
lnformacJa teletoolczna
Informacja kolejowa
lorormarJa t>KS
Dw. Ceotraln)'
lnforma<·.1a Kulturalna
Pogotowtr ctepłnwolcze
Pogotowie energetyczne
ł.ódt Północ

t.ódt Pnłudnltt
Pogotowie 111a„owe

..,
'91
ł99

S6· 1ł·n
11!

Sł-S5·15

11-n·ff

NOWY - sodz. lt.19 „Bursa•
lT
MAt.A llALA - cods.
mlltczy:ma do ko„ Przyszedł
biety„
JARACZA - (Odll. lł .,Pan lewfalsld"'
TEATR 7.11 - ll0d9. li.li
„Ksf a:!:ątko"

POWSZECHNY - godL 1'
„Sluby panieńskie"
MUZYCZNY - godz. ll.lt ..-,
Fair Lady"
,.!ft„
ARLEKIN - gods. l'l.lt
bleskl piesek"

Sł·8ł·IT'

S2· 5S· U
1ł·M•31
Tł• U• l i

jeszcze w I
Prawdopodobnie
kwartale br. Rada Narodowa m.
Lodzi podejmie uchwałę o usta·
nowleniu w naszym województwie
obszarów krajobrazu chronionego.
Wprowadzając określone zakazy i
nak:azy (np. zakaz budowy obiektów przemysłowych), uchwała zapewniłaby ochronę terenów, na których można pooddychać w miarę
I
świeżym powietrzem, odpocząć
pall 1l1t do finansowania pawllonów w osiedlach. Nie tylko dla·
tego. że atrakcyjnych towarów brak
dla Istniejących placówek, więc po
co dodatkowe kłopoty zaopatrzeniowe, ale i dlatego, te ple dysponując funduszami, które by pozwoliły na opłacenie i góry budowy, musiałby zaciągać na ten cel
kredyty bankowe. A z wytycznych

14· SS· t3; Tł· H· ł~, 19&

ODDZIA!. RADOGOSZCZ CZI'.,._
aka lł7) godz. 1-11

blowe I barani„ lctóre przy!ęły
się wśród kl ientów oraz tm~zanka
i wyroby krwiste. W sklepie p:-.i;y
są też do kup,enia
ul. Buczka
kurczaki z r<>mia.
ze zdobyciem
- Do kłopotów
podrobów dołączaj11. się jeszcze inne - mówi Z. Jachoł. - Staraliśmy się o otwarcie nowego sk:lepo sklepie
pu. Był wolny lookal
spożywczym przy ul. Allende 37,
jednak samorząd mlac;zkańców nie
placówkę
1i1t I wybrał
zgodził
„.Arpisu" •••

ZNAJOMI•••

Jeden z mieszkańców ul. Wilczej
DUSW Lódź-Widz<?W,
zawiad<>mił
że znajomy ukradł mu z mieszka-

nia kurtkę z p ieniędzmi l dokumentami. Sprawca został osad;;ony w areszcie.
PeWl!lej pabianicz.aince madzlono
z mieszkania radio I stabilizator.
Złodziejem okazał się równiet zna(W. l'f.) jomy poszkodowanej.

być ostrożniej_
zawieraniu znajomości?.„

należ.ał<>by

Może

Chodzi
pokontemplować przyrod11głównie o północno-wschodnią
część województwa, ze szczególnym
kompleksów leś
uwzględnieniem
tu

nych Smardzewa, Wiączynla, Wiś
niowej Góry, a także Grotnik l
Sokolnik. Jak wynika z projektu
uchwały, tereny chronionego krajobrazu obejmą 34.917 hL
(ab)

szym w
BRAKOWALO TCBUT
Funkcjonariusze komisariatu kolejoweg<> MO Lódf-Olechów zatrzymali 23-letniego Mirosława D., 3~
letniego Andrzeja T. I 29-letniego
Romana Z., którzy ukradli 4 butJ.e tlenowe na szkodę Przedsiębior
stwa Robót Wiertniczych w Lodzi.
Sprawcy osadzeni zostali w lll'eL'IZcie.
MELOMANI
Mlllcjaf\OI z Widzewa zatrzymał!
28-letniego Janusza P., który upił
się, po czym dokonał włamania do
s·klepu rtv przy ul. Armil Czerwonej 27, skąd ukradł radio, wartości
ponad 34 tys. zł. Eskapada zakoń
czyła się w areszcie.
Dwa radia ~ ze sklepu „Domaru" przy ul Pi<>trkoW9klej 8 ukradł niejaki Adam B., wcześnie}

wybijając szybę.

Zootał

on

zatrą-

pawilonu o ml krawieckimi, szewskimi . I rym kw, war- marskimi I trzeci boks z działem
ogólnospo:!:ywczym I gospodarstwa
domowego. Prywatni kupcy sami
Jak rozwiązać problem, myślt 1ię zajmują się budową i nlef przynie tylko w „Lokatorze". Jeśli po- puszczam, by tam marnował się cema
lityka kredytowa w stosunku do ment, czy cegła. „Lokator"
handlu osiedlowego nie zostanie sprawę z głowy, a mieszkańcy mleć
zmieniona, nasze powstające nowe będą to, o co Im chodzi
osiedla mają Jeszcze jedni!, dodat- mianowicie handel t usługi.
Pawilon na Radogoszczu-Wschodzie ma 117 m kw. koszt budowy
znaleźli 1Się
stosunkowo niski więc ryzykanci prywatni, którzy na
to poszli. W „Lokatorze" powiedziano ml: ,,Jesteśmy skłonni na
temat pawilonu dla Radogoszczako~ ~ (opr6cs imanyda od -Zachodu pertraktować z każdą olat postaci nienadążania budowla- sobą fizyczną lub prawną, którą
nych z budownictwem towarzyszą byłoby stać na 11flnansowanie bucym) na stanie sl1t oaledlamt - 11- dowy I w konsekwencji na wykoplalnlaml.
rzystanie pawilonu dla dobra wszyI s tniał podobny problem na nie- stkich mieszkańców osiedla. Może
Radogoszczu-Wschodzie, si~ ktoś zgłosi?"
dale kim
ale dotyczył pawilonu znacznie
Najważniejsze w tej chwili jest,
mniejszego. Rzecz sprzedano na by mieszkańcy nowych, odległych
pniu - jeszcze przed budOWll - osledll nie muslell chleba l mleka
trzem osobom prywatnym. Powsta- wozić ze ~ródmleścia. Zmletnlły się
je - zgodnie 1 mgeatlaml l pro- warunki, muszą się znaleźć inne
jektem architektów-autorów osiedla nit dotychczu rozwiązanta.
- pawilonik kwlatoWJ, a dodatka·
stać

właśctclelem
90łl

1ię

powierzchni prawie
tości 50 mln zł.

IO

do pollł)'kf kredytowej na 1988 r.,
Narodowy
przez
opracowanych
ie kredyt
Bank Polski wynika,
przyznawany na zadania nowo rozpoczynane w 1986 r. podlega albo
jednorazowej spłacie, albo jest zaciągany na zasadach stosowanych
Inwestycji
kredytowaniu
przy
kredyty
Są to
przedsiębiorstwa.
krótkotrwałe I wysoko oprocentowane. W rezultacie taden z przyszłych utytkownlków nie twapl się
do Inwestowania w handel w
Radopzcz-Zachód, by
dzielnlą
I liT!ioARCBBOLOGICZN'a
GRAl"ICZNB (pl. Wolnodct tł)
godz. 10-1'
(lit.
HISTORII MIASTA LODZI
Ogrodowa IS) godz. 11-tS
Wt.OKIBNNICTW A (Plotrkowalca
282)

godz. f-lT

SZTUKI

(WlęckoW111:teso

Ili

godz. 11-1'

POLSKIU WOJSltOWBI li.UZDY
ZDROWIA (2eUgowsldego T) lodz. 10-13

MIASTA ZGIERZA ~bnnnlli„
IO H) 1od.z. 11-lł
Obr.
MIASTA PABIANIC (li&.
Stallngradu 1) 104&. 1~

•••
zoo - aąnae w COdL 1-JUI,
(kasa do godz. lł.30) •
gods.
PALMIARNIA czynna W
10-11 cprdcs ponledlłałll:6w).
SINA

nrAHOWO - „Bold I IAl„ aa

DzlkJm Zachodzie" - poi. b.o.
- godz. 15.30, „Boskie ciała" USA od lat ll - godz. lUI,
19.30

PRZBDWI09ND
USA od lat li
li.SO, li, nBolell

z amtł. "·

Diiktm
-

•

,el. .;..,

l?odi.

POLESIE - ,.Im.pertma keatra•
kuje" USA Od lał 12 gods. ,,,
„Honor Prtzzłch" USA Od IM
18 godz. 19.30; ••Ml umlm.lęt)'
godz. H.30.
Wt.OKNIARZ - „Dawno tam• w
Ameryce" - USA od lał li (odz. Ul, lł. li
WOLNOSC - „8:J'Pd Oltftetacz:y" - USA od lat tl godz.
10, li.li, tł.n_ lT, li.IO,
•
WISI.A - „Purparowa r6la
Kairu" USA od lat li - pei.
10, 12.IO, 11, 1T.JO. •

ZACB!;TA - „Protektor" VllA
Od lat 18 godz. 10, lT, lł.18;
„Old Sureband" Jll'K-jll'1 b.o.
11odz. l:us, lł.S11
poi.
STUDIO - „Drenese" od lat 11 - IOdZ. "· li.SI
STl'LOWT - ••WetbemJ"" - •••
od lat li - god1. 11. tt
TATRY - M.AŁZ..STUD'l'nnl
,.Czerwona hrabin•" - wce. od
lat 19 - lodL li
DKM -

łwlata

Majgłołnlejne

godz.

ie.

t8, n

wntft'BJ'

OKA - „'Menedter" po!. od lat
li l<!dL UO, 11, li.IO, li, 19.it
GD'l'NIA -

Ktno -

••

„

PORADY PRAWNE
PRZEZ TELEFON
Komisja Praworządności Rady
Lódzklej PRON Informuje, te w
dniu 8 stycznia 198'1 r. (czwartek)
w godz. 14-18 pod .numerami telefonów: 36-00-75 I 36-01-55 porad prawnych w zakresie prawa
cywilnego I prawa pracy udzielać
będą sędziowie Sądu Wojewódzkie•
go w Lodzi.
KTO NA KULJGT...
Ośrodek wypoczynkowy ,,Relaks"
w Wiśniowej Górze organizuje k.t1!igl dla grup zorganizowanych. K!iniem jest przy tym prawdziwy
koń, a nie taden traktor. Kulig
dla 15 osób kosztuje 6,5 tys. zł.
Szczegółowych Informacji zasięgać
można pod numerem tel. 13-13-39
(ab)
lub 32-72-89.
VIDEO-BOBBY
W katdą środę, o godz. 11, w
DDK przy ul. Siedleckiej 1 spotykają się wszyscy cl, którzy IJl•
teresują sl41 sprawami video. Klub
umożliwia wymianę kaset, nagranie dubbingu oraz dysponuje wła
snym zestawem kaset. Bl!tszycb In•
formacji udziela dział Imprez DDK
W. M.
Lódź-Górna, tel. 84-86-47.

Z 'KRONIKI MO

•

MDZWA

mSTORD RUCHU RZWO'Ltre'rl•
NEGO (Ul. Gdańska 13) 1od&.
11-17

W piątek (9 bm.) o godz. 17 w
ków, tylko 3 przez kró1lkl czaa nie Teatrze Powszechnym oqbędzie się
premiera bajki Igora Stkirycklego
miały ogrzewania.
„Niedźwiedź króla GnlewoboJatk nas poinf<>nnował z-ea dy- ra". Spektakl wyreżyserował Starektora ZSC w Lodzi, Jerzy Piecho- nisław Ochmański, w scenografii
obecnej Rajmunda Strzeleckiego, z choreota największy w chwili
„wyciek" zaobserwowano na ulicy grafią Włodzimierza Traczewskiego
Natychmiast i muzyką Bogdana Pawłowskiego.
Aleksandrows kiej.
(jb)
przystąpiono d<> usuwania tej awarii. aby nie dopuścić do wyłączenia
ZNIŻKOWE PRZEJAZDY
DWA
siec·! ogrzewczej sąsiednich budyn. KOLEJĄ DLA RENCISTOW
ków.
I EMERYTOW
Zgodnie z uchwałą Rady Mini(j. kr)
strów nr 44, wszystkim emerytom
I rencistom przysługują dwa zniż
kowe przęjazdy koleją w ciągu
roku. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku E!nerytów, Rencistów I Inwalidów w Lodzi Informuje, te uprawnienia do
nabycia biletów z 50-proc. zniżką
wydają w Lodzi I województwie
łódzkim wszystkie oddziały . związ
ku w godz. 9-13 w dni robocze,
oprócz sobót.

34 tys. hektarów
pod ochroną

Anyżowej.

W Zgf erzu, przy ul. Szczawlń1klej 42, znajdzie się w przyszło
•ct nowa wytwórnia Zakładów Produkcji I Przetwórstwa Pianki Poliuretanowej „Polopren„. W nowej
wytwaplacówce tych zakładów
rzać się będzie piankę poliuretanową dla potrzeb produkcji ma-

PREMIERA BA.JKI W TEATRZE
POWSZECHNYM

(Q

- Mamy kłopoty a zakupem podrobów - mówi kierownik biura
Cechu Rzeźników i Wędlin i arzy w
Lodzi, Zdzisław Jacboł. - Brakuje przede wszystkim wątroby i ozorów. Dlatego też wybór wędlin
w sklepach rz emieślniczych i „Sp0łem" będzie mały.

-miotana

•

Cl

'°

IOda. t
lołó" -

IOdS. a

BAI.KA - ,.A&ent or l" pot. li.o.
.,Z wi~ u van
IOdZ. Jł;
Gogha" NBD od lał li 1oaz.

12.11,

lł.JO,

lT,

tł.li

„sell:lmf·
lodz. lł,

,,J'alU7WJ' 11:111~ -

l M.U4 -

nes.•RFN b.o. - 1odz. 18, HA•
ma4eusz" - USA od lał li

-

od

&OMA - „Powrót do pn)'IZIO1odl,
jct" USA od lat li 18, li, 1T.1S, 19.10. sea1111 zam·
lm!ęt)'

loda. lUO

-

STOKI - Klub J'łlm6w Dzłedę
e:vch - „Relax" - „Wielki wąt
Chingachgook" - NRD b.o. 1odz. Ul. Klub Filmowy „Oscar••
„Srebrna maska" - rum. od
lat 19 - godz. li

•wrr -

„Dton„ I Amtll:a" Will·
b.o. godz. 18, „Dotkniecie Meduzy-• ang. od lat li lodl. li

TATlł'I'

-

„Mleoczektwana 1:m11•
- USA od lał li
lT.lS, IUt

młejsc"

lods. 11,

•

-

llL

.l GODZ. lLłO. Nowotki tu. .......
dyslawa K. (lał IO) weszła nleostroe~
bOll
nie na Jezdnię I wpadła na
,,Fiata 125p~•, dozoająe ogólnyela pe&luczed.
.l GODZ. U.IO. Pablanfeka łl. Nł...
Mlecsyaław L. (lat
trzet~ pieszy
na jezdni• t wpadł
50) wtargnął
Pieszy doanlll
pod „Fiata Wp".
urazu glOWJ'.

llOMUNntAT
A WBD WUSW, ul. Wł. ll)'łll!ll•
poaull:llJ•
•klej so, tel. 5'7· 18· u,
mę:l:ezyZD:J'
potnieenla
łwtadków
dniu
przez nieznany 1amocbó4 w
I stycznia ok. 104z. 18.38 na •kr"SY•
towantu Zielona _ 2:eromskłeeo.
CJallł

'
,,.„,,,.

APTSIQ

Ntclamtana tł,
Lutomtersll:a
li,
Oltmplj1ka T a, Piotrkowska

Mlcklawtaa IO,

Dąbrowaklego

148,

67.

Pabtanlce - Armlt Cserwone,t T.
Konstantynów - Sadowa 10,
r.owtcll:a U,
Głowno _
Aleksandrów - K0Aclu1Zld I,
Zgierz _ S!konklego 18, o_.;
browsklego 10,
Ozorków - Armtt eserwonej tt.
DTZmł'I'

li„

-

A GODZ. t.eo. Tr&uptł& - &ma•
skiego. Takńwu 010bowa aa sini•
pterwueUtwa
alemtułenta
łek
przejazdu sderzyla Ił• 1 dru&'ą tak•
sówkll. Panterka Jedne10 • pm.,.
chodów, Marta o„ doznała 1tłu
m6•.._
nla kręgosłupa I wstrząsu
WRD wusw, ul. Wł. Bytomskiej 60,
poszukuje j,.tadk6w
tel. 57·16-IZ,
wypadku.
A GODZ. ie.oo. Słowik, gm. Zsten.
Samochód elę:l:arowy „Robur" k i wany przes Jana D. na skutek nad•
miernej prędkości wpadł w pośltq
I zderzył •lll • „Piatem IZ5p". Kierowca .,Fiata" Zbigniew B. I .,.....
ter Jao R. doznau ogólnycll potlU•
czeA. Straty oszacowano na IO\ ow.

gods,, li.

POKOI - „norumpowud"
Sat li 1ods. 11, 1T.11,

na

li..,

·,.11a _.

poi. od lał li

li
Ul.ODA GWARDIA lja" pol. od lat li -

• Cenłram KuHury Młocl1C111 fal.
Lokatorska 13) zaprasza na 1pot.
kanie a Tadeuuem Mot!&nldm poet2' I tlerownlldem działu
ra&ury w1póJeze1neJ w LSW, lctd~ odbedzie lit 8 bm. o f(lds. 1'1.
1
• Klub ,,Zubard:l" (ul. KJonow&
39) lntormoje wszyałkieb uiałer„
1owanych, ie kolejne slełdT 'llł7•
wa.nych rzeczy dziecit:e.)'ch odbęd•
•ft 10 i Zł 1ł)'eznla w pds. 11-11.
• Łódzki Dom Kultury (ul. Traurutta 18) przyjmuje l&PlllJ' na kllr•
sy &&!\ca towarzyskiego I. Il I Ili
Szczegółowo lnformaeje
stopnia.
·
pod nr tel. 33.57-01.

IZl'ITALI

Cblrurgta •rasowa - •Zl'ttal "'Sonenberga (Plenift1. IO).
Neurochirurgia - I Sz:płtal im.
Pa•
Skłodowskiej-Curia (ZglerK,
rzęczewska H)
8z11ttal tnt.:
, Okulistyka
SkłOdowskłeJ-curł• (Zgten,, Parz„
czewska 35)
Chirurgia dzteclęca - szpital
Im. Biernackiego (Pabtan1ce, Karolewska 88)
Laryngologia dziecięca - Szpi(8poma
tal Im. Konopnlcll:leJ
36/40).

nczękowo-twarzowa
Chtrurgta
- Szpital Im. Barllclóego (KOPc11\sk1ego H)
szpital tm.
Laryngologia
Pirogowa (WólczaAsJta ltS)
Toksykologia - Instytut Medr
eyny Pracy (Teresy Il
przychodnia
Wenerologia
Dermatologiczna (Zakątna łł).
er
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