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Rada Spoleczno-GospodarCZA przy nowellzac;jl I zapisano je w opinii
·
Sejmie omawiała 26 bm. rządowy rady.
Zdanlem rady proponowana zmla·
projekt ustawy o podwytszenlu emerytur i rent w latach 1987-88 na w zasadach obliczania podstal zmianie niektórych przepisów o
zaopatrzeniu emerytalnym. Rada opowiedziała się za bieżącą waloryzacją emerytur I rent oraz za
dodatkowymi podwy:tkaml świad
czeń,
tzw. starego portfela, ale
dokonanymi w dwóch ratach jeszcze w br. I obliczonym! od pod1tawy wymiaru z 31 sierpnia br.
Jednocześnie rada uznala za wskazane odlo~le . zmian przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytaltl~
pracowników I Ich rodzin d-0 kompleksowego 1 systemowego uregulowania.
Oceniono projekt uatawy jako kolejną
próbę
cząstkowej
zmiany
przepisów
emerytalno-rentowych,
które w odczuciu społecznym powinny byt! zrealizowane systemowo I w sposób cało~clow;r. W dy~ją ICOM Międzyna.rodo
skusjl, która wykroczyła poz.a ra- wej Rady M'll!Leów - jeclma znajetawowym łródłem ~ości w my projektowanej ustawy, zgłoszo- wa:lmiej'SZYch
mlf~ynaro<lowyt'h
wykonaniu ubiegłorocznego planu .n.o_w_n.1o_s_k_1_r.ówn-·1e_ź_d_o-•p-rz_y_s_z.łe•j-k•o•n•fe•t"•en_c_J·i--or.-.g;;.a.n_i_rznw.
__
•'°..;.Yc_h_ _
w
bud:tetowego. Zaznaczyły 1lę one
1właszcza pod koniec 1988 r. Dzię
ki odpowiednim decyi;jom l prze1unlęclom plan bud:tetu - jak wynika 1 szacunkowych rachunków - został wykonany zgodnie z ustawą aejmową, a deficyt nie przekroczył
1110 mld zł, 1 więc ok. 2,11 proc.
wydatków. Na ten rok po raz pierwazy od siedmiu lat l!lejm uchwallł bud:tet zrównowa:tony. Polłsta
Po ostrej fali m~6w zim& n•
26 bm. naj~ej
ucierpiały
w()Wym celem polityki finansowej
jest przywracanie równowagi, a kirótko dała nam <>dtlltohnąć. Wys.tą drogi. Wcześnie ramo za.s,py tarasotym aamym tworzenie warunków piły tym razem dość obtite opady wały 1ut ok. 9,5 tys. km tras, głów
śn.!egu,
którym towarzy57.ył 1'11·ny ni~ lokallilych, a w kilk.a god!Zin
wł.a.br l>OIW-Odujący zamiecie i .za- później, mimo nleus1.a1lll'l.ej
pracy
(Dalszy ełąg na str. 2)
wieje,
ponad 9 tys. ludzi używa.jącycl:J
kilku t'y$ięcy pługów I pias·k.arek,
syt'l.lacja poglO['Bzyla .się. Według ko..
m'UmJk:atu drog01Wców, ok. godz. 10
za tory śn.leżne u.ni emożliwiały przejazd na ponad l•l tya. km dróg,
czyli na prawie 10 proc. sieci pozostającej
pod opieką służb drogowych. Za.sypanie dróg staw się
przyezyną poważnyoh za.kłóceń w
funkcjon()wanlu komunika.cji PKS.
W skald całego k!rajtu do 7 rano
oowołaino ok. 2 tys. kur.sów. a ('~
i p61mit0!1ych było ponad 600. W uspach ugnzę.zlo przemo 350 wozów.
Utrudni<my stai sifl rooh w miastach.
Gololedt była przyczyną

Muzealnicy z całego

zamknięcie

Prezes NBP zapowiada

a

' kas dla niegospodarnych

Budżet musi wystarczyć
Pod1ławoWJm udaniem woJewod6w
w lferse r01poclarkl
Jest takle pokierowanie planowaniem bud:tetowym, a outęp
nłe wykonaniem bud:łeta, aby w ramach łrodków będ!lCYeh
w dyspozycji rad narodowych w pełni wYkonaó zadania wynikające z planów społeezno-cospołlarezycb te podstawowY
wniosek ze spotkania członków Preeydlnm Rządu z wojewodami, które odbyło 1lfJ tł bm. w Urzędzie Rad1 Młnlstr6w.
Obrad1 prowadzU ZBIGNIEW ltlESSNER.

W wymianie informacji koncentrowano

się

na opl!tyce finansowej

Narodu

w IC PZPR
26 bm. pod przewodnictwem 1
1ekretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego odbyła sle. narada
I
sekretarzy KW PZPR. poświęcona
omówieniu aktuelne1 sytuacji społeczno-politycznej kraju I wynikających z nlel zadań do pracy partyjnej. W naradzie uczestniczyli
sekretarze I kierownicy wydziałów
KC PZPR.

j

•
• ••
z1em1

Zasypało

Klerownlcir.vo S partii reprezen- kl wyborcze pr'%1'11losły ~·
towanych w .&.il.chodnionfenreeklftl ole. sekreta.n: generalny CDU H Bundestagu rozpoczęło w poniedzia- ner Gelnłer od.rmcil zarsuty prDllltenS)'lrJle o„Cly atqa w Wiru aoo7 apow0Clował7 dutl atn14nleprz_v
łek obrady na
temat wyników wodmiczącego CSU F. J. Str.auua. nla w łlunowanlu pocłu6w na 91!łsku. W reJonte Kato"l'rto
PKP oraz
tołnlen:e
prz~rowadronych
Unii od8nletamu torów pracowało 5111 pracowników
wybol"Ó'W pow- iakoby straty baiwa.rskle}
ognia
I 2 pługi. Na zdjęciu: mloOTK,
wspomagani
pn:e-z
z
mlntaeze
Chrześcljańsko-Sp0?ecmej
1Zechnych.
apowO-- taes egnla w e:i:asle topienia 6nlei:u • zupełnie zasypanych rozjazdów.
Pt"Zed posiedzeniem
prezydium dowało uczynienie ją odpowiedz.i.tlCA.Jl' s. Jakubowski - telefoto
CDU, liczni członkowie kierownic- ną za polityki: bońsiką. Komentutwa tej pa.rtH przyznali, te wvn l. jąc pordkę obu partii chadeckiej
unH (CDU I CSU) Gei~ler wtiwierte z jednej stir<my s.poiwodowa}y ją nlżsu.a ~acja wyborcza, 'I drugiej .zaś pewne wyipow;ie~i.

ZEGAREK

PRAWD~

Cl

POWIE."
Psycholodzy amer1kal'isą łwter
dzl\, :te jdll popałny 1lę na ze•arek człowieka, motna cfowtedzleó 1lt:1 nie tylko kt6ra Je!ł
•odzlna,
leoa równleł poznać
eharakter Jero właklciela.
Tak DJI, jdll na cyferblaeie
llł zwykłe arabskie cyfry macie do czynienia 'I łlonter
wałyst~ Jeśli zegarek Wllk"zęje
dzień, mlesll\e I rok naloty
on do człowieka, 11kłonne10 do
awanturnictwa, zdolne•o do •·
11łągnfęcla korzyści w katdej 1ytuacJi. Zegarek z budzikiem to wlunoś6
łudzi o •łabym
charakterze, których stale zmusza się do podejmowania decJijł. Natomiast ei, którzy w ogóle nie maJll zegarka - to osoby
młode dachem.
TYLKO

NA

PAPIER.U

Prawdzlwit oneyklopecU1t nłu
kl kulinarnej uzwa6 motna kolekcję, którl\ w ei!łlfU Z'J lał &ebrał .Juergen Abeleti 1 RFN.
Jest w niej ł.000 najrótnlejnrch
Jadłospisów. Kolekcjoner ma erzemplarze menu sprzed 1tu lat I
bardzo egzotyci:ne, Jak np, deseczkę ~~ spisem dań z Nowej
Gwinei. Interesujące jesł. te
sam Abeler rudko odwiedza restauracje I nie uwał& lłę za
smakos'l:a.
SZAFRAN CENNIEJSZY
OD Zł.OTA
Szafran uwalany jest prze•
cukierników za jedn1t s 01Jcenniejszych przypraw.
Bod•ina
szafranowych liczy 80 gatunków.
W Europie rOSDI\ trzy ptunkl
szafranu. .Jednakte tylko · Liw.
nafran uprawny do!łarcza lroHtownego surowca dla przem:nlu
eukiernlczl"go. W celu zebrania
kilograma
przyprawy,
trzeba
zerwaó
znamiona z 200 tys.
kwiatów.
Dlatego śzafr:s.n ma
większą warto~6 nit doto. Na
naszym kontynencie !'Zafran roś
nie w południowej
Francji,
Hiszpanii I fłorklga.lil.
Opr. (kil

skladane
podci:.u k.ampandi
wyborcze1. kt6re zasadni~ tema.ty
zweksl<l'Wały na bocz.ny tior.
W Monachium. przewodnlezlł!CY
CSU Frllll!L Josef Strausa ołwi.ad
czył, te obecnie ch~i o „pmierornoiwanle pewnych spraw meryłlo
ryczmyeh". xwiąm.nyeh z przyszły
mi rolrowaniaml lroaHcyjlflymi.
Na 11>ecjal.nyeh posr.edzenlach 11ebrali !ię też czof()IW! politycy SPD
l partii .,zielonych". t.lcznl socjaldem~kraci. w z!oronyoh w p0nled1';aIek oświadczeniach. O'P(YW!ed'1Jiell 11,
za zblltenlem z „zielonym!".

Karabinierzy
aresztowani
za .gwałt
Jak p()!ntormowaly wio.kle :tr6sądowe, w poniedziałek odbyło się przesłuchanie 3 karabinierów,
którzy zostali aresztowani za zgwał
cenie 22-letnlej brytyjsklej atudentkl.
Oskarłenl dokonali
pnestępltwa
18 stycznia br.
Po utrzymaniu
podró:tująceJ własnym samochodem
kobiet.,-, zaprowadzili jlł na pe>sterunek policji w mlejscowokt Len.tate 1ul Beveso (W pobll:tu Medlo1.anu), gdzie wielokrotnie dokonali
dła

gwałtu.

Szczyt

muzułmański rozważy

M. Kada ·ego
W ponled-zlałek w Xuwejcłe ros-. sklej Mu.mmar. Itadaflego w aprapoczęły 1!ę

wie utworzenia sił Islamskich, których zadaniem byłoby rozdzielenie
wojsk walczących 1tron. Kuwejcki
wiceminister wskauł, te przedyskutowana zostanie równie:t kwestia
1tanow!1ka Iranu, który odmówll
obrad t.>- wzięcia udziału w pracach rozpol•lamsklch Clflt•J lronferencjl..
problemy,
l ltablllI kolon.ta-

obrady nefów rządów
I państw Organt:i:acjl Konferencji
Islamskiej, STze1zające1 45 państw
oraz Oreanlzaej• Wyzwolenia Palestyny.

W cuale tnydnJowych
rum pr:sywódey państw
omówi~ tatło aktualne
jak upewnienie poko2u
r.acjt, walka 1 rulunem
llzinem, zateinanle konflłktów ttglonalnych. 8zezeg6lnie wiele uwagi podwlęcł •l• 111>rawom dotyciącym trwającej jut T rok wojny łracko-lrańskle1. Jak polntórmował wlcemtnlater 1praw zagranicznych Kuwejtu S. Asz..Szachtn,
szefowi•
państw
muzubnańsklch
rozpatrzll w 1wl1lzku 1 tym aprawolldanle 1 dz!alaln~ 1pecjalne10 komitetu da. pojednania l propozycj• przywódcy rewoluejl llbl1-

ROLAMDIA.

napięcia

międz11

(Dalszy

drogi

USA

I ZSRR.

ciąg

na atT. 2)

-

na str. 2)

- wWieluniu

ki
własna)

tym rolml odbędzie iii• w W1eluniu w woj. sieradzkim. W dniach
23-26 września w Mwzeum Ziemi

Wieluńskiej obradować będą muzealnicy lJ!"Zeszeni w Międ'Lyna~o-.
dowym Komitec'ie Mui.eów Regio-.
nalnych. Do wleluńsk,iej placówki
I głównego ze strony ICOM or'!anizatora - dr Tadeusza Olejnika, dyrel~ora Muzeum Ziemd Wieluńskiej, wpłynęły
jut pierwa7:e
zgłoszenia.
Nadesłały je kraj()IWe
kmnltety muzeów regionalnych rz
Finlandi·i, Norwegii, S21Wecji. Danii, NRD, Wielk.iej Brytanid. Francji, Austrii i 'Zw'll\7llml Radzieckiego. Spodrzilewane
są następne, w
tej li.c:zbie talkte z Bulg.arii i CuchO<Siowacji _ pań.!tw nie uczestniczących w pracach ICOM. Podrta•wiowym oelem konferencji jest
wymiama doowladczeń na \emat
~ą.ginięć naukowych mutreów regioemalinych.
W progiramie op:ól1z
wystąpień naukowców przewidziano !l!Wied.zanie polskich placówek
muzealnych w Kalis.ru, Częstocho
wie i Ożarowie koło
Wiehm 1a.
Ue7.estnicy lronferencjd obejną. ponadto0 filmy o polskich mi1zeach,
wystawę wyd&wnictw nan·kt>~h.
Powie.menie p!7-ez ICOM nrgan!zac,li konfeirencj1 Muzeum 'Z'.emi
Wieluńskiej jest wyrazem umsnia
dla tej W7l0t'OIW<>
fU10k!cjonuląr.ej
plaeóv.,kl. Inne lronJerencje Mlę
dzyn~rod<YWej Rady Muzeów o:lbP,dą si~ w tym
roku w głośny;!h
ośr<>d'kach
mu~lnictwa,
m. in.
Rzymie, Amsteroamde I Glasgow.
(Jer)

Nowa organizacja
.
producentów
ropy naftowej
W p<>.nledzialek prezydent Nip..
ri~, gene<rał Ibrahim Baban~d.a U'l'Oczyśole poinf01ttI1owal o utw~u
orgainltz.acji atcytkańskicll państw produkujących ropę naftową (APPA).
Członkami nowej organizacji jest
dziew.ięć państw _
ES'irpt, Angola,

Kamerun, Beninl. KMgo, Niger:ia,
Libia, Algierlia., ua.bon (<l'l:tery osta tn1e naJ.eż~ do OPECl. ~ie
kiraje te wydobywa.ją mniej niż 10
procent światowej ropy naftowej
I zdainiem eklspertów nowa organrz.acja nie może wywieorać liczącego
~lę wplyiwu :na oeny~
Do utw~nia APPA dątyła Nigeria już od d'W'U 1at w celu !Z'W:ięk.
SIZelllia ma.ozen1a Afryki w sprawach na:lltowych. Zaprzecza 1lę, jakoby oelem APPA byw StWlOl"llen!e bldku w łonie OPEC.

W Z'f dniu roku 11lońce wze-

szło

o godz, 7.25, zajdzie zaii o

16.13.

Aniela.

Anirelłka,

Przybysław,

Jan.
Lot.ar

w dniu dzlsleJszym przewiduje
dla Łodzi następujl\Cl\ pogodę:
zachmurzenie umiarkowane, okreaa.niJ du:te. Opady przelotne
iłniep. Temp. mak.I. w dzień -4
1ł. Wiatr słaby i umiarkowan7
zachodnL
Ciśnienie o rodz. 19 wyn01lło
ł85,9 hPa (732,0 mm), a temperatura -4,2 et. C.

1941 WyzwolenJe obon
koncentracyjneiro w Ośwlęclmlu
-Brzezinoe
1962 Zm. T. Marchlewski,
biolor I renetyk, prof. UJ
1952 - Zamach stanu w Egipcie, obalenie króla Faruka
1922 - Zm. G. Verga, pisarz

potar na · greckim
tankowcu
„Oiym·
pic Dream" po kolizji • liberyjskim
frachtowcem.
Na
zdjt;cltt: akcJa ganenla
potaru na
kanale La Manche.
CA.Jl'

ciąg

a

Trwa

włoski

AP

Wyjątki ni• zawsze •Il potwierdzeniem starej reguły; mon by6 równie:& r.apowiedzłll nowej.

7'gcuau11c;e 1połec.me ł po· debatt ft4 łemat11 poruuane
10
kojowe w U SA w
r6zn11 „Amer11ce". -i>od petycjq w
tej
1po16b proteitujq przeciw- sprawie, 11dr11sowanq do •leci tel1ko Hrlalowt te!ewiz11,tnemu wlz11jnrj ABC, ubrano w stanie
„Ameryka'', którego emisjo ro.r- Wisconsin 1 tv•. podpi16w.
Jak
poc.r11n11 tleć ABC 15 lutego br. dotąd ABC nie odpow!edziala na
Spotka,~ •tł można z opinią,
te te żądania.
14,5-godzinnv urial niepotrzebnie
Byla pracownica ONZ,
obecnie

zwiększv

wy wymiaru świadczeń nie ogranlczy nadmiernie wysokich emery-

(Informacja

(Dalszy

dl2'!ił.

I

świata

Nowy atak zimy

-----·-w br., a więc rłównl• na budteele państwa na 1987 r„ 1wiązltach
mlędzy bud:tetem centralnym a bu·
dtetail!I terenowymi oraa wynikających stąd zadani.ach dla administracH terenoweJ.
Największa trudność w prowadzeniu I bletącym korygowaniu po.
utyki tlnansowej wynika z mechanizmu śledzenia procesów gospodarczych - stwierdził minister finansów Bazyli Samojlłk, Rzeczywl·
stą sytuację poznajemy z dutym.
kilkumiesięcznym opótnlentem,
co
utrudnia, a często uniemożliwia
stosowanie analiz do podejmowania
operatywnych decyzji. Dlatego tet
musimy przyspieszyć opracowywanie prognoz I przewidywań, podejmować decyzje r. wvprzedzenlem.
Tegó rodzaju przyczyny były pod-

„ trzęsienia

Nie było

e

akcj_onariuuka

ra,

koncernu

1pon1orujqcego

Chrysle-

„Amer11kę",

zan11ch :r telewb'jq, prot11t11 w11wolane zapowiedzią emisji „Ameryki" •q zdecydowania 1llnlej1ze
od tych, ja1ete wywolal glośny film
„Nazajutrz"
pokazujący
„żniwo
ograniczonej wojny nuklearnej".
Do pierwazych protestów doszło
jeszcze przed dwoma laty. Przedstawiciel jednej z organizacji społecznych,
Jeff Cohen,
zwraca

chnQ

sł

/'-h_.;....~..

-------

Pnil emlsj11 seiiala „Ameryka"
'IQ Jorku)
Film

pr.redstawła

toyłmciginowa

Sally Swing SheU11y, :rwr6ctla się
do Innych udzialowc6w tej tirmy
o wyrażenie listownych protestów
pod adresem szefa koncernu Lee
Iacocca. Pani Shelley zaape!owa·
la takie o bojkotowanie samocho·
FILIPINY. W :nv:l!łzku a r;astrzele•
Prawie 40 Mganlzacjł pokojo- d6w Cliryslera, w celu wyrażenia
niem
1S os6b
demonstruJl\cycb wych domaga •it od 1ieci
protestu
wobec
ABC w ten sposób
przed pałacem prezydencklm,
w
l\lanlll trwa śledztwo w celq usta· m. in. udostępni11nia czaau ante- przedstawiania w filmie żołnierzy
kobłet
lenia, którzy 11 policjantów
utyli nowego tym, kt6rzv pragną wy- ONZ jako ,,gwa!cicieH
wobec amerykańskich".
broni. Na zdjęclu1 pobieranie od- razić swoje zastrzeżenia
cisków palców.
jilmu ł zainspirować t11m samym
W edlug informacji osób zwiq-

ny obraz Stanów Zjednoczonych w
10 lat „po zajęciu kraju.
przez
ZSRR". Jednoatkł wojskowe okupujące USA wvstępujq pod flagą
ONZ.

uwagę, .te film uwiarygodnia. d.włe
pod~tawow11 obsesje
ugrupowań
prawicowych,
mianowicie o moż
liwości opanowania USA
przez
ZSRR i o tym, że „ONZ jest rzekomo marionetkq. Związku
Radzieckiego". Bez względu na intencję ABC, dodaje on, film roz-

powszechni i utrwali tego rodzaju
poglądy.

LUDWIK ARENDT

- Ale fajnie! Będę mial
dłuższe ferie, mol starzy leżą,
w szpitalu!

Mistrzostwa

świata w

Crans ·Montana

·P. Zurbriggen w roli
.

'

głównej

Ro1.poczynające się dzlś narciar- tarni. Wystarczy powiedzieć, że w
skie mistrzostwa świata w konku- tegorocznej edycji Pucharu $wiata
rGncj a~h alpejski ch w Crans-Mon- reprezentanci
Szwajcarii wygrali
tana, mają swego wi'.!lkiego fa wo- 2-l spośród 41 Imprez Pucharu Swiaryta. Jest nim 23-letni Szwajcar ta. Na listach zwycięzców jest 10
Pirmin Zurbriggen. t-Iówi się, iż nazwisk szwajcarsk1ch. W składzie
może on by(- na stępcą T . Sailera i drużyny, który ogłoszony został w
Jeana-Claude K1lly'ego i zdobyć poniedziałek, aż roi się od slawkomplet medali. W 1951} r. w Cor- nych nazwisk: Plrmin Zurbriggen,
lina d"Ampezzo •szystkie konku- 1 Joa.J Ga.spoz, Peter l\Iueller, l\licherencje alpejskie w:ygral Austriak Ja. Figini, Maria \Valliser, Erika.
Sailer, a .w 1960 r w Grenoble Hess. Zabrakło miejsca tylko dla
hezkonkurencyjny byt Francuz Ki· wicemistrzyni świata w biegu zjazfly, Dosłownie cała Szwajcaria cze- óowym z 1985 r Ariane Ehrat.
ka na występy teJ?o utalentowaneZainteresowanie
mistrzostwami
go zawodnika. Zurbriggen jest w olbrzymie. Organizatorzy spocizieszczytowej formie, co udowodnił wają się, Iż w ciągu 13 dni za.
przed kilkoma dniami na trasach wody obejrzy ponad 120 tys. wiKitzbuPhel gdzie zanotował swe dzów. Organizowam są wycieczki
25 t 26 :twyciestwo w Pucharze z całej Szwajcarii. Mistrzostwa koSwiata.
sztować będą 17,5 mln franków,
Tegoroczne mistrzostwa będą 5ta· ale gospodarze mają nadzieję, iż
f:v z p.,,wnością pod znakiem prze- wydatki te się opłaca,.
wa!Zi Szwaicarów. któr1-Y w ostatPołożone 150 km od Genewy gór-·
nich łatach ~óruia nad konkuren- skie miejscowosci crans-Sur-:;ierra
i Montana-Vermala. znane pod jedną wspólną naz..vą Craris-Montana,
przeżywają
obecme
wielkie dni.
Miejsca w hotelach i pensjonatach zostały już znacznie wcześniej
Matti Nykaenen, mistrz olimpij- larezerwowane. Miejscowości te moski w skokach narciarskich z Sa- gą przyjąć 30 tys. gości. Zacierają
rajewa, nie znalazł miejsca w e- ręce restauratorzy, licząc na zwię
kipie finlandii na tegoroczne mi· kszone obroty. Crans-Montana, to
strzostwa świata w narciarstwie al- nowoczesny kurort zimowy.
Jest
pejskim. Fińska Federacja Narciar- tu ponad 150 km tra& .położonych
ska podata w poniedziałek skład re- na wysokości 1500-JOOO m n.p.m„
prezentacji Informując 7e Matti Ny- wiele lokali rozrywkowych, krykacnen będzie w nie] La ledwie re- tych basenów,
hal tenisowych.
zerwowym. W ostatnicł] tygodniach Szwajcarzy mają nadzkję, ;ż dzic;władze związku narciarskiego mia- ki zawodo,m FIS 11. na~tępnych seły z 23-Jetnim spodowcem sporo zonach wzrośme ruch turystyczny.
problemów. Zostal on dyscyplinarW poniedziałek odbył się trening
nie odwołany z Turn1eiu Czterech biegu zjazdowegc; kobiet. StartoSkoczni,
otrzymał ostrzcżenię
z wały specjalistki tej konkurencji
pov.rodu niesportowego zachowania. oraz zawodniczki przygotowujące si~
zaniedbał trening•, wyjeżdżąjąc na do kombinacji. NaJszybsza była R.
2-tygodniowy urlop do Sri Lanki. Moesenlechner (RFN)
1.44.79.
Komentatorzy podkre ślają, ie Fiń Bardzo dobrze zaprezentowała się
&ka ~'ederacja Narciar~ka poważ H~ss, która miała drugi czas dnia
nie zmniejszyła szanse medalowe 1.45.62. Walliser miała piąty wyswej ek ip y w Oberstdorfie. Nykae- nik - 1.46.28, a Figini ósmy,
nen od lat zaliczany był do świa 1.46,66.
to11•ej czołówki. zajmując Wl_sokie
lokaty w mistrzostwach świata i
Zaszczyt zainaugurowania tegoronajbardziej prestiżowych imprezach. cznych mistrzostw świata w narWarto przypomnieć że p ierwszy ciarstwie
alpejskim
przypadnie
tytuł mistrza śwlatą wywalczył ma- włoskiemu zjazdowcowi
R. Erlając zafodwie 17 lat, a w swej ka· cherowi. Erlacher otrzymał bowiem
rierze aż trzykrotnie zdobył Pu- numer startowy 1 w pierwszej konchar Swiata.
W składzie ekipy kurencji mistrzostv... - biegu zjazfińskich s.koczków narciarskich zna- dowym do kombinacji. Z numerem
leźli
się następujący
za wodnicy: dwa pojedzie jego rodak - Pra!{also. Nikkola, Puikkonen, Suor- motton, a numer 15 ma faworyt
sa i Ylipulli.
gospodarzy - Pirmin Zurbrlggen.

Nykaenen rezerwowym

Hokeiści

zagrają

Po przerwie trwajs,cej ponad.„
wieku, na naszych lodowiska.eh znów wystl\Pi hokejowa reprezentacja Kanady. W dniach 16
lutego w l,odz! oraz 17 lutego w
Oświęcimiu. odbędą się dwa mecze:
Polska - olimpijska reprezentacja
Kanady.
Do PZHL nadszedł teleks potwierdzający przyjazd
Kanadyjczyków. Ekipa kanadyjska składać się
będzie t 27 osób w tym z 20 zawodników. Goście mają w swych
planach nie tylko dwa mel!ze, ale
zarezerwowali również sobie czas
na treningi w Warszawie. Dla sympatyków hokeja w Lodzi. Oświę
cimiu a także i stolicy będzie więc
okazja ob;?jrzenla w akcji zamori;kich hokeistów. Poprzednio
reprezentacja Kanady gościła u nas
w Krynicy na mistrzostwach świa
ta w 1931 r.
Kanadyjczycy są gospodarzami
najplitsze.I
Zimowej
Olimpiady
(Cal!!aryl, Nie ukrywają, że chcą u
siebie zdobyć złoty medal. Do I·
grzysk przygotowuja sie bardzo starannie. próbując m.in. swych sił· z
drużynami europejskimi.
Podczas
niedawnego turnieju .,Izwiestii", olimpijska reprezentacja Kanady za•
jęła drugie miejsce za ekipą ZSRR.
Kanadyjczycv przegrl).11 wówczas z
ZSRR 1 :5. ! CSRS 1 :4 •,>,rygrali ze
Szwecją 6 :4 i F\nl~ndią 3 :2.
Dla naszych hokeistów mecze z
Kanad ą będą ważnym si>rawdzia-

ltHA

Kanady

.·

Wtodzi i Oświęcimiu

pół

Spotkanie
kierownictwa PRON
z dyplomatami
W Sali Koncertowej Zamku Kró-

lewskiego w Warszawie

odbyło się

26 bm. spotkanie kierownictwa Ra-

kiernia. Wyraził przekonanie, te
majowy kongres PRON będzie
ważnym wydarzeniem nie tylko dla
samego ruchu. ale dla wszystkich
·Polaków. Przekazał życzenia I podziękowania dla tych sil społecz
nych I politycznych w różnych kraj ach, które współpracują z P~N.
Spotkanie zakończył recital chopinowski w wykonaniu prof. Haliny Czerny-Stefańskiej.

dy Krajowej PRON z dyplomatami akredytowanymi w naszym kraju.
Witając zebranych przewodnlczą·
cy Rady Krajowej PRON Jan DoJ>raczyński przypomniał, że u podstaw powołania do życia ruchu legło przekonanie, iż należy uczynić
wszystko, aby nie powtórzyły się
błędy i słabości sprzed 1980 r., jak
i wydarzenia z 1981 r. Podkreślił.
że przez ·minionych 5 lat PRON
podejmował w imię J)orozumienia narodowego - działania dla
wspólnego dobra wszystkich obyw<i.teli.
Zgodnie z wcześn:ej.;zym.i zapo
Info rmację nt. przygotowań
do
IT Kongresu PRON przedstawi! se- w:edz'ami. u<:Ln.iowie szkó! śre<.:
kre.tarz generalny RK Jerzy Jas- nich w l\1adrycie J'.)l"Zystąpi:li w po~~
n~edz.ialek do 24-.god:zinnego s·t.-ajku
n.a 2lnak protestu p.r.zec! wloo rząd-o
wzj polHyoe oświatowej, a także
pnzec!wko bru.taJ111ej ro:z.praw·e poLicj.i z młodzieżą demonistrującą w
ub:egły piątek na u1icach Madrytu.

Strajk

Pożar

Kryzys polityczny we Włoszech?
KoaLcyjaly rząd premiera Crax.iego st.Gi w obliCZJU •k.ole;1nego kcyxysu poJity<:!:Zlnego, który może spowodować
kOl!lie=ość
rozpisa111<ia.
przedtennilnowych iwyiborów powszoohnych.
Polem i'k:il między parti" .ocjastyczną CraXie:gio i dominuj~[ w
koallcji chrześcijańskiej demokratami cs!agnęły a,pogeum w crus;e
weekendu, kiedy czołowy działacz
chadecji Ciriaco de Mita oświad-

kamienicy
wKazimierzu Dolnym

GI'U!PY ml<>d>l:i-eży 1romadz.Hy ~:~
w poniedz;alek koło gmachll M:nisters.twa Ośv:iaty, gdzie oczekuje
się vnmowienia
rozmi>w mię<ir.y
przedstaw.icielam: r&ortu ośw·aty
i organ izacji młodziewwyc-h, walczących o iza.si~ki socjaln,:i ~ o latCałą noc z 25 na 25 bm. trwało gaszenie ognia, a następnie za- w'.ejszy do~tęp mlod.2l(eży na ""Yż
sze
uczelnie.
bnpleczanie pogor-zeliska, po p<>·
żarze, który "·ybuch! w posiadaZdaniem pl.'IZywóclo:ó\V
jącej europejską wariosć architekh 's:>:µań toniczną
renesansowej kamienicy
„Pod św. Krzysztofem" w Kazimierzu nad Wisł:;. Spaleniu uległy
zna idujące się na piętrze pomieszczenia Banku Spółdzielczego. poważnie uszkodzona
została taltj:e
część dachowa. Dzięki sprawnej akcji kilku jednostek ochotniczej straży pożarnej nie dopuszczono
do
rozprzestrzenienia się ognia na są
siednie zabytki. Ocalała, co najważniejsze. bogato zdobiona fasada kamienicy. Pochodzi ona z 1615
roku, doskonale zachowała swą póź
W ~e r..aohodiniej pnr.ebywa.,
norenesansową formę.
Powodem pożaru były najpraw- prowadząc Jronsultacje po!.itycnne,
dopodobniej
wadliwie działające 19Pecja.Lny - wysła.Ilu"lik pa:ezydenita
p iece akumulacyjne umieszczone w Reagan.a d.~. Ameryt!oi SN>:ti~ej.
budynku.
Phihlip Hab;b.
Po rozmowach z

Budżet musi wystarczyć

bIOku Ją
•

• ,

;,·eh

organ:zacji

rr.łodz.ieżowych,
wystą?:eń J ealistów są również obawy przed
bezrobociem obejmuia~ym obecn'e

w

H:sZ1Panii ponad 21 pro-cait o-

b:vwate1i 2lclolnych do pracy. w~
clłu!( of:c.1 alnych danych. na Qltólna
l'm:bę 2 900 OOO b"Zll'Obotnych H!•zpanów ~3 prN:f•nt stamov.-:ą csoh'y
p-ort'żej ~5 roku :l;yc:a.

•

•

przeJSCte gramczne

~:~~~~~10~~::~kó~ ~ę~a~0~~

I

Na skutek kontliktu placowego
<:>ko}o 300 duńskie~ kierowcó~ cię
zarowek prowadziło w pomedzia1 kk blokadę ł(lównego przejścia rra.n icmego do RFN, przez; które zwY·
kle przejeżdża dziennie około 1000
ciężarówek w obu kierunkach.
Jak ooin!ormowaly oficjalne i:r6dla. kierowcy rozpoaęll akcję w
nocy z niedzieli na poniedziałek w
mi'2j~cowości Padborg
(na połud
niu Płw. Jutlandzkiego), protestujac przeciwko przerwaniu negocjacji w sprawie wynagrodzeń.
Ruch s>tmoc:hl'><lów
prywatnych
.odbywa się bez zakłóceń.
J

„-. .

~

Wszystko wrękach posłów
(Dokończenie

ze str. IJ

tur I rent,
bowiem rzeczywl~ta
przyczyna tego · stanu rzeczy tkwi

przede wszystkim w polityce pt.ac.
Prezentując racje autorów projektu, przedstawiciele kierownictwa
resortu pracy, plac 1 spraw socjalnych stwierdzili.
~ sugerowane
przsz rade obliczenie tych podwyżek od zwaloryzowanej
podstawy
wymiaru. tj. z 31 sierpnia br„ spo.
wodowałoby wzrost wydatków
w
br. o 6 ml<l z!. w 1988 - o 24
mld z?, a w 1989 - o M mld zł.
łaeznie o 66 mld zl w
ciągu 3
lat.
Natomia~t
przeprowadzenia
oodwyżek w br„ zamiast w ciągu
2 l9t. or.nacza 65 mld zł w 1987 r.
i 75 mld zł w 1988 r. W sumie do.
celowo pociąznęłoby to za sobą dodatkowe koszty w wysokości prawir 200 mld zł. Jeż:!li dążymy do
równows!ll pieniężnej ! rynkQwej
argumentowali przedstawiciele
rządu mu~lmy odpowiedzie~ na
pytanie. kosztem czego Innych
świadczeń czy !$ac te wyda.tkl

zastępcą seklretarza st,anu "' brytyjskim ForeiłWt Office. Dav .dem
Gi1110Wem dziennLk „Times" napisał 24 bm., że wykauły one „wyraźny bra.k zgody" w sta.!1ow.iskach
obu stron.
Dyplomata brytyj>1ki
podikireśrn,
7..e r.ząd jego kraju
SIP"r.re<:iw!a •ię „rozwią:zan:u mili- można sfińansować.
ta.nnemu" i popfeora pokojowe wySprawa jeot obecnie w rękach
.;il'ki giru.py z Conładory.
Ukazujący
się
w
Panamie posłów. 27 bm. zbierają się 2 kodz(enni•k „La Repu<hliea" napisał misje sejmowe, które rozpatr%4 o-p.rrzed podróżą Habiba do aiedm:u
stolic :r.achodn;oeuropejskich, że nie st~teeznle projekt usta111,-y.
jest wytklluC?J0111e,
jj mh!ja ~go
i:wię..a111a \jest 2 przygobowal!\iami , -----~--~----<P_AP..,.>
do berz:pośredniej lnterwencji zbrojnej Stanów Zj-edi110C2»l'lycb w Nikarag'Ui.

Zasypało

drogi

SKRÓCIE

Domowy

arsenał?

dwOC..h p:-ywatnych m:eszkaw M8J!'SyJ.i.i francu~cy policjanci Wy'kry.li pTawdziiwe sklady
brotn;i- Slronfil$kowa.no łącmoe 17
pi,,łlolet6w, 6 re'WOlwerów, materiały ~buchov»e i 'ponad 111 Ją a.
mu.n tej i.
W

ka'll!ia-ch

Obiecanki, cacanki .••
Danią
•
I Szwecją?

UFO nad

SPORIOWE.J NllDLIELI

+ W hali Anilany odbył s.ę VI
turniej p i łkarek ręc:imych o Puchar Wya.wolenia Lodzi. W ostatnim meczu. decydującym o pierws;.zym miejscu, P iotrcov ia pokonała
bez brudu p '~wsz.y zespół An 'lany 33 :22 (115 :11).
+ Pilkarae . pabia.niokli-ego Włók
niarz.a rozegrali pierwszy w tym
se.r..onie mecz ront.rolny. Polwnali
oni Piotrcovię 5 :1 (1 :O): zdobywając bramki ze strzał6w
Bąk>iewi·
cza 2, Fencenlohena 2 i A. Rutkowskiego 1. Pabianiczanie wystą
pili w następującym składzie: Stefatfozyk <Asenheimer) Kukieła
(Stanowski). Bardelskl (Komorowski). Ciesielski (An:oł), Jacek Wojoiechowski, J, Rutkowski, Bą
kiewicz, Urb11.nia.k (od 25 min. Sowiński> Fencenloben, Rosiński
(A. Rutkowskl), Następny mecz ro-.
zeg;ra Wlókin :arr. w najbliższą śro
dę (na właAAym stadionie o ~z.
H) z Pili cą Tomaszów. Od 2 do
21 lutego
pri:ebywać
będi;ie na
zgntoowaniu w Nowej Rudzie.
+ W ?locku NYZegrane zost.:.ly
m istrzoĘ:wa makroregionu cantral
nego w kolarst\,·ie przełajo·vvm W
"poszc1..e~ólnych k:iteiroriach w·eku
ty.tuty nailep~zvch zdobvli: ~efl'o
rzy - S. Baru! (St art Toma•1.ów1
junlorw - R. Chadz;.-ński
'LZS
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auns, k"ie c1ęzarow
• • k"
1

~.--

I

1 pod~taw o~ecny;.n

WY-

r.ie sprnwdz.ać Woieh D<l'loWat\ u
wyboi::-<:&w.
. .._.,.,,„.
w
r

,

J'

•'

plffĄ że ~iejne

bory są nieuniknione. m.lmo ie
Uidna iz pat"l.ii nie pra.pi.ie obee-

Crax.i. prz;obywajc-cy w H:5.71Par-,: '.
11d2ie ma spotkać s · ę z prem'erem
G<mzalesem, ostro sk:ry{y'kowal oświa.dczen!e de Mity twierdząc, i:e
moze ono stać su~ Pl!1ZYczyną kry- ;
zy.su polityozmego.
SłQl\Vna wojna wyb'l.lchla. Soc)aJ:ś ·

woli na. zg-romadzenie wyższych dochodów niż przyjęto w dotychczado opanowania lnflacjt. Zrówno- sowych k.ałkulacjach. Powinno to
ważony budżet stwierdził mini- pny ustaleniu właściwe! hlerarster - jest pierwszym krokiem w chll potrzeb - stworzyć warunki
nem w prz;tgotowaniach do mitym kierunku.
wykona:nia wszystkich zadań wystrzostw świata grupy „B" w CaBudżety terenowe jut kolejny rok nikających z: planu li-letniego.
nazei. Polacy mają na swym konz rzędu osiągną nadwyżki. Za
cie zwycięstwa nad czołowymi dru1986 r. będzie to kwota ok.
90
żynami świata reprezentacjami
mld zł. Nadwyżki te pozostaj" do
ZSRR. CSRS, Szwecji, Finlandii,
wyłącznej dyspozycji rad narodoUSA. Nigdy jednak jeszcze nie wywych. Umożliwi to lepsze wykooygrali z reprezentacją Kanady. Wszy.
wanie tegorocznych za.dań bądt tet
stkie 20 dotychczas rozegranych mepodjęcie dodatkowych, ponadplanoczów - przegrali.
wych przedsięwzięć.
(Dokoflc:zenie ze str. l)
w tym iza:kires..e
miesięcmy plan
Nas?e kasy - o.świadczył w to&tycznia ZMta.n.ie zrealizowBllly.
ku tej narady prezes NBP . Wła
rtlliię'kuonej
łilclłly
wypadków
dysław Baka będą zamknięte
(PAP)
pl'815Z)'cll - spoiro s nich
dla tych zakładów, które przekra- wśród
dozna.ło
oa
obl<>d!mnych
br'otUM"a-ch
.t. Po jednodniowej przerwie, w
czają założone kosztorysy I harponiedziałek rozegrano 7 konkurenmonogramy robót. Będziemy ta-kte uamań i eitdlklich ~cję
szybowcowych mistrzów śwla
Na llrol~jorwyc.'h 4'Z1alk.Mlh pr.acow.a..
oddziaływać na przekształcenia stru•
tB, które odbywają Się w Benalla w- Jduralne.
Pierwszeństwo w d0$tę ło tego dln ia wiell• tyl'!ięcy osób uAustralll. Piloct znów mleU dos·
ple do kredytu przypadnie tym, żyowaj11.cych płut;ów I lrombe.jint'lw,
konale warunkJ. lotna, toteż mimo
którzy przyczyniają się do ooowo- g16iwnie we weobodn!ej., ))Ohldn:«>wyznaczenta
dlugich
pr!l:elOtów,
~ie
W!ta~ irn'!!'ra,cyjne
I wej i Al~ej d~ł PKP. &De.ze..
uzyskano doskonale przeclętne pręd· • cześnien!a struktur gospodarki
koś!?.!. Agencje w swych skromnych
wykonania ważnych celów społe gólne problemy WY8teiPiły w re}<>- odmówiły W'l:.t wj.aaxiowych i re;relacjach wym!enl?y jednego z recznych.
ni• Kałowie, oo mn.1111.azło tu. odpre-z:entant6w Polski. Zientek, starPodsumowując
naradę
preml~ nwieroiedllenle rano w oció:IJ!'ien!a.ch
tujaCY w
klasie standard. zajął
Zbigniew l\lessner wyraził prze.ko- lo~nych pociągów.
w 7 konkurencji 8 miejsce, uzyskunanie, źe wnikliwe rozpatrzenie
Mimo JJimowych kłopot6".ir wydatjąc przeciętną prędkość niewiele odprzez rady narodowe i Ich komi- nie poprawił st• wadme'lt taboni.
biegającą od zwycięzcy.
sje uchwalanych budżetów woje- węgflem. W n.ted:i·i el~ .u1a'1owano
wództw na 1987 r. oraz planów nim więoej wa.goinów nit przypu.sz.t. Ustalony został skład repre7.entacj\ Pol!!lkl na mlstt'2)()fltwach Europy
finansowania zadań do 1990 r. poz:- OZMlO. !{J()lejairze maj!\ ~zi63e, ie
w łyżwiarstwie figurowym,
które
rozpoczynaJri się 3 lutego w SaraJak donosi agencja AFP, w pojewie. Polskę reprezentować b~dl\:
niedziałek o godz. l5.40 GMT
w
soliści:
Grzegorz Filipowski
(Spowielu mlejsoowośclach Danii 1 Szwetem Lódt) 1 Plrzemy-slaw Nowaryta
cji zaobserwowano na niebie „bla(Unia O~w!ęc!m). sol!stkl: Mirella
lo-żólto-zlelone światło".
Gawłowska
(Naprzód Janów), pary
Rzecznik duńskiej policji pointaneczne: Honorata Górna - Andrzej
Dostatni (Stoczniowiec Gdal\sk).
formował, że zdaniem naoczZAKOill'CZENil!I WIZYTY
p mlnlonyeb. T 4nł młllc:J• •noto- nych świadków - „zjawisko przypominało kształtem fontannę I byDELEGACJI SEJMU
wała w całym kraJ11 Ili wypadków
ło podebne do wybuchu w zwolW NIKA.RAGUl
drogowych, w kt6eyela
agtnęło •
nionym tempie".
OftcJalJill wizytę w Ntkaral'Uf. u- osób, a m soeta.łe rannyeb.
Zdaniem eksperta 1 muzeum geokońcayła delegacja Sejmu • wicelogicznego w Kopenhadze
Poula
marszałkiem Mieczysławem RakowNA.JDROZl!IZY OBR.AS
si _ P. Luka.sik (St&rt Tomaszów),
Graff-Pete~ena. najprawdopodóbskim na czele. W przeddzień wyjazmł<>cl.zicy J, PietnaJt (H'llngan
nlej był to meteor lub szczątki odu delegację przyjąt • prezydenf Ni•
B<>dz.anów),
·
Georse•a Caleba Blll.rllama HtJ'iU- biektu ziemskiego, które spaliły się
+ Roz.e!?)rano kole.tne mecze w k&ragul Daniel Ortega.
rowany „WmeU prmwotlnley" 110stal w atmosferze.
grach u.spolowych drugiej
!ligi.
RADA MINl!ITROW
Siatkarki Startu pokonały we wła
!PRAW ZAGRA."IICZNYCH EWG
ostatnio małl:uplony pnes pl'J'Watnesnej sali Za.wist:ę Sulechów 3 :1 I
ro ltolekeJonera • około 1 mba doW poniedziałek w Bruk„ll ro•
3 :O I zna.jduJI\ •ie na trzecim miejrekorelo""' ram11o
Ja.kil
poczęła 1111 rada ministrów
ll:WG lar6w scu w tabeli, majl\C o trzy zwyna szczeblu minimów •Praw Po ldedyltołwiell: -płacone •
dńelo
cięstwa mniej od prowadZl\OllJ w
granicznych.
amet'Ykal\tlldeso mbłfta.
j. Gods. T.ZO. Ul. Brzezlilska. All·
tabeli Geda.nii.
Nie wiedzie się
dneJ J. klen&Jl\C „Ikarusl!m" JlnU
siatka1rkom ChKS, ktÓ!re przegirały
Głównym tematem fibra.eł q
ftOIASKIN1A Nm1>:2WIBDZIA
Hl
llle dostosował prędk:oQcl do Wa·
sunkl hartdlowe ,,"W1pólhego :a:rndwa raz.y po 0:3 (na wyjeździe) rz.e
ZNOWU CZYNNA
runków Jazdy, wpadł w połliza
I
ku" s USA.
Stalą Mielec I 7majdują się nadal
uderzył w "Jelcza". K.lerowca 0 ,Jel·
Pe ldlltutysodnłoweJ pnerwte, ato- Q:a" Mariun 1!1., lał n, Ora3 pa·
n.a ostatnim
m iejscu
w tabeli.
PLANOWANE
WYDOBYCil!l Zł.OTA
S iabkane Resurisy grabi w Gdań
saierka autobusu Doroła W lat lł,
sbędneJ dla p..,-wróeenla rćlwnowa
Z ARADU SAUDYJSKIEJ
osólnYcb potlucaeil.
Straty
sku. Pierws.zy m~ u Stoczniowst blolosteaseJ, Ił bm. adostępnlono douau
cem pn:~a.li 1 :3, u.ś w rewmżu
Arabia SaudyJsll:a rozpoc11nle
w penownłe cło irwiecłwanla .Ja•ldnłę Nie- HO.OOO si.
byH lepsi, wy,grywając 3 :O. Lodzda1988 r. eksploatację na skalę pmewał
4 Goda. I.ot. Pabianice, aL Parmy1łow14 złót pokładów złota 1maJ- . dwłecłlda ~ Kteenta "' woj.
n :e zmajduj11, S'ię na piątym miejstyzancka - ul. P.Slnocna. Czesław
duJ11cych slę na terenle Jl cz11cej 1ooe brzyall:lm,
cu w tabeli. mając o trzy 21wycię
M. lderuJl\e „Starem" ale ust,\pll
lat kopalni Mahd ad-Dahab. Pia·
stwa. mniej od lidera - Bailldonu
plerwszeilstwa pn:eJa;i:du ł uderzył
nuje się wydobywanie łOO ton ru'-*
w Jedna • naJwiększycll w
Katow ice.
„Fiata", Pasażerka ,,Fiata" Bo·
dy złota dziennie. Jak 'DOinformował atrakcji turystycznych &eJ
m:ęśd
+ Kosz:vkarkl Widzewa wygrały przedstawlctel władz •audyjsklcb,
~miła K. lat 36 doznała stłuuenia
klatkl
piersiowej, Straty 10.000 zr.
Dolnego
SlllSka.
w rekordowym . stosunku ze Zniszaru.ie sle, te z jednej ton:v rudy
czem Pruszków 110:57 (58:25) l sa,
b~dzle mofna uzyskać
26 cramów
.t.
Godz.
ł.15. Al. Wlókn!arzy złota I 90 gramów &rebra.
na trzecim miejscu w tabeli
ZAWIESZENIE W CZYNNOSCIACU
!o
ni. Srebn:yńska. Joanna lt. lat 17
trzy punkty mniej od prowadz11,t'Pwbiegła na przejllele dla pleHycb I
Władze arcbldlec:esjł Kołcfobl kaTYDZIEJ'it . NA DROGACH
lfO w tabeli zespołu
pozna.ńsk i~j
wpadła pod „Fiata", Piesza doznała
tol!ckiego w Filadelfii zaw1ell!y w urazu ~Iowy,
Olimpii). N'.e flO'W:odlo się nato~llskle
I oblodzone nawit'n:chnłe
kaplań.sktcb
miast koszykarz.om LKS i S;iolem.
kslę~y
dróg 'l:mus!ly wlększo~ć ·kierowców czynnościach
.t. Godz. 13.50. Ul. ArmH CzerwoPierwszy z&.:p6ł prz.e~rał we wlłl~
do ~11.chowaula o~trożnołct w cza,le aresztowany~h przez policję u u- nej przy ul. Przędzalniane.I.
J'>ia
Tlei hall z AZS Turuń 77:8'~ (3'):42).
llu;dy. Nie unlknleto Jednak
wY· dział w ruchu antywojennym.
skutek zwarcia w silniku w tram11 drugi
w Szcz.ytnie :a Gward'ir
radl<ów, choć l<'lt llub& Jest mnle.1waju linii 10/Z nastaplło zatrzymaOpr. (kl)
sr.a nlż w stye7.nlu ub. roku. W cll\85:11·1.
nie ruchu tramwajowego na
11.

W

ka p.rasa

E~~i:!~~{~:~~:s;~::i.:p~:4 1 ~~

Foreign Office
•
powiedziało
nie

ze str. 1)

Nut~ne wy•b ory J:)deWidywaAe
SI\ na wiosnę 1988 rr. jednak wlGl-

hiszpańskich UC ZnIOW

zabytkowej

(Dokończenie

wadzenia do kr.yzysu. Chadecy • rzucaj" .socjal:stom odcllodillenie od
demokracji.
I

·

„

wolenia n.a. pobyt w tym kt'aju
grupie kilkunastu radzieckich obywateli pochodzenia
fydowskiego,
~tói&y Oltrzym.ali OOkumenty w7Ja~we. Wil)lo!zość z nicih wstąpi 
ła wcześniej w mvi!\'1lk.i malżeń!lcie
z <>bY'W.a.te!ami lłZIWedzkimi. Szwedzki U!l"Ulid lm~acyjny u~al jednakze. że n&e &I\ to wysta.rc:za.jące po.
wody do wpusllClZen.:a !eh do Szv;p.
cji. Podania radzieckich Żydów ni•
są zal.atiw.ia.ne irna:czej, niż poda.n;.a
obywa.tell 2 innydi krajów
stwierdził
w
\~ywladz!e
radiowym pr:zed6taiwieiel urr.zędu !mig.ra.
cy}nego.
W praeie 11'\Vedziki..; fl'r'OIW9.m.oin.a
~ta od dawna hala.śliw.a kam.pa.
ma na rzecz emigracil osób narodowości żydowskiej :r: Z.SRR. W pax„
la:nencie s·z"1\l'edmk'm utwo.rU>no specJaJinl\ międzypairty}n<l A'fU'Pę, która
wy~tęp<>wala z apelami do w!adz
r.a<hiec:kich o umożH'W'ieinie wyjaoz..
du osobom pochodzen ia żydowskie
go, jeśli wy.rażą takie fyozenie, a
t.alkiże podejmowała karnpa11ie llll·
ch~cające do emigrowania.
0

1i'i a!' .j t<.1•:1

Armii Czerwone.t. Praerwa w ruchu
60 mlnut. Tramwaje kunotym
okresie okrętnymt

trwała

waty w
trasami.

A G<1dz. 16.15. Konstantynów, 111.
Piotr o„ lat ł, wbiegł
na Jm:dnię I wpadł pod ,,aenault".
Dziecko doznało ogólnych pottuczeA,
Żeromskiego.

I

j.

Godz. u.30. ut.

ltllll\skłego.

Ewa

lt. lat 18 weszta gwałtownie
na
jezdnię t wpadła !!Od „Skodę". Płe·

sza

doznała

&tłuczenia

słowy.

j. Swladkowle potrącenta męf:ezyzny w dnlu 2?.10.1986 r. o godlll. zo.so
na ul. Pabht.nlckteJ prz:v ul. 3 Maja
proszeni s11 o zgloszeule się
cio
WKD wusw w Lodzi. ul. Włady Bytomskiej ~o. tel, 57-16·12.

Swiadkow!e przewrócen.la
W.ę
przv wsiadanlµ do autobusu w dniu 16.0t. br. o godz. 21.00
w Pabłan!<'.ach na u•. Kal'olewskfe.1
l'ro~z„nl
są
o i:;glo~zenle
się
oo
RUSW w P&l>lnnlcacll, ul. żerom·
~ 1 <ier.-o J8.
M, c.
j,

mężczyzn:v

_ _ _R_e_d_a_k_t_or_d_e...p_es_i_o_w_.Y_ _ _ _ _ _ _J_E_R_Z_Y__.K_L
__
IM_A_ _ _ _ _R.;.;.;;.ed;;.11;;.k.;.t;..;11.;.r_t;.;;e.;.r.;;.h.;;.nl;.;.".;l;.;."::..'----_;M~\RER

<"IS7f\\S•~1

Kiedy popłynie
gaz do. bloków
wTomaszowie?
n•

nzie nikł nie mote
lall
aa .,. p:fłanle odpowiedzieć, Od

18 at7aznia w mieszkaDiaeb '
bloWw na osiedlu XXXV-lecia
Tomaszowie Mazowteoll:im
•
pray at. Dzieoi Polskich nie ma

san.

łYdzleń słutby ko•iłuJ11i llokałlzować
którym ZOl!Jtał sa-

P....

ll!Ullalfte

lldejsee, w

1azoel1Prl·
lokalnT
w kilku mieJsAoh rury, Jedult be:i; rezultałłw, Wc:i;oraJ 111'9Ybyll do mia
tła apeeja.liśol 1 Ma7JOwłeckleh
Zakładów Ga.zewni•ydl w Lo4:si I wł11iozyli lri• do poszuki·
W'a.6.
blokowan1
Odkopano

lał

11~ te "'"aria
Prsypun:oza
ga.zooi111gu 11Wi1P,zana jeał :i; wMeśnl eJszĄ, .Ol)'&zn111 &WM'ią si.el
woliffj1P,.so,..._ która wydarzyła
1ię w tym samym czll!lie. Woda
dniach dotarła do
po dwóch
mTenk&l\, sa1 na.tom1ast •le.
Ja.k nas poinformował wieepre1:ydent Tomaszowa Maz. Ryenrd Grudzlń~ki mies:zkańcom

me

zagrała

ładne

Handel

- fto:i;poczyna shs drułi rok rea·
li1aeJJ rZ11idoweco J>Osta.nowlenła •
i sysł.:r:.1 ' e
nowej polityce ma.rt
finansowania handlu. Na co przeznac1a się środki uzyskłwa.ne z dob•chezasowych i przyszłych POd·
wyżek mart?

- Na • ~laca«ti• kioeztów f•unkej<mow aniia handlu t II'O'IILll~einie
środków umohliwiającycll jeg'> ~
wój. W m,-śl ~<>żeń reformy, han-

wygospodarować
m'USI sam
środiki na swoje wyda11ki. Wa.runlcl d~ samoti111an.sowania ip<)W'i·nnłś
my osiiąginąć do rolru 1991. Marie
w .Latach 1983--1985 wyinosJły d1a
żyw.noki '1-9 proc. obrotów tym~
artykułam i. Z C()faz wi~ym tru-

dem 1taa:-cz..aly na <llJlla cerue ko!IZtów. W2lt'astaly praecież wyda.tikii

na

czyirusz,e,

energi ę,

płace, trairuijuż ~Mię

poct itp. Nie rrosta·waro

dzy na budowę, rem<J111ty crr:y mo.demiucję p:lacówek. Nj e etać n.u
bylo nawet rui prostą wymianę lllll·
<1LY kM w ekilepa-oh.
żytycl!
Tym<l'La.sem przybywalo l'lldnoścl, a
których ooraz
klientów,
i
wi~c
trudn iej było obsłużyć w dodatfk'1.I

wa.g

a

-

A Ile

przyniOBla ha.n-

łrodk6w

(Rozmowa z ANDRZEJEM
WACKIM dlu

•

11.llO

PROGRAM I
11.IT KomunMtaty.

Xoneft't.

U.U Sygnal

u.os Magazyn

~.

Informacyjny. lt.30 MtUyka fol'klo·
rem malowana, 12.łll Re>lniczy kwa·
drans. IS.OO Komunikaty. 13.10 Ra·
ml·
d!o kierowców. li.JO Pn:eboje
1f.05 Maguyn
lńr:Zów. u.oo Wiad.
muzyczny. 16.00 Wiad. 18.03 Muzyka
I aktualności, 1'7.30 Ten stary do·
bry jau. 18.00 W!Ald. li.IN! Najlepszy
Konoert
li.Jo
najleJ)9zych.
z
dni.a. U.OO Magazyn !nfOrmacyjny.
19.!5 Chwila muzyk!. lt.3o „Trzy królewny w zamku na ~~kitnej górze"
Kon·
m:. II. 20.00 Dz.lennik. 20.15
cert ty czeń. 20.40 W kilku taktai:h.
20.45 Aleksander Puszkin „zamieć"
fr. 20 .55 Komunikaty Totalizatora. 21.00 Komunikaty. 21.08 Kronika sportowa. 21.lł Wieczory chopi22.00
nowskie - Balet „Sylfidy".
Wlad. 22.08 Na różnych lnstrumen·
23.00
taoh. 22.20 Klasycy operetki.
23.30
Wlad. 23.25 Chwila muzyki.
Na og!oszony w świąteemiym l'IU• Poetyckie prezentacje: Cyprian Kamerze „Dziennika Lód2kiego" kon· mil Norwid. 23.50 Melodie na do„NAJ· branoc.
z haslem
kurs-krz yżówkę
PREZENTEM GWIAŻD·
LEPSZYM
napłynęło
PROGRAM n
KOWYM POLISA PZU"
kilka tysięcy rozwiązań
11.10
11.M Zawwze J!M1 jedenaste:!.
W wynlk'U komisyjnego losowania
PKO Muzyczny non stop. 12.00 Polscy 111.nagrody w postaci bonów
konkursów
międzynarodowych
ureael
otrzy muj ą: Jacek Baranowski, Lódź,
muzycznych . U.25 Klasyezne Ol'kieGaearlna 1 m. 27 5.000 z1 · Jan W"- ~try
swingowe. 13.00 Wlad. 13.05 SerBelchatńw, Osiedle Dolno·
1owicz,
fnfonnacyJn:v (Z.). 13.10 ,,Laureat"
wis
Hleronlm owśl11ska 12/14 4.000 z!
(LI.
Wojcleszczyka
J,
la
czarek. Pabtanl~ . ul. Osiedlowa 16 audyc,
Album
Tomaszów 13.20 Górale tywteccy. 13.30
$.OOO zl. l!:dward l\fclzel,
Jat.
sprzed
Przeboje
14.00
operowy.
Maz.. Zamenhofa 6 m. ~ 2.000 z!, JaPeter Ustinow: „M4;1 droitl
u..qo
1
ł'Q!łław .Parvńskj , Lódi. e?odbalańs <8
OO
19
bis.
na
Koncert
t5.1D
Ja".
ł m. 76 ?..oon zt . Wioletta Nawrocka,
!UO E.. !'I,
D~ela , •~)'!~. · epok!.
Huta 28 woj. Sieradz 2:000 zl. Ma- Gardner:
.
Wo!~t·•
panny
.: Adorator
Ostrówek Okalew 6
ria J\1ak~on,
Wlad. n.os Rozwi"zan\e ~agad·
1.000 zl. Zofia Lepczyfl1ka, Zd. Wo- 17.00
11.10 Aktualno8cl
Helena kl auzycmeJ (L),
la. MlckiPwlcza 22 I.OOO zl .
dtila (L}. 11.30 „Lato w grodku d·
Lódź, Limanowskiego ' 10
Słonecka,
11.so ,.Lódzkl
(L}.
koncert
my"
l\facleJ R:r.-kleckl,
m. 21 t.000 zl,
(!.), 18.10 Kto
Wo~skowy"
Lódi, 11 Listopada 87 m. 6 1.000 zt. Magazyn
z. KoPd.
ołwlacfe"
pomote
Bogumiła Jaśldewlcz, Zd. Wola. ttl.
„c111g
18.IO
(Z.).
25-lecla PRL 4n3 1.000 z!, Dominika n:enlowsklei;ro
18.30
te o lecie" - koncert fl..),
Szymańska . f,ódź . La,l !lewnicka 80 / 98
19.30
kolekcjonerów.
dla
Muzyka
Paweł Trojanowski.
m : 18 t.oon zl.
WIPd.
21.00
tllharmonll.
w
Wieczór
Lódt, Lagiewnl cka 90/98 m. 219 1.000 21.05 Wieczorne refleksje. 21.10 Od
zl.
ral(+lme•u do swingu. 21.30-1.00 WieNa·
llteraoko·muzyczn y ,21.30
Wylosowane nagrody ~I\ do ode- czór
wieC?oru. 21.35 Marla Ballod:
11rani a w Pań~two wym :>:akladz·e .~ranie
Slu22.10
słuch.
Republikanka"
ub~~ l";~ t'1. eń w t,od zi al. Ko ś ci u szki
t'hajmy razem. 23.00 H. Boli: „Opie57 v pictro pokói 51 w iiodzlnach kuńcze
obleżen l e". 23.20 Muzyka naod 10 do 1ł (oprócz sobót).
•r.ych czasów. 24.00 Glosy, lnstru·
menty nastroje.
(A. Win .)

za rozwiazanie
światecznei
krzvżówki

stycznia 1981 roku. opatrzony 1akramentam1 hrl41tym1,
lat 11 - w aakonla Sł, w kapłaństwie łf

lał

.Jazz

1!1%1•·
aoo. 11.40 Gwiaz·
U.JO

IO.

c:hetna zdrowie da tygodnia. 11.50 John Gardner
„Grendel" - odo. 12.00 SerwJ.a Tlr6J·
IS.OO
Trójk1.
Id, 12.05 W tonacji
.T, MAl'ISe „Wrócę pewnego dnia" 13.10 Powtórla 1 rozrywki.
odo,
Ił.OO NiedOkońez<>na symfonia Franaiszka Sehuberta. 15.00 Serw.la Ttról·
Przypominamy seepół
18.0I
ki.
sstukę

a.ud. U.40 O

:Peupe>rt -

02a-

sów w których tyjemy - aud. lł.00
Zapran.amy do Trójki, 19.00 „Wi·
nlen" 1 „Ma" - aud. 18.30 Trocht!
S'Wlngu. 11.58 Joh.n Gardner „Grendel" odo. 20.00 Cały ten rock: aud.
20.45 WaTtaty muzy~ne. 21.0o Ml·
strzowie francuskiego ba·r oku
Cl.
21.45 K>slątka tygodn1a:
aud.
Ajmatow „Dzień dlutszy nit stule22.U
ll'tld. 22.0~ Inf. spOrt.
ci&" Puls jazzu - ami. 22.45 Posłuchae
warto. 23 .00 Opera tygodnia: G. Do·
nlzetti „Marla Stuart" - aud. 23.15
Czas relaksu. 23.50 Yasunart Kawabata „Pleśń liryczna" - odc.
PROGRAM IV
„Dz!f'!OkC
U.Ile „Dom I ~wiat"
I sztuka" - aud. 12.00 Wiad. 12.05
Piosenki, :rwyc:zajne Judzkie Bprawy
- aud. U.30 „w Jezioranach"
1UI
odc. 13.00 Sw1at wokół nas.
Muzyka odnaleziona. 14.00 Popo!Ud·
ole młodych. 17.00 Wiad. lT.05 Dzie17.55 Widnokrąg.
je opery - aud.
18.30 Język
18.25 Chwila muzyk1.
niemiecki (17). 18.45 Chwlla muzy·
lo.10
kl. 18.50 Studio elcspertów.
Wiad. 19.35 Lektury Czwórki - A. J.
Nie
Czartoryski „Dzienniki". 19.45
t y lko ballada - aud . 20.15 Wieczór
Chwila
21.35
aud.
muzyki 1 myśli
21.40 NURT. 22.00 Album
rnuzykl.
pl:vtowy - !1-Ud . . 22.50 . Radiol.<.nmPU·
23.!5 chwila rnnzyltl.
ter - aud .
23.l!e Wiad. t.3.55 Kalendarz radiowy.

TELEWIZJA
PROGRAM I

UO .,Do1JW1tor"
I .Sil „Domowe ~dszkole"
wiadomośd
10 oo DT 10.10 Film dla Z zmiany: „Ptakrzewów" (2)
ci~stych
ki
11.00 „Poradnik Domatora"
11.25 „U lndian otomi w Me,Pulque i ezar·
ksyku" ne wod:v" (2)
11 50 ,,Prawo na co drLiet"
12.00 Przv~towanie do życia' w
pierwsze dni
rodzinie tycia małżeńskiego

wybudowali l
sldepy Jak pała.ee. Je~li jedna k będą \V nich &ame krówysolewny 11' e i:ainteresowane
sytuacja klienkośol ą obrotów tów n'ewicle s' ę poprawi. Fotrze.h·
na. jest także zm:a.na w systoml•
-

I

~

hałl-

płac.

I ustug)

•bportowe

u,, ::i

·

...........

A.. II

-.-,-

.._.

OGŁOSZENIE

11 _~.:::::::::·=~·=~=====~__!!
::...

wiadomości
16.20 DT 16.25 Dla młodych widzów: „Akademia muzyc.r:na"
14.50 Dla dzieci: ,,Wyprawy pro!.
Cieka wskiego"
17.11 Teleexpress
17.30 „Z bliska" - prof.Nm pubL
infoirmdor
18.00 Telewizyjny
wydawniczy
al4ł"
tak.„
18.20 „Eksport

możliwości

„

•.17'1~,(

VW" Inne (1979-83) AUDI"
17787 I E
" kupię.' 74-81-19.
epr.zedam. H-10-46.
MADERĘ 17752 i E

- W Ep<>łemowski·ch ł ipaflsbw()owych sk!-epac:h obowi !\!Z)ują już .r.aktad owe sy-.;temy ?la~. w kt6rych
wlaśn :e częś ć za.rol:lków t21Wiąuma
jest rr. wysokości ą obrot6w dan~j
pla ~ ówk' . Ud'Zial p !"()Wjizji w placach bęc1 vie s• ę :i:w~·~k.~zał. tak ~by
s tanowiła ona więcej a i·t po<!()llVę
z;a1Nl'bk6w.
Rozmawiała.:

ELZBIETA

UK.LADANIE glazury.

DĄBEK

So.bańda

17697 ' •

74-25-64.

UCZNIA zabiorę do Buleowłny n.a
179611 g E
ter!e. 57-43-1,S.
KAMERĘ video 1 magnetowidem
- sprzedam. 57-01-19 •
przenośnym
17694 g E
.
SPRZEDAM „128p" (1983). 32-18-72.
17670 g Jl

UDZIALOWCA do orrodnictwa L.ilty 17735 Biuro
przyjmę.
E
Ogłoneń Stenkiewlcu 3/11.
M-4, M-11 - kupi11. 85-lMl-45.
177~ I Il
M-1 wr..nolclow• umlenlę na
17758 I E
więkaze. 43-48-19.
SAMODZIELNEG O pokoju, miesz86-6~-76.
poezukuj41.
kania 17728 I J:
SZYCIE - p~jm11o 34-42-98.
17723 g E
monitor, gry,
,.AMSTRAD" 464,
1 ponton, J)ralk11 automatyczną, obrabiarkę „Prexer", koslsrkę ogrodowi\ - sprzedam. 34-42-98
17722 U E
ZATRUDNIĘ azwaczk41. Tuszyńska
17718 g E
Hl/59 (16-20).
tlokallzowany
ATRAKCYJNIE
kiosk ogóln-01potywciy sprzedam.
Chóralna 16 m. 20 (Zatorze).
17717 g E

o-

!Uo:!ma Jednak

wyposaty ć

'Vvcżoą1j zgłoszeniii"

iiii'i

PROGRAM ID

le;>s zą obs ługę .

GLO·

wlcemJnistrem

wewnętrt1nego

,

przetwórs<twa i!P(XZylwc.zego. Czek ają na unowocześnieni e ;maga.z.yny,
żywnośc i-0- tr81Mport g<JIS'!'.)OdaTczy 1 w ogóle
w.srzystkioh artykułów
wych. Są już fl.l."'UPY towarów, •krtó- cale r:ia.plecz;e han.d}u.
dl.a
cyoh obrót jest 'l"entoW111y
Plruo'l\'iduj«ny, te d%1i~ s bop•ni<>hand·! u i tam 111arrut n ie będ.2Jle 5:ię
wej., corocznej ipodwyżce mairż w
powi ęikszal.
han.<l•lu żywnością, w iroku 1990 <>14-15 proc.
- Jak będą rozdysponowane łe· slągną ooe poziom
Wyirówna s ię drzięk i remu ren t<l'\viroroczne dochody?
- W tym 1roku po raz P iet'!Wl'Zy .ność m~ędzy handlem żywnośc i ą, a

_,
J:~ij.:-Jr~:;~·:~Jt'~·l1 :!•:J=l:~i!1-11i.
\.
=.
--·.ili·l·l:ii=i·1·

WTOREK, 21 STYCZNIA.

\.owa.ram i przemysłowymi. Dni ~ jeszcze, z kon i eczności, IDOl'l<J;JX>H s tą
na rynku żywn ościowym w rn :astach jes t ,. Społ em". Lnne bowi-em
Ór"aniz a cj e n :e kw ap i ły s i ę do urentown y ch
m a ło
ru c h a m ia n· a
Tu az za.
s k1,epów spożywczy ch.
czy·nają siię n :m i i n kresować. Pows taj ą VV'ięc waru nki d o ~odmono-.
PQiiZ<l>Wa·n:a" l')"nku ; do kttikU·r ~n
cj>i ,prz2'1'. boga tsze zaopatT:renie !

dEil w-iejiSlkd l\lll.Y'S'ka dalsze 5, 7 m1d
maa-ż dotyczy n ie
zJ. Podwyilka

............

. l

tt.90

Dni~ H

było

rwyposażyć, 'UII"ZąÓ:liĆ. W wie-lu ciz}'1!lnych
od daJwna skilep.aclt na :pewno jest
n ie ~j. A t.o d2ńęld
1-epiej,
temu, M 11taire ch1odlziaa:<ki czy k.a•Y ir.a1it111Piane rrostały nowymi. Te
roraz drożej.
nowe .zaś Jrosmtuj!I
Na to wazyrlloo li.d l\ pieniądz.a !Z
mairty hand1owej.

we iplacówUti tmeba

a

(ma.n

Nagrodv ł

NA CO IDĄ MARŻE?

del

nłebezpłe

czet\stwo.

dochodów uzyskanych 11 man
w.z;bogaci takźe handlowy fundusz
ohniżek cen i ryzyka. W ten &POsób część pi0 en . ędzy wróci do klientów. Więks:zość środków · uzupe ł
podwytka
dotyohozaaowa
dlowl
wa.rum1ię
w liaie ipogarsrr.ających
z Fund·uszu
n ionych p ieniędz.mi
ma.l'ż?
Qch, Haindel był tui.i, ale 71.y.
Rozwoju Rym.ku i m nych scentra- W ulb. r. l~Ń><:entowy l\WlI'OSt li zowail'\y<:h tundusz.y - przezna- Złośliwi mówilP,, te łera.z jesł
o C"?..ona zostan ie podobnie jak w •r ożyw noso1owe
marż !!la towa.ry
drotszy, ale nie lepszy.„
oenach UI'.zędowyioh dal nam 18,5 ku ub:.egl ym . na dalsre uno wocze- Cl rz:l<>Śl.iwd nie 'IVl!ed-u\ rn<xte, m1d illl. W tym roku podobn a pod- ŚI! i an ie ha ndlu. Pobrzeby s ą tu <>~romne. 'Drzeba od robić za '. egl-ośc·
że w 'U'b. r. pmybylo 111a:m 380 tyis. w y Zka w obrocie .airtykulami żyw 
handlowej, n<>ściow-ym przynies ie ok. 12.5 m l d w budowie s ieci skilepów. H8Jllde1
pow,iewchini
metrów
na
marż
podwyilkl
z
w
wiejSki myśli o rnodoon izacj.i i rozzł. Na to m iast
o:eylt bl<IU:o diwa razy tyle, oo
oraz rz"'kfadów
latach I 1982-<1993. W1S1Zystkie te no- środikii do produ k-cj1 irol•nej han- budowi1! p iekarń
częś~

ale czy lepszy?

droższy,

„OPEL" Rekord 2,3 D
sprzedam. 117-01-19.

(11181)

-

l'ffl93 g B

BETONIARSTWO odat!!Plłl lub ma.
uyny I tormy. Listy 17692 Biuro
Ogłoueń

Slemdew1cu. 3/5.

Jl:

POSZUKUJ1!l ...,.konawc6w puch·
wiec
sitodruku. 11-11-81 lub
nącego
li.OO Dóbranoc .,Wod!ILk S:z:uwa17669 I JC
Sl-09-0ll.
rek I :lei'> staw"
19.10 „DiagnOlz.8."
RADIOMAGNET OFON dwultt881...
19 30 Dziellll1k t•lewlzy)ny
n!owy 2 x 25 W (nowy) RFN 20.00 Konfe.re.ncja prasowa ~
sprzedam. Miedziana 11/34.
cznika rządu
17690 I 11
!«zeciernistych
20.15 „Ptaki
serial prod.
wów ·• (2) GLAZURĘ układam. tel. grze~.
ameryka!\skiej
17665 I B
86-31-13, Sarnecki.
komentan:e
21.05 DT kronika
sport 21.2.5 Studio
OPONY „Dunlop" 163 / 13, narty
mistrz.ostw świata w ~r
„Tricore" sprzedam. 78-811-01.
ciarstwie alpejskim
17689 g E
~pot
21.45 Ociosywanie mgły ZLECĘ wykonanie instalacji wod.
ka.nie z Kazimierzem Kutkan. j c.o. w domku jedn<>rO·
niewskim cz. II
dzinnym. Tel. 115-67-74, 57-48-15.
21.55 „Wieczór z PE--gazem"
I
17687 IE
wfadomości
22.5!5 DT (proste PRZEDSIĘBIORSTWO Zagraniczne
chałupnidwo
PRZY.TM~
23.00 Język angielski (45)
17715 I E „Furex" zakupi zbiornik sprężone.
87-49-117.
szycie).
PROGRAM Il
ZGRZEWARKĘ do PCV 1,2 kW l(O powietrza o p<>jemnośel 3 m
17.00 Język angielski (45)
17714 I E
aprzedam. 87-49-57.
sześć. I ciśnieniu 1 MPA (10
17.30 „Pół godzi·n y dla r-0dzlny"
Atm). Tel. 55-67-74, 57-48-15.
Bliżej sieb ie"
33-77-81.
kupi41.
VIDEO nowe
17686 g li!
18.00 Wladomoioi (1..)
17701 g E
18.30 „Bogowie Orie.ntu" - pansprzedam. nowy t&Qn h induski" - film d-ok. „MODERN Talking" płyty - sprze- „ FSO" 17685 g Jl:
51-19-80.
prod. belgijsk iej
17700 I E
dam, 33-77-81.
19 20 „Piosenkarz tygodnia"
Bua
1600"
Volk!'WPgena
„
SILNIK
19.30 Dzienni·k telewizy}ny
17684 g Jl:
- kuplę. 36-81-88.
20.00 „Ambicje I aspiracje" „W jednym stali domu" lisy srebrne - spru·
KURTKĘ rep
Z Jłtbokłm talem sa.,.ladaml:i17859 I li
dam. 74-01-84.
10.28 ,,Z dymkiem cygan" my, te w dniu H atycsnla 1987 r.
zmarła, ol)atHona św. 1akrsmen·
cawęda Wilhelma Szi!Wczy.
UKLADANIE gtazury. 81-44-8'T tam!, przetywszy lat u, nasza
ka
17657 g Z
Stańczyk.
najukoehaflsza Mamusia, Babcia
20.35 Filharmonia .,Dw6jk1N LudI Prababcia
w i g van Beethoven - IV
!!Pr'll•
TELEWIZOR kolorowy Sym!on.ia b-dur, op. 80 j. ł P.
17658 I li
dam. 48-25-84.
wyk : Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodc>wej
PRZEDSIĘBIORSTWO zagraniem•
po<ł dyr. Tadeusu. Strugazatrudni pilnie szwa-i:zkl-szwaczy ,
ły
krojczego-rys<>wa cza z d!ugoletnlma kolosalną
21.10 „Myślenie
I domu ZAWADO\VSKA.
78-30-13,
Telefony
praktyką .
Herman Lieprzeszłość" 78-30-91. 78-53-5:!. Nie przyjmujeb e rman
drogich nam
Wyprowadzenie
my osób po samowolnym porzuzwłok nad11pt w dniu 29 stycznia
21.30 Nowe kino Ameryki Połu
ceniu pracy.
br, (czwartek) o gód:z. 1ł z k:tdniowej „Zdać sobie spra17782 g l!I
pllcy cmentarza rsym.-kat przy
film pr-0d. argenwę" ul, Solec (Mania).
tyńskiej
MIESZKANIE trzypokojowe - ku·
23.10 Wi.eczorne wiadOłt'IJOk.I
DZl'l!!CI, WNUK.I I PRAWNUKI '
17814 g 111
pl~. 52-36-66.

WIKTORIA
AUGUSTYNIAK

zmarł , przeżywszy

.I.

ł

Dllla al 1tycznla 1811 r. ·edenla.

P.

od nas aa sawaze

o. APOLONIUSZ

żVNEL

ł.

PKANCISZK.ANIN
wychowawca młodziełY nkonneJ, wykładowca, 1powlednlk, kaznodiieja, autor publikacji franclszkańaklcb I ascetycznych.
Ltturgla talobna zostanie odprawiona dnia 28 stycznia. br. (łreda)
o godz. 11 w kościele oo. Franclszkanó.,., w Łodzi - Łaglewnlk!.ch.
długoletni

WSPOŁBRACIA

Z głębokim talem zawiadamiamy, M w dniu
7)marl, w wieku 81 lat
ł.

ł

Ił

ZAKONNI

stycznia

lłl?

r.

P.

w

w dniu 28 stvcznia br. <'reda) • 1odz.
parafialnym w Srocku, po czym n a ~tąpl wyprow~
do grobu rodzinnego na miejscowy ementarz.

ł:ałobna odbędzie się

kościele

dzellie

zwłok

ł.

KAZIMIERA
NOWAKOWSKA

LAT 73.
emerytowana wyk1adowczynl .VJ1
Liceum Og6lnokształc11cego Im.
Stetanłl l!lempołowsktel w Łodzi.
Wyprowadzenie 1wlok z kapll·
cy na cmentarzu św. Rocha (Radogoszcz) odbędzie się dnia U
stycznia lir. (łroda) e godz. 11.

Z głębokim talent sawhdamla·
my, :l:e w dniu 20 1tycznia 1981 r.
odszedł od nas nagle, przeżpnzy
lat H, nasz najukochańszy Mąt,
Ojciec 1 Dziadek

\\1eloletnl emerytowany nauczycJel Pa6stwoweJ Szkoły TeehnlcznoPrzemy~loweJ I Technikum Włóklenniczego nr 1 w Łodzi, od~na
C'ton~. Złotym Krzyżem Zasługi. Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Honorową Odznal<ą 1\llasta Łodzi. Porucznik
rezerwy Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej,

t5

P.

RODZINA

mgr IGNACV OSTROWSKI

Msza

ł

JlODZINA

ł.

ł

•Włok

odbęd1la

S.

+

KUCZKOWSKI
Pogneb odbędzie si' w dniu 2'
<tycznia br. (czwartek) o sodz.
1.;,30 z kośclola !I.w, J6zefa w Ru·
1zle Pablanlcl<Jej na. rmP11t.1 ri
parafialny. O smutnym obrzędzie
>.awladamlają:

ZON4 , CORKT. WNUCZKY z
PRAWNUCZKl
RODZINAMI.
I POZOSTAŁA RODZJ~A

P.

ł.

Porrseb odbędzie Ił• dnia H
stycznia br. (środa) o gods. U.30
na cmentarzu katolickim Zarzew.
Pogr11ient w 11ęboklw smutku:
SYNOWJ!i,

Pogrzeb odbędzie 1lę w dniu 29
sw.cznia br. (czwartek) o godz. 1S
z kaplicy omentarza rzym.-kat.
pny ul, Lodowej Tl.

WNU-

CZĘTA

Z głębokim talem zawiadamia·
my, te w dnht H 1tp~znla 1~87 r.
odeszła od nas na zawHe

•. ł '·

ł.

Ił•

Wojciecha przy ul. Kurczaki.

ł

,

ALINA

KLUPIŃSKA
Uroczysto~cf 'PO!lnebowe odbędą
w dniu 29 sty,cznt.i br. (e1wllrtekl o ęodz. U n11. cmenta.nn ko·
munalnym nil Zarzewie, o czym
uwiadamia pogrątona w smutku:

się

KOnZINA

ł

Z głębokim smutkiem uw!adamlamy, te w dniu 26 «tycsnia
r. zmarł, w wieku 'n lat, ·
nasz uknchany Mąt, Ojciec, Dzla·
dek I Pradziadek

1987

P.

9.

HELENA MAKIEWICZSOLA1REK

ZAJĄCZKOWSKA

w dniu U stycznia br. (śrołfa) e
.:;odz. 11 w kaplicy cmentarzJL •w.

ł.

8TK, SYNOWA, WNUKI

z fll!boklm talem sawładamla·
my, te w dniu 23 styc1nia 1ł81 r.
odeszła ' od nas na zawsze, prze·
tywszy lał H

1

zmarła

P.

MARIANNA
SZULCZEWSKA

s domu SZYFER.

arNOWil!i,

ł

Pe l!ług!eh 1 ełętli:leh cierpie·
nlach, dnia 11 stycznia 19n roku

.

domu WO.JTC:Z:AK.

Pognell odbędzie się w dniu U
sty CZJtia br. (środa) o goda. n na
cmentBrzu katolickim Zanew.

1

domu PRZEPJORK.OWSK A.

odbędzie się w dniu 29
bT. · (cswartek) o rodz.
10.30, Pozo1taJ11 w smutku;

Po1rub

styczni~

MĄZ,

SYN, CORKA, MATKA,
BRACIA 1 POZOSrAŁA RODZINA

ł

P.

STANISŁAW

NOWAK
Pogrzeb odbędzie się w dniu 28
stycznia br. (środa) o godz, 13.30
z kaplicy cmentarza .św. Józe fa
przy 111. Oęrodov.ej. Pogrątona w
głębokim smutku

llYN, SYNOWA I \TNUKI

NAJBLIŻSZA

RODZIN.\

W dniu

zmarł,

ł. + '·
KAROL
PALUCH

P.

· MIECZYSŁAW

U 1tycznla 1911 roku
w wieku 16 lat

ł

rł•boldm

HALINA

ANTONI
GRABOWSKI
Wystawtenle

hlll!ll sawtadamla·
1937 r.
zmarła, 11asza najukochaflsza Matka, Teściowa I Babcia
z

my, te w dniu U 1tyc:utla

ZOFIA
KRUPA

P.

ZONA, SYNOWIE, SYNOWA,
WNUCZKA I POZOSTAŁA
RODZINA

Po.i:rą:tenł w tałobll! uwlada·
te w dni~ ZJ ~tycinła
111lam~·.
1'81 r, zmarł. przezyw~zy lat 7S ,
nasz najukochańszy Mąt, Ojciec,
Dziadek I Pradz1adek

Z g~ęboldm la.Jem . zawiadamia·
mY, te dnia Zł stycznia 1981 roku
przet}·,wny 74 lata, nasza
ukochana Matka 1 Babunia

zmarła.,

łflugoletnl 11racownik Reg1onalnego Związku S1>ółdzielnl Inwali -

•w.

dów.

wyprowadz~nl~
I
w dniu '21 stycini;o
br. (wtorek) o godz. l2.30 1
lcoścloła. pod wezwaniem M. Kolbego na miejscowy cmentarz k a·
tol!ckl.

Msza

11włok

nastąpi

ZON A l DZJECJ

Z glębokh:il talem zawl„damla·
my, h w dniu 2ł stycznia 1981 r.
zmarh, po długiej chorobie, w
wieku lat to, naS&a ukqchana
żona, ~fa tka I Ba bela

Z głłboklm talem za.wiad.imla·
my, te w dniu 22 stycznia U81 r.
w wieku 90 lat, zmarła nuza kochana Zona, Matka, Slostr11, Bab·
cła 1 Prababcia

s. + ,

•. + ' ·
Wl·ESŁAWA

PODWYSOCKA
Pogr7eb odbędzie się w dniu
l 9 stYC'Znla br. o godz. U.30 n"
Cmentarzu Komunaluym n:t Doo
(w czę4cl katollckieJl,
łach
czym Z'\WiadamlJ.ill:
MĄ~,

8YNOWlP..

SYNOWE

I WNUCZKI

Z głębokim talem uwh>.dami:ł·
my, t~ dnia 24 stycznia 1987 r„
po długich i c1ętklch ~ierpieul 3 r.1l
zmarł, nasz ukochany M~I\, Tatuś,
Teić I Dziadziu*

•.

HELENA
KtYKOW

ł

Z glęboklm talem uwiadamiamy, że w dniu 25 stycznia JV87
roku zm a rła, w wieku lat ~ 2

MARIANNA
KMIN

p

MIKOŁAJ

I voto ll'EUC.JANIAK,
s d. SUMEROWSltA.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 2<
br. (~roda) o godz. 12.30
na cmeutarzu rzvm. -kat. n„1,-.
Pozost a jąca w głębokim smutku
~t y cznia

NAJBLIŻSZA

·•

0

RODZINA

LENARCZYK
Wy prowadzenie iwłok na•tąpi
dnia 28 ~tycznia br. (środa) o godzinie H.30 z kaplicy cm entarza
:iw. Franc••>.ka pn:y ul. Rzg»w·
skrnj 153. Pogrątona w ł.alohi e
RODZINA

Pogrzeb odb~d z le >ię dni' 28
br. l~roda) o g<1rlz. 11.30
nn Cmentuzu Ko1illln a ln yn1 D~ly .

st ~· r. znia

ROnZINA

Proslmv o nieskla da n;e kondolen cJ!, ·

DZIE~!liIK LODZIB nr 22 (12232)

3

~port najwdmłejszy

Z

alrończyl

sill trudny dlia h~m
dlu z:agranicmego rok 1900.
Chociaż nie są :miane jeszcze <>stateczne dane liozbo-

we, można powiedzieć już drZ'iś, że
zadania planowe w za1k!resi-e <>brotu
handłu zagirrun!=ego zairówno z
państwami socjalistyCZlllymi· i kapitaHetyC!'Zllyml
ros·tały wykOinMle.
Na.stąp;Uo natomi:a.st :zm.aczme p~
kroczenie wydatków na import z
II obsalaru płatniczego, ep<>w<>dowane kO!!l.ieoznOOc:ią .zw!ękiszenia zakupów niekitóryoh towa>rów rynilrowych.
Używaj!l(: oklreślenda
„trudny"
"°k 1986, bi~y pod uwagę przede wsz.ystkim uwa:ruinkowalliia zewnlltrZ111e, takie jak kon!e=ośc! obllugi zadłużenia. klopoty w d<>5tllpie do kredytów, utrzymujące się
w dalszym ciągu restcylroie ze strony pańmw zachodlilioh. Dochod-zą
do tego I trudności wewnęt=e ograniczenie eksPorl'u węgf!a i dekoniunktur-a w a:akupach
linnyd1
naszych surowców, istotne tJrudnoś
ci w zaopatl'Zeni1u producentów na
eksport w niezbędne
mate!I'!aly.
k()ltlJ)Odlelilty I dodatki, $łabe oddziaływainie eksportowej motywacji
na tachowan!e producentów.
W tym roku eksport do krajów
1ocjallmycmnyeb ma W7Jl."08nąc! o 7,2
proc„ zaś do dru'l!;iego obszaru pł&tnlczego o 5 proc. Na dodatek plan
1akłada,
te ów wzrost ma byc!
wy;konany sił.ami przemysłów pmietwórczych. a W'!ęc w-rtwairza1ących
tow.ary przetwo!'2X>ne. Sprizedat .zarówno węgla ~ienneit<>, 1&k I
innych surowców - s;larkl, miedzi
- utrzymany ma byc! na dotyehczasowym poziomie. lub te! W2'll'08nąc! minimalnie. Bez wątpienia są
to zadainia trudne do wy.konania.
Bez. lcll t"eal·la:acjil nie momia jednak myśleć o zakupach nlezhednych dla całej gospoda1"kl 91.1rowców, m.aterlał6w, no~nej technllm I technologii, a taikte towarów rynkiowyoh.
O!oc! bmmi to jMI: trulrun. nie
m-otna dopuścić do tego, aby wymiana handlowa 1 zagranic!\ sta-

la się ba•!"lerą N>'Z'Woju gos,podarc:zie...
go m-aju.
Tymczasem wszystko
ws•kamje na to, że w układzie dotychczasowych
rozwiązań ek()\110micznych tak moie się si.ac!. Głów
ny magllles przyciągający prod'llcentów do ekisportu - możliwość
lro!"zyMa.nia .z własnych dewiz w
pootacl tzw. rac'h1mku odpisów dewizowych (ROD) - od dłuższego czasu 1ttal się .zapisem papierkowym,
nłe obowlą'Zllljącym w l:'ZeCl'ZYW!Jsto6ci. W WJ"llilku nalotenia s.ię problemów płatniczych - k.l(J!nieczności
l"egu!ow&nia
naszych robowiązań
dolarowyeh - okaz.alo s!~. że kasa
Banku Hallldfowego w Wa!'szawie
jest pusta, .zM nalliczane produ-

•

sakcyjnycll. Są one ..,,,-,...arone w
zlotówk.aich I powstają po przemnożeniu ceny dewizowej danego
towa1"ll, uzy1Sk iw&nej na obcym rynku, przez obowiązujący kurs walutowy. Zagiwa.rantowano ta-kile pieil"ws.zeństwo w zaopatrzen.i u materi~
!owym dla produk.cjd eksportowej i
l•nwestycji podejmowanych iz myś1ą o ek.sporcie. Sprzeda:!: .swolich
wyrobów za g,ranicę daje te:!: prawo do u1g w podatJknl dochodowym
orM od wypla.t
p(ll!ladinorriJaeyw.
nych wynagrodzeń.
Uzdrowiono zabl>Oilrowa:ny A')'stem
dewilrowych.
raehu111ków odpisów
Doty•chc;zas bank zapi<Sywal prawo
przedsiębiorstwa do wykupu wal'\lt

lokomotywą!
oentom-elmporterom

clollBll'1 na

ra-

femient
róWl!llet

wśr-ód

wyitiwóttów. lecz
perturbaoje iz P.iku.paml
nie7Jbędnyeh doda.tków i oz~ścl z.amien111ych d'l a prod'UJkcjl eksport<>wej.
Półtora miesiąc.a temu m:Ąd podjąl dec;r.z.le, które w zal<>~lu mają przyczynie! się d<> nadania eksporrowl d'ługo oozekiwa.nego priorytetu i wyp.rostowania zagmat'V'ranych ostatnio ścieżek w J'OZ'\Vląz:anie~ sy.s temowych.
Zdecydow81Ilo ll'ii:i na prowa&en:!e
w 1987 r. tzw. aiktywinej politY'ki
kursowej. Wią.te Slię to ze stiosowaniem - w relaajach ml~zy krajowymi dootaWCAml • centralami
handlu zagratn.i<lZllleg<> - cen tra!ll-

kierowanych na eks.p<ll!i.
Dotychczas bowiem, dosyć często
xdana!y s i ę sytuacje, w których
producent in.p. śrub czy t•k.an1n· wolał je kierować na ek1spOII't, licząc
n.a odpisy de<v.rirrowe, niż sprzedawać in.nemu prooucentowii - eklsporteroW'i wy.robu finaJinego (maszymy crz:y gamiituiry) za z!otóWlki.
Tracił na tym interes gospodarki
narodowe.J. Sbrumień dola!l"ów, kitóry wpływał bowiem do państwo
wej ki·esy z.e .spraeda.ży proistych
wy.robów, był mniejszy od pote'l.1cja.Lnego.
u.zyskanego z eksportu
wspomnianych ma1S:Zym czy konfekcj1. Na srezęście .należy to j'lli do
przes:Uości.

Z P'1erwseych ()!!)mU dyrelct.orbw

Zeby byl
chlllllk.ach ewldency}nydl pooo.sta.j!ł
dolrumen:tami bez pokll"yc!a. Sytwacja ta-kia spowodowała
nde tyllik:o

j()'~-ych

tódzkich spółek h31Ildlu zagrain ·cznego, jak rów.nież pr.zedą!ębiorstiw
eKisporterów, v.'Y'DJi1ka, że obowiązu
jące oo 1 &<tycznda 1987 nowe roi1wiąxa111da aystemowe są !Zigiodne · x
oczekiwani.ami. POOJWOlą one w wyraźny sposób przyczynie! alę do
:r;wJęiknienia rz;al:nte<rerowanla ~~
da.tą lllll granicę. Eksport prze&ta.je
l:>yć sprawą hobby d~eik!toca i u-

paleńców

.z

samomądu l'Oboitndcze-

go. ':DrUJdn.1ejseia., balt'dziej wym,agająca p:rodukic.la d[a .zagrAIIl!C2l!lyoo
obcych-od 1 •tycznia br. rachunki odbiOI"Ców 1!'1.aje &iii oplacaJaia dlla
te na.bier-aj~ ch.araiiatefru mają11lro ułog!. Pienląd7-e, w postaci prernU,
wego. O:zmaoza to, że z chwilą wy. pr:zemaw!aj!\ ba!Nl2liej do e-koooml~
syl'lti tiowairu za. gran~cę ek!lporter c:zmego illll!ltynktu prooow'll!i·ków nit
będzie mógl wy>k!u,pic! u
!dotówkl wlelogodziml.e nairady.
przysługujący mu udział dolarowy.
St<mą się one jeg<> własnością. WyJ.eśll we:flmiemy pod U'W'AR, łe
rokość wszystkich dotychczasowych lrontymuoWlllln.a będzie
tzw. maila
stawek obniWna · .roistala o 1/5. Do- r~truflct>\.1;ryzacja gQSpadarkl, t..e rol!:tyczy to tyllro wpływów z.a e'lts- poC?:ął d:z!:ałaWn.ośc! Ba!lllk RO'liWOju
port realizowany w b.ieżącym .roku. Eksportu, że <>boWiląruje uma.iwa o
Jeśli chodzi o &ta«"e, w l!'u.!nde nie- spót!Mch I! ud2liałem kapitału rzabagate1'11e zasoby dolarowe przed- W81!li<l2llleg<>, i te p:rowa<bionycll jest
siębion;tw, będą one mogły być wy- ponad OO p<>iważtnych negocjac.l'i w
k!upywSIIle w następnycl1 latach - s.prawie WSJPóllnycll ~sięw'Zięć
do 1993 r.
- to śmiało rnoma ~ee!, te
W ogr8!!1.larmiym rz.a.k!resioe ~ zakońc:zył się 11łOW111y ok!res popiewad7Xl'!1o ta:mże mOO!l!iwość obrotu ra.n.Ja eklsiportu. Nowe rozwią.urnia
własnymi dewl'1Jaml między przed- powinny 'Pl".ZYlllieść ef~ w postas.l~iOll."8flwamd. Jedlnocześru!e rziezwo.. ei tak baroro p<>t.rz.ebnycll nam d&!ooo (Za każrlora2J0wą .7lg()dą MHZ) wir&.
na za:ku:py u dewizy <towairów kra~ Cb..)

WH.JZT.M'".AVLU/7.D.hVH'../H"..MZV/H/~.D77H..h'7.UUH///.H'AW"
.•~:.,w:~:b7THfi"7'Fl'.'.r.:~//.///H//././H/./.1"//M

~awo

Cyw!11styka to olbrzym.i ob8:zar gLi'W<IŚcl
"IWl~
e wmieją.
prawa, więmy od karnego. Pra- PirZ)"kra r.zeez. Dz.leci wca.le si~ nie
wo cvwi1ne jest bowiem regulato- bronią,, U7lllają powód:ztwo. J07,eli
rem życia sp<>!eczinego w na~srzer dzieci męcają się nad rod:l:icarr I.
szym tego słowa xna·cz.ieniu.
to jest podstawa do WS'Z~c•a postępowania karnego. I tu wychoTRUDN·E I SKOMPLIKOWANE &ni oo wyjśc! m!alo: Mkcja. ,Podobna tikcyjnośc! wysi~je w sp.raW sprawach ka:mych
wszys<tkio wach o stoou1nek najmu mt<?SzkJJjest na ogól pr<>Ste (poza. specyfi . nia po zmarlym lokatorze. Osoby
C7ll1ymi wyjątkami). bo przy~to blislcie - d:zieci, wnuk!, zaczynają
waniem. materiału. który rozpat-t·y- udowadllliac!, te .ro.stafy ;pelinio;ne
wany Jest na roiipt>awie, zajmuje waruaJJk.i st.alego .mmie11zik.an ·a rr.e
si~ w 92 procentach
prokuirator. zma.rlym. W re:zrułtacie ()lkazuj'! &ię
Na.tom1ast w cywH1I1ych jest ina- że w wiei u pnypa.dlkach t>o fil«:y iczej. Jeżel1i u:zmamy
d.ane staty- na -za.pobi egl!Jwośc!.
Wracając do spraw
~losmisyjstyczne, to sprawy cywilme trwają
przecietmie.„ 3 miesiące.
Ta nych. Są one w wi~srości uza1 ,; tych 1278
„wpły'prz.eciętinośc! nie oddaje r<>7JPiętoś sadnione
ci czasu w poszczegól•nych wypadkach. Jedna sprawa !"07JS·trzygana
jest w ei ąg·u dwóch tygodni, a i1'1na w ciągu„. dwóch lat r
Weźmy dła przykładu sprawy po...
działu spadtku, 7iniesienia
w-spólw!aS111ości, lub ~al majątlru ~
wod-zących się małżonków. Ci osta tn.1 potra !ią klóei c! się (sądow
nie) o bagatelme prnedmioty najmniejszej wart.ości. Jaik tę wart.oś<!
ocenić . uwzględiniają-c
Inflację?
Trreba -powoływać biegłvch róż
nych s~cja.lności, a tych ·n·!e mamy na za.wołan i e, tym banfaie~ że
na.pl!sano wyżej
jest ich w ogóle za mało. Roz.. wów", o e:z.ym
powMz<bwo w
prawa wlecze się . strony są nie- - \llw-Lg•lęooil()M
821
sprawach,
czyli
orzeczono e·k szadowolooe, sp<>.ł·e=e koszty są
mtsję. Nie należy tego jednak utożdZ<.."IJ'l·ia rosną.
s.aa;iiac! .z wykooanlem orzeczel!lia
sądowego, bo o tym, że mieszkań
NOWE ZJAWISKO: Fm:CJA
za.st~pczyich nie ma i tylk!O w niZ sądów cyw~llllyc.h (w . o~gu klym pTOCe111ele O!I'IZeezenia są wy~nie
włttdomo.
łódzkim mamy je w Lodzi. Pahia- konaine nicach i Zgierzu - rejon<>we i w
OCHRONA KLIENTA
Lodzi Wojewód-zkll 1a,ko l insta.11cja) <>deszło częM gp.raw w m<>Pow6.di
produ.klcjl bubl!i ai~ę?a
mende
powol81Ilia Sąd'l.1 Pracy i
UbeZ1Pi eczeń Społeczmych. Nie zma- progów sądowych. Przejawia się
c::r.y to ;ednak, że wpływ spraw ona procesami o ro=enia 'Z tysię mmiejszyt
bo doszły nowe: tułu rękojmi I gwaran·cj.i pod,;ta.Jll leszkaniowe (na tle prawa spół wowych praw nabywców. Prod 11d~ek:zegol 1 ta1 grupa jest olbi;z.y- cent p.roduh."'l.lje bubel, 1'tp.r:z;edRwc·a
mia. Najwięcej
dotyczy eksm~sj' i;o Pt"Zyjmuje, kilient kupuje, a po:OO prawomocny
(wpłvneło w zeszłym roku 1278'. tem się oka:ruje.
I co S1ie tu daje zauważYć? Fi.k- przywilej klienta, czyli tLZyskan.te
do~konałeE?o
towa!l"ll,
.za róvmle 'najcvin:ośc! poziwów. Oto rodzice staplenią.dre - rają si ę o mieszkanie dJa d·zieci. t"l.9;śoiej) 'aoskonale
Jaka drogą? Oska, rżenia o znęca musi być udowodn ioo:y przez sąd,
nie s•e . aJWan-tum!dwo, itp. dole- broniący interesów nabyw·ców. Ta-

W

k!!cth ~w

wpłynęło w .r.es.złym
rolru 2'15 i tylko w 14 od1a.iono
powództiwo w caIDścl. Zła renoma
producentów (chodi:i! o praedmloty
dużej wairtości _, gil:óWIIlie
samochody) wzibogaca .się o praWIOlnocną dokumentację sądową, c<> powinien wprow.adrz;ic! do swego programu teleVll!zyjny „Kram".

·gąszczu

W oplnll

Większość
wskazało na

odpowiadających
potrzebę społecz

ne.I kontroli il7:iafalności t>and}u
(45 proe. takich odpowledz1).
Wśród spraw I problemów, na
które kontrolerzy IRCh powln-.
ni zwrócić szczególna .uwagę
wymieniono: sprzedd spod lady, ukrywani~ towarów, nieuczciwość sprzedawl'ÓW Cchodzllo o
wypadki nledowafanla towarów,
bądi
zawyżanie
raehunków),
kulturę obsługi
klientów ora-z
ł
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.

organlza.eyjną

handlowców, co dotyczyło m. In.
dni I godzin sprzedaży. Kilkakrotnie rzadziej wskazywano na
p~jawy spekulacji.
Ankietowani wymieniali równłd Instytucje, które - Ich zda.niem - należy obją6 kontrolą.
Najczęściej byb tj) zakłady pracy prowadzące działalność zwią
zani\ ze sprawami mieszkaniowymi: przedsiębiorstwa budowlane (20,2 proc.), spółdzielnie
mieszkaniowe (12,3 proc.}, aiftninistraeje domów I zanądy budynków (6,2 proe.). Kontrolerzy
IRCh powinni, w ocenie społe
eze6stwa,
zalnteresowa6
się
szczególnie wyiiajnośclą pracy i
takich

materiałów

przedsiębiorstwach

jest

cl

w

młoda,

2/3

sęd~ów.
pt"2lewia.żaj ącej

pr.a(!llje

atle d0Silron8Jle

Kadra
crzęś-

przy-

gotowana. clio
pełnieni!•
odpo...
wiedzialnego
zawOO.u.
Siwi.aQozy
o tym m. In. fakt, te w 96
pirooeinta.clh upraiwomoonlły Ilię or:zeciien!>a lłądów rejonowych, • wille
I lin.stamcjrl.
J-est n&tcmiut Inny
problem, nie dotyczący prarowni•ków
wymiaru
s·prawłed1iwości
1eoz„. poozty, ie. OOl!d.adn~ dO'l"ęcza
nia zawia.dom!eń l!~owyich do ediresa.tów. Otót 1ITT1Utln2' eodzien111oś

\V

bądź

kontrolować IHCh?

admlnłstraejach
łrm mieszkań w

oraz przydzlasp6łdziellliach.

Na liście proponowanyoh „obezar6w" kontroli znalazły &lę
ponadto: Instytucje administracji centralnej (14,2 proc.), I terenowej (14 proc.), przedsiębior
stwa przemysłowe (22,5 proc.),
Instytucje obsługujące rolnictwo,
w tym punkty skupu (16,8 proc.).
Placówki służhy zdrowia (14,6
proc.), a ponadto wszelkie zakła
dy produkujące bwność (10,6
proc.).
Kontrole takle powinny objął!
stwierdzali respondenci przede wszystkim: wyda iność I
jakość pracy, jej dyscyplfuę, organizację I etykę (28,8 proc. opinii) oraz zjawisko marnotraw-

stwa I
proc.),

nlei'(lspodarno•ot

Społecznej

(!3,ł

kontroll warto łet
w opinii ankietowanych poddać: biurokratyzm ,v urzę
dach, a zwłaszcza wypadki lekceważącego stosunku do Interesantów, opieszałości, przejawy
nieuczciwości urzędników - 18,6
proc. opinii, łapownictwo (Il
proc. takich wskazań), rozdział
towarów deficytowych, trudno
dostępnych czy atrakcyjnych takich np. Jak węgieł, maszyny
rolnicze, materiały budowlane,
samochody (9,1 proc.) oraz leeznłotwo, w tym warunki leczenia, przejawy niewłaściwego 1to111nku lekarzy do pacjentów,
· wypadki przyjmowania korzyści
materlaln;vch w zamian za opiekę leka~ską (8,6 proc.).
-
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jeszcze jeden temat: nas! na Zachodzie. Czy Wielu z ntch
zrobllo prawdziwą karierę? Np. w filmie. Wymienia tu siQ
np. reżysera Polańskiego, aktorów Pszoniaka I OlbrYchsklego. A tymczasem Andrzej żuławski, od lat reżyser ~
filmowy we Francji, jest zdani• (w wywia~zte przeprowadronym pr:r:es Ewę Czesze~ko-Sochack- dla „POLITYKI"), że ~
wprawdzie Polań!!kl został gwiazdą, ale „nakręcił w 1hvietny
spo11ób kilka filmów na nieinteresujące tematy".
Natomiast Pszoniak 1 Olbrychski„.
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w s1ec1
•

•
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międzynarodowych
,

pow1ązan

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
§~
~
~
~
~
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„P!łzonfak jest matm pnyjaełelem, Olbryehskłese mam od
dziecka. Ale bąd:tmy uczciwi. Pszoniak rra przeważnie w dru1rorzędnyeh tilmaeh trzeciorzędne rol'- a Olbryehskl w ezwartorzędnych fiJma~ PJQclorzędne role. A sasłuau.I~ na snaeznJe

wlęoeJ.''

A oto jak w ~.elacjt A. Zulawsidego pracuje aa Zachod-zle
re:tyaer t!lmowy:
- „Robienie film.jw jest l'l'ZJ'kOwnym sawoc1em, bo konłuje
duto pieniędzy„ Motę.,. •łt:I przydar11y~, ie za przekroczenie budtetu, rozwśeleezony producent wyrzuci reżysera, co iit:1 kilku
moim kolegom przytrafiło I pokutowalł kilkanaście lat. Na planie trzeba każdą 1ekundt:1 wykorzystać. Trzeba mieć dokładnie
opracowany temat, teby można było dokończyó film jeśli re:!;yser zachoruje ozy umrze."
Dodajmy, te A. Zulawakl przyjechał do Polski m. tn. p0
aby dokończyć przerwany kilkanaście lat temu film Na srebr-

nym globie", którego scenariusz osnuto na podstawi;; powteśd

jego dziadka Jerzego. Po ukończeniu filmu wraca do pracy we
Francji.

§

S
S

załatwianiu

apraw prywatnych w l(OOztnac:h pracy sapisano jut u n.aa tony papieru. „PERSPEKTYWY„ (W
notce podplnnej Z.) %Wracają uwagll na jen.cze jeden sS~
modny u nu swy~aj.
~
.,Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, łe Pl'J'W&łne rozmoWJ'
mtędzymla.sto.we, a nawet międzynarodowe na koszt pracodawcy, to ulubiony obyczaj wszystkich, którzy mają gdzie zateletonować. Cóż to w końcu znaczy jeden czy drugi telefon dO
cioci w Zakopanem czy wuJka w Paryżu. Drobiazgi!

O

§S
.
S
§S
A propos Ameryki. Pewna dziewczyna, notab~ne mająca wyt- § .
1ze w.rksztalcenle, wyjechała na zaproszenie do Nowero ·Jorku S

~dzle Eamierzała zabawió tny miesiące l popracować Niestety' ~
przez dłuższy czai nle mogła znaleźó żadnego zatrudnienia'.
Wreszcie lot 1IQ do nle.f uśmleehnął. W biurowcu poszukiwano
nocnej sprzątaczki na .zastępstwo„ Szczę•cle dziewczyny łrwalo
iylko Jedną noo. Gdy sprz(\tała korytarz, zauważyła telefon.
P.ostanowlla zatelefonowaó do rodziców. żeby podzlelló •111 •
nimi swą rac1Mcią. Nazajutrz straciła pracQ.''
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§S
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teru ealkiem na c::zasle - wiadomo, atectatja l porządkowanle · siatki plac - rozwatan!a w NASZYM ZYCIU" - tygodniku spoleemo-zaiwodow~':
„Problem Prao -.obrz.rdllwych„ był kledył rozwl11izany
przez armię bezrobotnych, podejmujących &IQ 11: konieczno•el
ka.i!:del!o zajęcia. Dziś Jednak świat wygląda Inaczej. W ca.zetach
ukazUJI\ się ogłoszenia, z których wynika, Iż palaezowl centralnego ogrzewania oferuje &iQ więeej pieniędzy ni:!: profesorowi
wy:!szej uczelni. Powoduje to powszeehne zgorszenłe a nawet
1zok. Ale„. babcie klozetowe w Krakowie wygraty' wojnę •
wyk.!ztalconymi urzędnikami maglsłrału, którzy eo prawda na ~
Przepisach fłnansowyeh znaJI\ się dwletnle ale nie rzncl\ przecież swoich biurek, by dbad o ozystośó miejskich &l!llłłetów, Na
1am14 takłl propozycję dostaliby pewnie 111awał11 (.„)„
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1prawno§6

wykorzystanl~m

tyką)

plia.c6wkach wychowawczych). Bą
też r-06rozenia
11: tytułu wypad- c!ą joo nied01ręczai!llle ~iedom!eń
ków lromuni1k.acyj1I1y.ch,
gdzie po o stawieniu ~ię w sądzi.eo w oklreftrollie pozwanej wyst~je ZUS. ślonym dn·iu. Ueż to rozipraw (taikTa1klich sp.raw wpłynęło co prawda że l.@myeh) p.~erywa s·ię iz tego
tyllko 121, ale też tyllko w 'T spra- powod'll ! Na pocztę jednak nie ma
wa.eh odd..a1l<l!Tlo powód'ZIWro w ca- rady. Płymi<>śc! kadr wśród l'istio!D<>łości.
n:y }est zutra~ja,ca,
interwencje w kieroWl!liotwie :nie 1ku·tlmją.
SO STRON„. REJEST1tU
Stałego q1I1słlI'll.llk:ta.iJu ~"' iz '['(JIZpooząd=lem mliillf>tra !;l)rawied.11.iJest j.e~cze jedma d2ted<z.' na w wo.ki i łąazm.oścl) breik ~ n1e ma
pracy sądów C)"\v;ilnych, e. dokład t.ak .zwAIIlego . roizez:nanie w pr2lelplnie jednego: V Wydzi.aru Są:du R&- sach dotyC'%ących doręCZ81Il!a pl&m
jooowego w Lodzi (dl.a ca.lego O- sądowych. Jak powJed;zJLa.l pl'~
kręgu): rejesit.>ra.cj.a c>rganl!Zl!lów Sądu Woj-.r6dl2lkiego w Lodzi gosp<>dairozych. (m. lin. spółki pra- W1leslaiw Ga.tą.7Jka - 11yłtlacja 1<'st
w.a ha·n dlowego , spóM'Zllelnie : lch kiatastrotaaina..
Czy
r.zeczywifo!e
zwią7lk1, spole=o-zawodowe o.tga- musl byc! ta1
ka1:„ R<lc2:n·le wpływa
n<iri:acje ro1n ilków (2'25 w zeszłym do roz:strzy~i~ia pr:z,eszlo 1·2.800
roku}
pt'7iedis i ębi<>rnbw
państwo spraw (w :i:eszłym roku 12.8~!1 I 443
wych, jednostki badawC'2X>-lroz.w<>j0- do Sądl\l WoJ<ew6d21kdego jalro I lnwe, p.rzeds i ębiorntwa za.graniczne. sta111cji). To są lud'Zlk% sprawy i o
Mo:ilna sobLe wyobra.z!c! jaką robo- ·icll praeblegu decydują nie tyJlko
t~ mają z tym sęd:z1owl-e sl.roro re- sędziowie.

powinna

Co

kllego (łą,e.zm.Je 11 ~zill1nymi, lctó.re
t1i~ zgol.a i'111ną problema-

7,ajmują

lnnymł

~

S
S
S

jesitir ma 80
stiron t iM.
m~i
st wJeir<lrziic! oz:y wiszyl!tlro oo .zaiwi era ·stabut jest zigio.dne 11 rzaa.dami
ol:xm1!1\12'1.lja.cego prawa.

Co jesrroz.e moma
wymden.1d Il
matel'ii spiraw cy'Wi'linych? Ochronę
dóbr- osobistych (20 apratW),
ko()flt.Liikity rut tle usta.wy o wynala7JC2lOŚCi
(9),
ubeziw.l.asn<>W<>1n1enia
INNY RODZAJ SPRAW."
('116). I je5'ZJC.ZJ6 jedno: Sąd WojewódlZlkl rejies1lru.je - także iiWią7.lti
~· W"tPlY'Wa do śąd&w
irejonQr,vycll: zi;i.wooowe i w 12:eszłym rokn.t zarepm:eciw<ko ska:rbo<wi państwa o na- jestrowano dch 7113 w z.alkladAffi
prawienie
S7Jkód
wyrządzony.eh pracy.
przez
fU111ikejonairiuszy państ\'V'<>
wych. DotJ"C!ZY to prrz.ewa2nie ~ł:uż
PROBLEMY„. POCZTOWI:
by !2ldrowaa ~wa.dHwe leczenie\ i oświaty . (rwypadk&w w
szJlrołach l
W · •ąda-oh cyw!·linych ~ lóds-

cywilistyki

Centrum Badania Opłnlł Społeczne.i w sondażu pod hasłem
„Co o tym myślisz?" zapytało,
jaklr dziedziny życia gosp~dar
czeg!I, bądź społt>cznego naJbardzlej wymagają. kontroli Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej.

współpracę

~

rogn<>zy na
Polski z
krajami zachodnimi są zatem lepsze niż dotychczas. Ale, jak nau- ~
czyła nas przeszłoś~, rozwiązań trudności gospodarczych
szukać trzeba przede wszystkim w kraju.
Oto smętne rozważania Jerzego Klechty w ..ZYCIU LITE- ~
RACKIM":
„Polak uwa.ła, te Jest lepszy. I od Latynosa, t od Afrykadezyka, Azjaty, także niejednego Europejczyka, Na tym właśni• ~
polega prowincjonalizm. Polłtycy wbijający swojemu społeczel!istwu (•.• ), źe są jedyni, najlepsi pod słońoem, kopią mu grób Sj
za życia I w ten sposób narody rozpływaj4 się, rozmazują w S
niebycie, nawet Jeśli maj!\ swój hymn narodowy I 11ztandar!"

Z. Tarnowska

1 ·jycie

społeczeństwa

odsumowując włoską podróż W. ·Jaruzelskiego, Zdzisław
Morawski pisze w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOWYM"
o sprawach gospodarczych, przy czym stwierdza:
„Prasa włoska przywiązuje ogromne znaczenie do rozmowy Wojciech .Jaru;wlski - Gianni Agnelli (prezes Fiata przyp. T-o). W dwa dni później ukazuje się w „La Repubblica„
- czołowym dzienniku włoskim - wielki artykuł, w którym
napisano to, o czym nikt z polskiej strony nie mówił, ale
wszyscy wiedzieli. Otóż delegacja polska nie chce podejmować
żadnych zobowiązań ekonomicznych w dziedzinie tradycyjnej
już współpracy motoryzacyjnej z Włochami, ponieważ 'v dzień
po jej powrocie do Warszawy przybywa do naszej stolicy premier .Japonii Nakasone, także z propozycjami w tym zakresie„
Wspomniany dziennik publikuje nawet dowcipni\ kary'!::aturQ
ukazującą prezesa Fiata w mundurze generalskim, zaś Wojciecha Jaruzelskiego z lekko skośnymi oczami, witającego Gianni
Agnelliego japońskim pozdrowieniem „sajonara.... •La Repubblica« niedwuznacznie wyraża obawy przed konkurencją japońsiał
w odniesieniu do współpracy z Polską. Dodaje też obiektywnie,
źe dla Polski powstała sytuacja stwarza dogodną pozycję przetargową, tym bardziej że ze strony japońskiej nie chodzi być
może tylko o propozycje motoryzacyjne, ale o plany współpra
cy na znacznie szerszą skałę."

brudną a~:t-

§S
§S

Rzec2 bowiem ·W
te ttod, kto wykonu.fe
Uw11i I nleprzyjemn11 pracę, traktowany .fest u nas (l nie tYlko
u nas) Jako osobnik n:ii ostatnim szczeblu drabiny społecznej. ~
Z Jego usług •IQ korzysta, ale wykonawell tych usług po elchu się pogardza. I nie Po elehu też. Niby Jesteśmy społeczeństwem równo~cl •Połeeznej, all! Inaczej patrzymy na i.córkę nauez;Ycielkf„, a Inaczej na •córkę grabarza«,„
~

S
S

S

będzie l~J J~ll S~
S

ie wiem ozy " Lodzt I jej okollcach
dowiemy się, te w Gdatli;ku tet są klopoty z zimą. Otl
„kwiatuszek" z „DZIENNIKA BALTYCKIEGO":
„KleroWC:ll pługa Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Rob4ł Drogow.reh (.„) wczesnym przedpołudniem ustaw!l swój
pojazd na ulicy Herbowe.i, a sam udał 11ię w nieznanym kle-·
runku. Przez cały czas, a:!: do godziny 15.30, silnik pojazdu pracował bezużytecznie. Po tej godzinie silnik wprawdzie wyłączono, lecz plug padał pozostawał bezczynny, Odjechał dopiero
ok. godziny 20. Sądzimy, że dyrekcja przedsiębiorstwa powinna
udzlelló odpowiedzi na pytanie: Jakle pilne prace wykonywał
ich pług? A mote jest to nowa metoda odśnieżania ulic?"
I na zakończenie coś o budżetach rodzinnych (za łódzką KA-

RUZELĄ") 1

"

„Monolog fony:
- Mam pomysł. Od jutra Postaram się trochę oszczędzić na
wydatkaeh kuchennych. Za oszczędzone pieniądze kupimy wielotunkcyjną pralkę, a za to, eo ~aoszczędzimy na praniu nabędziemy kolorowy telewizor z ogromnym ekran„m. w ten
SP?Sób odpadną nam wydatki na kino I teatr. I dzięki temu
rezimowl oszczędnościowemu w1·cs:o:cie 1'1!~":!~ r. ~s s~ać na futro
dla mnie."
T-o
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE
HANDLU i USŁUG „BUDREM"
w ŁODZI, ul. USTRONNA 3/9

~
~

~

~
§

Z A T R U D N I:

e

kierownika pracowni projektowej

lat pracy w projek-

~

mistrza ślusarni
- wykształcenie średnie techniczne plus 3 lata pracy na stanowi.-

§

-

O

wykształcenie wyższe
towaniu,

budowlane plus
·

pięć

§
§
§
§
§

sku mistrza,

•

mistrza stolarni
- wykształcenie średnie techniczne plus 3 lata pracy na stanowisku mistrza,

e
e

S:

stolariy
-

wykształcenie

§

zawodowe plus praktvka,

~
~

murarzy

e

-

wykształcenie

zaw.odowe plwi praktyka,

8

szklarzj
....-

wykształcenie

§

zawodowe plus praktyka,

Zakład nie przyjmuje pracowników po samowolnym ponuceniu pracy. Informacji
w sprawie warunków pracy l płacy udziela dział służby pracowruczej - telefony:
32-71-23, 32-69-3~. 84-96-40.

~~
~

383-k
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO

I

ZATRUDNIĄ

„MARKO"
w ŁODZI, ul. WOLCZAIQSKA 128

~

s

k

§
~

S

~
§
~
~

§

~
~

~
~

. ~ i~!ia~Hi~i[;j:i:fih1~l

e
e
e
e

k hk

If k

prac;owni ów o wyso le
wa i i acjac
na stanowiskach:
·
kierownika wydziału farbiarni,

h

kierownika działu jakoici produkcji,
z-cę kierownika działu organizacji i nadzoru
produkcji ds. zaopatrzenia,
kierownika referatu ochrony priedsiębior·
stwa.

Informacji odnośnie warunków pracy I płacy
udziela dział kadr i szkolenia. ul. Wólczańska 128
pokój 10 w godz. 7-15. Zakład nie zatrudnia
pracowników po porzuceniu pracy.
448-k
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ZAMÓWIENIA TELEXOWE

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

(aOMiS) WARSZAWA
00-950 Warszawa
ul. Flory 9

tel. 49-43-51 do 54
telex 812773

FARBY

•

OLEJNE I EMULSYJNE
w

pełnei gamie

*

kolorów

•

......

*

oraz

FARBĘ PODKŁADOWĄ

POKOST LNIANO-ŻYWICZNY

*

~

•

•

•

„* *
* **

PRZEZNACZONE
NA CELE
ZAOPATRZENIOWE

BOMIS WARSZAWA

~

•

LODZKIE ZAKLADY PRZEMYSLU GUMOWEGO „STOMII/'
w LODZI, ul. WERSALSKA ł1 /'15
OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nltej wymienionych pojazdów I zespołów:
1. Samoebód .,Star„ W-28, nr oodwo'Zlr. 11898. nr silnika 95207, rok t>rod.
1971, stopień zułycia 75 proc., cena wywoławcza 325.000 sł.
2. Silniki S 47, szt 3, or fabr. 78948, 81842, 85138, stopłe6 1utycia Tł proa„

ceny

wywoławcze

•U .OOO

zł.

Przetarg odbędzie się w .dniu 10 lutego 1987 r. o godz. 10 w siedzibie
przedsiębiorstwa przy ul. Wersalskiej 47 /75.
Wadium w wysokości 10 proc należy wpłacać do kasr prr.edslębiorstwa
w przeddzień przetargu.
Pojazdy można oglądać w przeddziei't przetargu w 1odz. 11-lł w dziale
transoortu .
W przypadku niesprzedania w pierwszym przetargu, drugi przetarg odbędzie sie tegn samego dnia o godz . 12.
Cenv wvwoławcze w drugim przetargu zostaną obnilone:
- poz . i - 260 OOO zł,
- DOZ 2 - 21 000 zł.
Zastrzeli(amy sobie prawo odstąple.nia od przetargu bez podania prz~~z y n .
Braków w wyposażeniu nie· uzupełniamy.
159-k
najpćtnlej

GOSPODARSTWO ·rolne
3,43 ha s zabudowaniami - IJJ)riedam. Manan Stencel. Czestków
A 39, gm. Buczek.
1299 I

;;;„,;;.I _;;:;„:;:;,._;;;_,:;;_I.~„~.
„;:;;
•• ~„

!~U!;:~11;~j~it'HH!r!

ODTWARZACZ Yideo kupię. 43-43-61.
1206 g
PIANINO kuplę. Używane futro z nutrii
tanio
sprzedam.
36-54-28.
1304 g
FUTRO nowe, łapki karakułowe (tęgie) sprzedam. Zieliński, Piotrkowska 134 - 16.
1251 g
RUBINA 714 - sprzedam.
74-07-61 po 17. 1255 g
SPRZEDAM: gitarę „Ibranez" model Jazz·bass,
gitarę „Gibson
t.-58" wzmacniacz „Fender-Showman", stroiciel
elektroniczny
KORG.
kolumn!J IBL 300 W.
mixer pius końcówka
Peavey-XR 1200, kolumny gło~nikowe ZECK
PA15.
Echo Roland
RE-501. mikrofon Shure SM-58, statywy, kable, wtyki
Cichoński,
Haśka 2 m 23.
1284 g
KOMPUTER At!Jri 130XĘ
magnetofon,
dyskietki
- sprzedam. Tel. Lask
20-58.
1300 g
SZTRYKOP
sprzedam. 87-36-0'7.
1179 g
MASZYNĘ do rotków na 60 sztuk (średnie),
sprzedam. Wiad. 15-31-50
1263 g
(od 12--14)
WLOSKĄ maszynę do lodów .,Carplgiani" oraz
nową pompkę do „Carplflani''
(spulchniacz)
sprzedam.
W!ad.
Hl-111-50 (12-14). 1228 g
MASZYNY dtlewlars~le
rkart)etowo-raJstopowe
11przedam Sopot. telefon 51-19-32.
ll77 k
PIEC gazowy atestowany I palnik - sprzedam. 111-04-30.
1239 g
PUNKT handlowy - sło
dycze, napoje, w bardzo dobrym młej!CU odstąpię. t.lsty 1180 Biuro Ogłosreń, Plotrkow11ka 98.
POMIDORY naalona
najwcześniejsze
kartowe, gruntowe: „Nestor'',
„ Tallh'lskl", „Person"
„Florenta".
„Manitoba" wysyłam za zaliczeniem
pocnowym.
Jan Rótycld,
Kutno,
Chopina 19.
115418 g
DOBERMANY - szczanlęta sprzed!Jm. Norwida 3 /9 m 39, 88-90-44.
1298 g

·-······---•• „••• „---········-··•'•ł•-~

KA W AI.ERKI

ję. 43·42~96.
POSZUKUJĘ
najchętniej

poszuku-

1377 I

pokoju,
Widzew-Wschód Tel. grzeczn.
87-28-02, po 18. 16908 g
MALZE~STWO
poszulcuje nie umeblowane~
mieszkania. Tel. 48-64-68
godz. 14-20.
1282 g
MIESZKANIE
własnoś
ciowe, M-3. 1 telefonem. w Krakow11t
zamieni- na L6dt · lub
sprzedam. Kraków, tel.
376 k
86-04-60.
M-11 własnościowe t M-3
zamlenie na domek lub
1egment - Inne propozycje. L.łsty 121.4 Biuro
Ogłoszeń.
Piotrkowska
96.

MIESZKANIA, nieruchomości pośrednictwo
handlowe. Knlazlewlcza
38 (Jul!an6w), lll-26-91.
Rutkowski 12-17.
111857 g

-· .. ... ..-.,

„ ..•...• -····
•.• --·••1•••·•1
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_, ... ,
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--'·•······-„····~·-

MATEMATYKA, fizyka,
chemia, mgr. Marciniak.
84-65-39.
1269 g

RETKINIA - korepety- ~-:"il-~!m!::i!mm'-:!'ll:m:m~~'!ft~~':';._.~.~-~~"""~.~~-1".:.:.:t'.„:':'
-Pl.nr.:.tP'-~~":J
cje z matematyki. w
domu uczni11 - duta
RSW „PRASA - KS IĄŻ KA - RUCH"

f{aa~;.ka

PRZYJMĘ

51 95 5

- - ~57~g~

ODDZIAŁ śRóDMIE~C E
Ł •d •
I Z
! i
1Q
O Z, U · Omenno,a .

chałupnictwo.

Listy 1289 Biuro' OgłoPiotrkowska 96.
SPAWACZ
ciśnieniowy
sprzęt,
pomieszczenie
- przyjmie pracę. Tel.
12-18-76
1297 g
KRAWCOWA
przyjmie
szycie
na·
maszynę
wieloczynnościową. Tel.
43-30-?14.
1238 g
BIEGLE szyjący (Wykroje) przyjmie chałupnic
two. Listy 1193 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
szeń,

96.

MLODY podejmie dobrze
płatną
pracę.
Tel.
57-63-52 po 17. 1112 g
POSIADAM pomieszczenie, przyjmę chałupnictwo oprócz szycia
(rymarstwo r~czne) Inne pi:-opozycje. Nowotki 22/8 parteT.
l~g

_.,,.
........ -·········-·„·····-_ „ , .........
-

TELEPOGOTOWIE Pentela. 117-31-76. 14378 g
ANTENY TV - Instalacje. 33-22-911
Palpuchowskl.
15410 i
TV
color, komputery,
magnetowidy przestrajam. Wykonu~
l·n tertace'y, układy l,lUtomatyki,
Int. Kamiński,
Zachodnia
75.
tel.
48-13-87.
14832 g
ELEKTRYCZNE Instalacje, 87-03-32, 52-54-86,
Obarek.
15900 g
ELEKTROINSTALACJE,
naprawa urządzeń ogrzewczych. Tel.78·30-42
Michalak.
1190 g
PRALKI
automatyczne
(polskie), PS663 - naprawa. 86~25-17 ('7-9,
18-20). Zawiasa.
364111 g
zamrażarLODÓWKI,
ki
naprawa. Wójcik.
84-42-80.
1116 g
ŻALUZJE Zamyslowskl. 43-60-97.
1416 g
ZASLONY - firany ·retro. karnisze podświe
tlane,
automatyczne.
52-92-19 Bauer.
298 g
ZABEZPIECZANIE
antywłamaniowe
I tapicerka drzwi. uszczelnianie okien, drzwi barmonijkowe zakład
zrzeszony w sp6łdzlelT e1.
d
ni.
Tilrschmi .
43-27-74 (8-16).
36851 I
MYCIE okien: sprząta.nie
wnętrz Instytucjom raSimlń s ka '
chunkl.
15407 g
86-25-82.
MYCIE olden. Rachunki.
88- 87-33 Sciubeł. 14847 g
DYW ANY,
wykładziny,
tapicerkę czyścimy metodą
p!O!'ACO-SSl\CI\.
86-53-67, Bednarska.
15401 g
CYKLINOWANIE,
lakierowanie,
43-24-18.
Trela.
15149 g

zatrudni od zaraz na umowie agencyjnej

e
O

sprzedawców do pracy w kioskach " Ruchu",
sprzedawców - rejonowych do rozwożenia
prasy.

Szczegółowych informacji udziela driał kadr przy

ul. Zamenhofa 10, p. 12, tel. 36-79-88 w. 30.

'

WBTM ZSMP „JUWENTUR"
w lodzi, Stary Rynek 2, tel. 55-39-87, 36-67-67

OFERUJE
sprzedaż skierowań wczasowych
miejscowościach górskich:

w atrakcyjnych
KARPACZ -

termlny1

BUKOWINA TATRZAIQ'SKA - terminy: 5--18 marca br„
20 marca. - li kwietni& br„ cena skierowania 16.700
1łotych.
158-k

I F I
CYKLINOWANIE,
lakierowe.nie, równie! tn1tytucjom.
Kluszczyń
ski, 87-20-56.
15762 g
PRZEPROWADZKI
74-68-05, od 18 'do 20,
Grzesiak.
13923 g
PRZEPROWADZKI. Ko1tanek. 84-'13-71.
36:i81 g
TRANSPORT
cięta rowy. Tel. grzecz. 84-07-74
godz. 18-21. Kaniowski.
611 g
NADRUKI, ręczne malowanie na tkaninach.
Tel. '14-11-13, Bajerski.
814 g
GINEKOLOG - codziennie 18-19 Mickiewicza
13
36-65-ml Kubaslewtcz.
14349 g
TĘPIMY sktltecznle gryzonie,
robactwo, rachunki. '18-17-53. Kowalik.
1519 g
TELENAPRAWA _ ,,Jowisz". 48-18-81, Klażyński.
36603 g
TELENAPRAWA. Rosiak
43-28-67.
36664 g
„JOWISZ-Rubin" napre.wa. 55-24-58 Muszyński.
36445 g
PRZESTROJENIA, fonia ,
UKF,
PAL/SECAM,
wezystkle typy odbiornlków.
magnetowidy.
Int. Fldler - 48-62-10.
36597 g
INSTALACJE elektryctne
86..:95-64 po 18. Drozdowskl.
36696 g
EKG u pacjenta. 157-55-55
Drozd.
150~ g

~

ODZIEŻOWA SPOtDZIELNIA

I

PRACY im. M. FORNALSKIEJ
w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. 11

~
§
~

I

ZATRUDNI
PRACOWNIKÓW:
•
•

~ #
~
~

S

~

S

!..,....
•

18 lutego - ! marca br„ 5-lS
2 kwiet11ir. br. Cena skiero •

marca br., 20 marca wr.nia 15.650 zL
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§ Państwowy Teatr Powszechny §
~ w Łodzi, ul. Obr. Stalingradu 21 , ~

~

~

agental
,§
do prowadzenia bufetów.

§

Informacje w dzlale adm.-gosp.. ~
tel. 32-38-69. Nie przyjmujemy
osób po samowolnym porzuce- :~
nlu pracy.
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§

od 2 lutego 1987 r. w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej przy al WYJ;wole-

-
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§

będą podane do publicznej wiadomoAcl

=
=
=
::

E

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Aleksandrowie
i n f o r m u j e,
ie listy przydziałów. mieszkań
na rok 1987

::

nia lla.

S
5!
S

=
-

Odwołania. zastrzeżenia

i uwagi odnośnie do ustaleń zawartych w p:."oje>ktach list przydziałów mieszkań w termin1e 1 miesiąca od dnia - podania Ich
do publicznej wiadomości, przyjmuje
dział członkowsko-mieszkaniowy.
'

384-k

ei

a:

=

5!
S
:
5!

'!!"

01m11mn11nrmm"mmm1m11111m111111111nu

WDÓWKI

naprawa.
36-16-88.
36498 g
US!.UGI hydrauliczne ln!ltytucje. Keller, tel.
16537 g
T4-60-14.
UKl.ADY
wYdechowe.
Nadkola. Judyma 20 (od
Traktorowej). Int. Myszkowski.
.36626 .g
„NON-INSEKT" dezynsekcja, deratyzacja.
Gwarancja, rachunki · 87.:.10-43 „Automat" Milewski.
36632 g
Pawłowski

szwaczki,
prasowaczki,
brakariy wyrobów goto· §
· · • • •1,1•...---.
wych,
·~ konstruktor6w,
§ --•&•M„IW.._
technolog6w,
~ JESTES samotny, napisz:
Korespondencyjtechnika odziełowego
~ Klub
ny. Poznań 11, skrytka

---.„.„.............._
_

se majomo~ei\ Jęsyka n.lemiecktese.

~

PILNIE ZATRUDNI

§

UNIEWAŻNIA

si• PIU·
„MYJ•
nia pojemników Boguu
Bloch - brygadzista".
bioną

pieczątkę

ZAKLAD

127T I

Energetyczny
Lódź-Mlasto
un!ewatnia plombownice „~06".

ZGUBIONO

1194'

dokwnenty•
o zwrot.
Mazurek.
124'1 I
SKRADZIONO
prawo
jazdy, Klimczak Henryk, Aleksandrów, Pół
nocna 11.
1268 I
ZAGUBIONO prawo jazdy - Andrzej Felisiak,
Lódt, Potulna 10.
Znalazcę proszę

. 12H. 1
STERNICZUK Grzegorz
Konstantynów.
Laska
1 zagubU prawo jazdy.

1265 '

MICHALSKI Cezary Pro-

mlń.skiego
li
zagubił
18.
374 k
prawo jazdy.
1188 g
POSZUKUJJ!; wspólnika
do 11klepu ogólnospo- MILL.ER Dariusz t..loowa
84 zagubfł prawo jaztry.
tywaego, ze.graniczneBlltszych fl\formact! utblela
1219 g
t.isty
go
(Retkinla).
by pracownlcmj, teL 82-24-68 oraz d1.
17071 Biuro Ogłoszeń, ZAGUBIONO prawo jaztechn., tel. 3!-36-03.
454-k
Sienkiewicza 3/5.
dy Marek Cieśluk,
Rajdowa 10.
1211 g
W~.DD7HhWO"HHA"D'"H~
-..
UNIEW AZNIA się uguWU/T~.D7U.D:U/U.N'H'.b'7.D.JZU..DD"~
bloną
pieczątkę
o
brzmieniu: „Zakł. Inst.
~
Państwowa Wyłsza Szkoła
Wod. Kan., c.o, I Izo...
lacJ! Termicznych Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
ZAGUBIONO
legitymaJózef Podczaski Lódt,
cję służbową 624/86/UL
ul. Mokra 27 m. 48".
im; Leona Schillera
Olczak Andn:ej. 1270 g
1840 I
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w lodzi, ul. Targowa 61/63
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PRACOWNIKÓW:
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kinooperator,
po~ocnik kinooperatora,
elektryk oświetlacz,
robotnik do prac gosp.,
robotnik do pracy w ar·
chiwum filmowym,
starszy portier,
palacz,
pomocnik palacza,
stolarz.

Bliższych

informacji udziela i zgłos~nia przyjmuje dział spraw pracowniczych t.ódi, ul. Targowa 61 {63.
Szkoła nie przyjmuje osób po samowolnym porzuceniu pracy.
453-k
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Sprostowanie
W ogłoszeniu .' z dnia 17.01.1987 r. o pracy
doktorskiej mgr inż. Lucyny Woźniak, nie :Dopodane nazwisko promotora.
Promotorem pracy j!!st
prof. dr hab. Julian Chojnowski.
Prof. J. Chojnowsk iego niniejszym. przepra-

atało

szamy.

.

Sekretariat Naukow y CBMiM PAN.
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Wyrazy serdecznego wspólc.:uch
Rod7.lnnm
naszych zmarłych z aslu ż ony cb pracowników
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Rady Narodowej m.
ses11

Łodzi

Na

początku

diów doktoranckich ora1 przez Stanisława Żałobnego , który od września zeszłego r.oku ;est wlceprezydentf'm Lod1i. Z upoważnienia Komisji W~półpracy Pa r tii I Stronnletw Polltyrmvch przewodniczą 
cy RI, PRON - Jerzy Jabłki<'wicz.
p!'7.ech tawfł kandvdatury
l\firosła 
wa Czesn<'go ł Ireny Marii Wie
clecll na zastępców przewodniczą
ce!(o RN . Radni \.li tajnym głoso
waniu powierzyli Im te funkcje .
Następnie przy s tąp i ono do glównego tematu wczorajSLvch obrad
- uchwaler.iia wo;ewódzkiego pla·
nu roczne!(o i bud żetu na 1987 rok.

Prezydent Lodzi Jarosław Piełrzyk przedstawił radnym projekt
planu \ bud7etu . który był konsultowany na różnych ~zczeblach
począwszy od komhji problemowvch RN a ~kończywszy na foPRON. W tok•J formułowanin
))rojektu wo.lewódzk •ego planu roczneeo na 1987 rok uwzgledniono
- w miarę mcżliwośc uwagi.
wnioski ł propozyc·•f i.głoszone w
czasie · tych konsultacji Opinie i
uwagi w zdecvdowane1 . większości
nie podważały lei . wielkości przYjęt.Ych w założ niacti planu. Ogólnie zarysowala sie opinia o preferowaniu pierwszego w'łriantu podziahl nakładów na inwestycje i

rum

sprzętu

Nieprawdopodobne a jednak prawd ziwe: są w Łodzi ludz:e. którym
n iepotrz,ebne są mieszkan,al Kiemwniczka wy<lz1a!u loka lowego na
l.\larlińska,
Wid.z.ewi·e. Mirosława
mówi nip„ że oo roku traf ia do
ni·ej 4-5 s:praw dotyczący cł) opu>zczonych l-0<kali. Ich wlaścidele. naj częściej „niebieskie ptak.i", rusz~
ją w Pols.kę
i już n·ie wracają ,
albo wracają p-0 lataoh. Po ja.kim ś
czasie sąs : ediZ>i , adm:'ll :stracja. do
której pi.-zestaje wpływac czynsz.
czy komorni>k (często lud~ i e por.z,u.
cający m iesz..kania mają na sum ,e •.
niu 11rzeszki finansowe) - zawiadamiają urząd, że loikal od jakiegoś
· czasu stoi pusty.
Sprawdza ·s=ę
wtedy czy cztowiek n ie wyjechał

sprawi„ ile wiosną ulke będą :z..nowu „klsiężycowe" - ma.szyny -.a:ywające z jezdni lód bardzo n:s.z-·
czą nawierzchnię. Dy·rekto.r Wojewódzkiego PITJedsiębiorstwa Dróg
i Mostów Andrzej Doliński, przyznaje ile zniszczeń po tegor<>c7111ej
zim~e będzie znacz.n ie więcej n.i ż
w poprzednich Jatach. ZW!I'óoon·o
sl~ już do władz m iasta o zw l ęk-
s,z enle nak:ładów na tz•w. remonty
bieżące. Dziury oo prawda. i tak
będą łatane ale jeśli n.ie znajdz e
się dodatkowa g<>tówka, p i eniędzy
.zabraknie na coś inneg<>, choćby '
.na wymianę zniszCZO>Ilych znaków
drogowych.
(ab)

TroChę trudniej

o „procenly''
Do końca ubiegłego roku przepl·
sy pozwalały, by w naszym województwie
działało
670 punktów
sprzedaży alkoholu sklepów l lokali gasuonomicznycb, w których
można kupowa<! wino ~ wódkę. Od
nowego roku MiłWiU ograniczyło tę
liczbę o so placówek •
- Nie oznacza · to jednak, że zllkwidowalismy pól setki sklepów Informuje z-ca dyrclttora Wydzia.tu
Handlu UML, B. Kredens - ponlf'·
waż
nie wykor:i:vst.ywallśmy owei:o
limitu.
W naszym województwie
prawo
sprzedaży
alkoholu miało
wtedy 631 sklepów i lokali gastronon1lcznych. Podobnie postąpiliśmy
teraz
_ zamiast &20
mamy •Ol
miejsc, w których motna kupow~ć
wino i wódkę.
K. K.

· Wśród ZJdobywców trze.eh nagród ' równorzędnych ie.st jeszcze
P\btr Gnesiak
(z V ro.ku. z
. p.racown '. doc. S. Labęck.iego) .
. - .aut.or projektu identyfikacj i
·wizual•ne.1 „Studio O!set". (rs)

c i ężki€.go

Nieco lepsze. noty otrzymały od
PIH wyrobv żywnościowe. Tutaj
kont.rolerzy mają zasbrz.eżen.Ja do
oo szósteg.o - co piątego badanego produktu. Np. w mleczarn ' ach
.,Ch.rLCi Się" wodą masło i .;ery,
w tych drugich często Jest za mało tlus:ziczu. Co trzecia serwowana
klientom kaw .arni
I restauracji
kawa jes>f. za słaba.

„Próchniku",
.. Suponie"
i
.Polsj)Oll'cie" badano odzież. Wybrano 29 part i: towarów; po <>0ejt"Wlliu uwagi były
do 14 oartii.
Wy roby drz iew iarskii-e i pończosz,ni
cze prz eglądano u najwi ększych potenta tów. m. in. w .,Fen.iksie" i
W

Zdecydowanie najlepiej wypadł
przem~I m i ęsny: za.strz.eżznia budz! iedy·nie oół procenta przebadanych wyrobów. Ty·l e tyl1ko. iż nie
zawsze polska norma Je$t zgodna
z ools:kim smakiem, .ale to iuź -zupeinie i~na historia.

•

(j. kr.)

użycie

Rów.n.leż w zakładach dużych I
nów<>eześnie wyiposażonych badano
tkani•ny. - Pod. lupą byly
wyroby
m.
m. „T:Jni()o!\tęxu", ,,Alby" I
,.Pie<wsrej". ReZlllltaty? W ,,Albie"
na .12 pa.rtti były uwagi do 10. w
,Pie;rws:rej" na 22 - do 12. · Uwagi p<>wa'bn.e: sła·be i spierające się
· kolory, k,uttzelllie się l'llb roro!ąga
nie po praniu'
r::zy praoowa.n~u„.
Nagminnym zjawiskiem jest przyjm<>wanie kiep&kich
surowców l
materiałów pr'Zez tydl, którzy mala z nich i.roh ' ć wyrób gotowy. A
źe cudów n1e ma. jem <>n potem
ta.ki, jaki j.est.

Niepotrzebne mieszkania
chciane meble: ..

Podobne sesje na temat planu
i budżetu odbyw)łc.' się będ<\ w
dzielnicowych, miejskich i gminnych radach narodowych.

wlaśnie

„Zenicie". Na każde cztery *aą.kolowane
trzy były nie taikie
jak trzeba. '

Na wczorajszym
O to konkrety.
p.os iedzen•iu WojewódiJk.iej Kom isji
do Walki ze Spekulacją przedstaw iC:el PIH podał v1ryniki ubiegłoroczn ych
kon~rołl
w z.a.kładach
•)rzemyslu lek.kiego. Fachowcy z.badali 217 partili towarów i 11-0 z nich
zakwe~tionowa1'i. Uwagi byly rót.
n·e. za każdym jednak raz.em dotyczy!y rzeczy waimych i jasno w
pr-ze p isach określonych.

(i )

Radni
jednom yślnie
uchwalili
wojewódzki plan 1 budżet na 1987
rok. Podj ęto też uchwały. m.in. zatwierdzono harmonogram zapobiegania i zwalczania patologii społe 
cznej w latach 1986-1990.

•

Ogólnopol:s.kie
Biennale
Stud.:1nckiej Grafiki P.!"0-jektowej przyn 'os!o nagrody młodym artystom
z łódzkiej PWSSP. Wśród 117
prac 30 autorów jury najwyż~i oce-n ilo projekt plakatu „Festiwal Muzyków RJckowych .Ja.roci•n" - Piotra KarczewskiefO, studenta TV roku z praoown i doc. B. Bal ickiego. Laureat
. T nagrody ot rzymał ró\Vnież wyróimienie i a proje kt
plakatu
„ Warszaws·ka Jesień".

W tym samym czas ie dyżury
pełnić · b<:dą czlonkow e preLY·
d il5.w
dzieln icowych i m iejsk ich rad narodowych:
+ Bałuty (ul. Zachod~1ia 47
p. 169) - Marian Urbaniak;
+Górna rai. Pol!lechn !k . 32
p. 129) _ Wojciech Kopeć;
+ Poles ie (ul. ~ielona 10 p ,
135) - Mieczysław Pacyk;
'
+ Sródm i eści<> (a.J. Kości u sz
ki 1, p. 117) - Stan i sław Niedzielski;
• WidlJeW (Ul. Anni1 CzetWJQn e j 30, p. 30) - Roman Frącz
kowski;
~ Pabianice (ul. Arm ii Czerwo nej 16, p . 12) - Jerzy Fajchi;
+ Zg ierz ful Arm ii Czerwon ej I, p. 37) - Ja.n l\:urzawa.

mieszkaniowego· zaledwie w 78
proc„
zaś towarzyszącego jeszcze
mniej - 45 proc. Ubolewano nad
brakiem Śt'o<lków finansowych na
wyremontowanie w tym roku 4.100
mieszkań
(jak uprzednio zakładał
projekt planu), zwłaszcza że są na
to możliwości wykonawcze.
Do niektórych spraw poruszonych w dyskusji ustosunkował się
zastępca przewodniczącego Komisji
Planowa n ia przy Radzie Ministrów
- L. Ochock!.

Projekt planu zakłada wybudowanie w tym roku 5.050 mieszkań,
z tego w budownictw1t uspołecz
nionym 4.450. a - w budownictwie
indywidualnym
600. Zostaną
przekazane do u:i:ytku 73 pomieszC7.enia do nauczar.ia 531) miejsc w
4 przedszkolach zakończy się budowę . Pomnika : Slpital:,i
<:;entrum
Zdrowia Matki Polki będziE' się
kontynuować budowę Centrum Kliniczno-Dydaktvcznego AM i modernizować Szpital tm . H . Wolf w
Lodzi. Otworzy się te7 dwLe przychodnie rejonowe na parterze budvnków mieszkalnych na osiedlacn
Pabian icka ~ednars ka i Radoi;oszcz.
Plan przewiduji; remonty (pań
stwowych i prywatnych) 109 budynków o 2.975 mieszkaniach, w
tym wady technologiczne mają być
usunięte w 25 budynkach o 1.159
mieszkaniach.
Opinię Komisii Planu Gospodarki i Finansów RN m . Lodzi przed-

r

Na początek dwa
wyjaśnienia:
wyroby, o których mowa, to efekt
pracy łódl7lkich fabryk pt-zemysłu
lel~k i ego, słowa. .. bubel" używamy
zaś .na oznaczen:e ' artylruro - n ie
mogącego spełn·iĆ wymogów polakich n~~rm. które zresztą spełniać
pow in ien aby móc opuści ć .t eren
fa bryki.

Dzi·ś w godz. 15-16 w pokoju
14a Ur:zędu m. Lodz.i (ul. P1e>trkowska 10-I) dyżur pełn i czło
nek Prezydium RN m. Lodzi Hieronim Bartel.

Podkreślano, że plan ten jest na
miarę naszych możliwości, a nie
społecznych
potrzeb.
Było wiele
zastrzeżeń do pracy przedsiębiorstw
budowlanych które w ieszłym roku wykonały plan budownictwa

Chodz,i o stan nawierzchni łódz
kich ulic. Jeśl i porówna.nie ich wyglądu zwłaszcza
sprrod kilku
czy kilkunastu dni
- do krajt0jest prze.sabraZ'tl księżycowego
d.rone, t<> tylko trochę. Tera.z j·e.st
już nieoo lepiej . bo do boj-u wkl"O-czyły spycha.cze, równiarki itd. Ale

Studenci
PWSSP
najlepsi

•

Wił

ow

r·a dnych

jej przew.odnlczący - Zbigniew Wawrzaszek. W dyskusji nad
projektem planu 1 budżetu zabrali gtos:
E. Pakulski. S. Bączyk,
Irena Adamiec, L. Górka. J. Boniński, C. Skowro,ński, E. Szuster,
J. Rajpold.

obrad radni przy- remonty jednostek budżetowych ,
wybudowanie minimum 4.450 mieszkań w budownictwie uspołecznio
.nym.

j,ęli rezygnację i pełni~nia funkcji
zastępców przewodniczącego
Rady
Narodowej i członllów Prezydium
RN przez Marię Wawrzyńską w
związku z po<ljęciem priez nią stu-

Dyżury

stawił

Niezwykle pracowita (frwała przeszło 6 godzin!) była wczorajsza
sesja Rady Narodowej Miasta Lodzi, którą · prowad.t.11 jej . prz~wo<l
nlczący prof. Mieczysław Sen\iński, W obradach <.H.:z.estmczylt zaproszeni goście: członek Rady Państwa , poseł na SeJm, wiceprzewodniczący OPZZ kapitan żeglugi wielkie.i Jerzy .Uziębło, :i;astępca przewodniczacego Komisji Planowania przy Radzi~ Mm1strow
Ludwik Ochocki, a także pr~dstawiciele KL PZPR WK ZSL,
LK SD, RL PRON , Wojewódzkiego Porozumienia Zwi ą zków ZawodoWych . .

•

Kto ciekaw, niech

P.odkireślamy jedno:
te dramatyczne licz.by u.zyskano ,
badając
wyroby nie · WE-dług gustów kl·ieaitów J..-;ra.jowych, nie mówiąr lut o
imtrz~bach ewent'Ual•nvch
kupców
z zagran;cy. Wvnikły one z weryf ' kacj.! ich 'i;(od.ności z przepisami,
do których
stosowania
zakłady

z.a granicę. czy n ie sied~ w wlę
z:en iu n ie umarł. n~ le ży w S:2'JPitalu. itd. Jeśli poszuk·wan ia
są
bezskuteczne wydaje s ' ę decyzję o utracie prawa do zajmowan ia lokalu. To , oo j€St w m:esz.k<iniu - zwykle po prostu stare gra,
ty - przewo.z.: się do s:pecj.al•nego
magazynu. Tam czekają. trzy lata
na właściciela, a potem to , co na
daje się do użytku, przekazyw~ne
jest opiece społecznej,
a reszta
idzie na
śm · ctuik. Rzadko,
bo
rzadko. ale zdarza ' się, że ludz:c
z1>sta.wiają na . pastwę
losu rów- ·
nież dość cenne sprzęty _
w widzewskim urzędzie czekają np. na
właścicieli dwie lodówki i dwa tclew;zory.
(abl

{)ł'Z~mysklwe

(K. K.)

Dyrektor - obiecał...
... i na tym się skończ11lo . Dwa
tygod,nie pg naszej akcji „Zimowy telefon" rozmawłaliśmy
J! zastętic(\ 'f!.4c:telnika
dzielnicy
Polesie· i dowiedzieliśm11
się
m. in. że remont domu pny
u!. Zielonej 16 zostanie wykonany do 15 f11'Udnia 1986 (.,DI:/' :t
8 grudnia) .
9
je

Tydzień

na

są zooowiązane .

Odwiedziliśmy mieszkanie nr
w tym domu. G1'zylJ zajmu-

ściany, z której
tynk
dawno odpadł.
- Poniewaź nad tą
częścią
mieszkania nie ma strychu
:;powiedział nam wła.śdc.iel mit•
szkania - woda z dziurawej rynny przecieka przez da.eh i powoduje zaciek na suficie i ścia
nach.. To.kie niespodzi nnki znosimy już od ośmiu !at, a. admini.stracja po prostu. no,s lek•
pół

już

~rogach

13 wy;pac1ków wydarzyło s i ę w
ini1n.ionym tygodniu w Lod:zi 1 wo}ewóclztwie. Jedna osoba ponios ła
śmierć, a 16 Z>OStalo rainnych. Zanotowano ponadto 23 kolizje bez
ofiar, zatrzyma.no 8 n i etneź"W-ycb
k i€tro\VCÓw, z których dwaj spoNa zd.jęciu: widzewski magaz~· n rZeczy „nici:yich" przy ul. pn;y.
wodowałi wypadlki. 10 wypadków hyszewskiego. Część mebli przewieziono już do nowyrb pomieszczeń
były to potrącenia
pieązych,
przy ul. Sobolowej - stary magazyn mieści się bowiem w obskórprzy czym do 5 dos:z.ło z dch winy. nym i strasznie zn:szczonym drewnianym h!\raku.
(a.b)
Foto: A. WACH

cewn.ży.

Po co było obiecywać
re- mont. skoro ROM n1' 5 nie stać;
na kawałek IJlaehy?
W. M.

'
w.u~~~~H~~ ~„,~Wf-"9'Q~Hn.ł 7~h'.OH°Ll~~..OOUD7H./AYIAY~/'H.DHH'.HHAV./.U.U/L~m.
ponleddalku l!o
piątku
w
godz. 12-18.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ctątą problemowa - 57·ł0·33
w godz t!-22
l'ELEFON Of,A RODZICOW
S3·U-99 - porady wychowawcze, czynny
od ponledzlal·
ku do piątku w godz. 13-18.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi 2 problemem al·
koholowym - 57-31·4? fponle·
działek piątek,· 11-20).

mSTORII MIASTA ŁODZI
(Ul.
(Ogrodowa 15) godz. 11-15
SPORTU I TURYSTYKI (Worcella
21) godz. 11-15
WLOKIENNICTWA
(Piotrkowska
282) godz. 10-16
SZTUKI (Wlęckowslrlego 36)
godz. 11-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SLUZBY
ZDROWIA (Żeligowskiego 7) godz. 15-18
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskiego 21) godz. 10-15
'
MIASTA PABIANIC (pl. Obroń
ców Stalingradu 1) godz. 10-15

TEATRY

WIELKI - godz. tł „Faust"
NOWY' - godz. 11 „Chłopiec •
gwiazd"; 19.15 „Jak się kocha-

WAZNE TELEFONY
· Pogotowie MO
Straż

Pożarna

Pogotowie Ratunkowe
lnformae.la slutby zdrowia

36·15-19
913
35·5S-55

Informacja telefoniczna
lJ;l,f ormacja kolejowa
lnforma('.la PKS
Dw. Centralny
lntormacja kulturalna
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie energetyczne
Lódt Pótooe
Lódt Południe
Pogotowie gazowe
7ł·SS·23;

ją"

997
998
999

31~97-06
32·8ł·03

32-53-12
7ł·M•3S
7ł·28·19

74-66·95, 392

pogotowie dtwlgowe
74-łO•łt,

Tł-87·66

TELEFON ZAUFANIA
SS-37·37
MLODZIE:lOWY
TELEFON ZA·
UFANIA - 33·50·66 czynny od

MALA SALA - godz. 17 „Moralność pa·n! Dulskiej"
JARACZA - godz. 16 „Dziady"
7.15 - godz. 10 „Tytus, Romek
I A'Tomek"
POWSZECHNY - godz. 17
„Kram z piósenkaml"
MUZYCzN'Y - godz. U „Spiąca
królewna"
ARLEKIN - godz. 17.30 „Krawiec
Niteczka"
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (Ul. Gdańska 13) godz.
tl-17

ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zg!er·
ska 147) y,odz. 9-18
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO·
GRAFICZNE <pl. Wolno~ci U)
godz. 11-18

• •

•

zoo - czynne w godz. t-l~ .30,
(kasa do godz. 14.30)
p ALMIARNIA czynna
w godz.
10-16 (prócz poniedziałków)
&:INA
IW AN OWO - „Dawno temu
w
Ameryce" USA od lat 18 godz.
. 16. Seans nocny: ,,Niesamowit y jeździec" USA od lat
15,
godz. 20
PRZEDWIOSNIE - „S ygn11:ł
ostrzegawczy" USA od lat 15,
godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19
POLESIE „Wodne dzieci"
ang. b.o. godz. 15, „F /X" USA
od lat 18 godz. 17, 19.15
WLOKNIARZ - seans zamknięty
godz. 9; „Nad Niemnem"
cz. I i II pol. Od lat 11 godz. 12.15, 15.30, 18.45

WOLNO!IC - „Protector" USA Od
lat 18 godz. to, 14.30, 17, l9.30
„Bolek i Lolek na Dzikim zachodzie" pot. b.o. godz. 12.30 .
WISI.A - „Scęny dziecięce z życia
pt·owlncjl" - poi. od lat
18
godz. 10, 13, 16. 19
ZACHĘTA

u .s A od lat
14.30, „Walka
fr. od lat 18

„Boskle clala"
12 godz. 10, 12.15,
o ogień" kanad.godz. 17, 19.30

STUDIO
„Dotknięcie Meduzy" ang, od lat 18 godz.
17,
19.30

STYLOWY - „C. K. Dezerterzy"
pol. od lat 18 - godz.
16.
Przed premierą: „ żyć I umn:eć
w Los Angeles" USA od lat
18 godz. 19.
TATRY -

MALE-STUDYJNE

„Szaleństwo

I metoda" od lat 18 godz, 17

-

cerz t jego dwle nl!lo~ci" koreański ,
od lat t2 godz. 12.30
MUZA - „Pechowiec·• fr.
od
lat 12 godz. 16, 18
1 MAJA - „Gremlinsy rozrabiają"
USA od lat 12 godz. 16;
„C i eń paproci" . czes. od lat
t5 godz. 18
POKO.J - „Porwanie 'v Tiut!ur·
Us tanie" poi. b.o. g 0 dz. lo.15;
„Honor Prizzlch" USA od lat
18 godz. 17, 19.30
ROMA - „Sek<mlsJa" pot
od
lat IS godz. 10, 17, 19.30. „By!'
albo nie być" USA od lat
15
godz. 14.30; seans zamknięty godz. U.30
STOKI -

Klub Filmó'v
Dziecięcych
„Relax"; „Powrót Jed.i" USA od lat 12 godz, 16;
Klub Filmowy „Oscar"
„To
tylko rock" pol. od lat 15 godz.
18.13

18.30

GDYNIA - „Kino non 8tOp
od godz. 9- 22 „samotny rejs"
rad.z. od lat 15

GWARDIA „Honor
Pńzzlch" USA, od lat 18 godz.
10, 14.30, 17, 19.30, „Mężny ry-

Wo;;.kt~~o

„Falszywy kslą!:ę'' b.o. godz. 16; „Amadeusz" USA ąd lat 13 godz. 18

c ze ~.-RFN

TATRY „Ofiara" wc:g.
Qd
lat 18 godz. !5, 18.
SOJUSZ - .. Old S•1rehand"
RFN- jug. b.o. godz. 16; „Kocham" radz. od lat 13
godz.
17.45

-~

ti1 .

Armii Czerwon t<J 17.

OVlURY ~ZPTTALI
C hin: r.r!~ urazowa
S.zn:tal
. im. Sonenberga . (Pieniny 30)
~eun 1 1: ~•11 nrg l łl
Skłodowski ej-Curie

35)
Okulistyka -

~7.oil ~. 1

(Zgierz,

lm.

Pa„

rzęczewska

Szpl ta1 im. Sklo(Zgierz, Parz ęczewska 35)
<'h!ruritl" d>iP.r i ęra
- S>p ital
im. Konopnickiej (Sporna 36/50)
dowsl,ie.J-Cuńe

T ar)· n~oln"! ' a

SWIT -

HALKA - „Impertum kontratAkuje" USA od lat 12 godz. 16
Ml.ODA

1>

OwrkóW -

tal

węg.

DKM - Iluzjon - Najpię!mleJsze baj·k:I śwlata - godz.
16,
18
OKA
„Seksmisja" (pot.)
od
lat 15 godz. 8,30, 11, 13.30, 16;

Pabłanlt"e _; .l \rmli Czerwonej T• .
Kons1a, •vn<\v. ' Sadowa 10
Gl::>w.nn - t,owi <.: ka 13.
'
Aleksandrów - Kościuszki ł,
1'. g 1eri
~11<ors1<1ego 16
Da•

36 ;50)

c)z '. ec!ęca

im. Konopnickiej
.

Chirurgia
Szpital irn
sklei(<> 221

.

.

-

Szof.
cs.porna ,

sz<"zękowo-tw a rzowa
ff< •i;>ciń·

Earlick!ego

t.arvn c,! nlol?i9

Szplf.11

hn.

Pi.rogowa (Wólczańska 195)
. Toks vkoJogia
- !nstvtut f>l ed)· c~·ny Pracy (Teresy a1
Wenetologla
Przychodnla
Dermatologiczna (Zakątna 44)

APTEKI
MlckJewlcza zo. Nlclarnlana 1,,
Dabrowsklego 89.
Lutomierska
146, Ollmptjska 1 a, Piotrkowska
67.

Doratna ponioc o!<ul!styczna ul:
Zapolskiej I ~ Gabinet czynny od
lT-7

"'DOO

W

dni

pOWS7.t dn ie,

w dni wolne od pra"v
bę. Tel. ł3-39-72 w, 68.

całą

do•
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