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i jutro obraduje Sejm

Informacja prezesa Rady Ministrów o sytuacji IP01eczno.gospodarczej kraju oraz o pracach rządu w 1987 r. jest pierwszym punktem dwudniowego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się 2B bm. o godz. 10. Nad expose Zb!gmewa Messnera rozwinie się debata, w której zamierza wystąpić kilkuna1tu posłów, w tym przedstawl'clele klubów I kół poselskich.
Porządek dzienny przewiduje sprawozdanie komisji se]mowych o dwóch projektach ustaw. Pierwszy dotyczy przeciwdzlalania praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej. Drugi projekt odnosi
do środków farmaceutycznych,
artykułów lłlłnltarnych I aptek, zd zmierza przede wszystkim
do zapewnienia odpowiedniej jakości leków.
·
Ostatnio du:te zainteresowanie opinii publicznej .I nerolt1•
. łyalru.sjo wzbudził rządowy projekt ustawy o podwytnenlu
merytur ł rent w 1987 I 1988 r. oraz o zmianach niektórych
przepisów o zaopatnenlu emerytalnym. Meritum spraw I zary90wane, odmienne punkty widzenia co do tego, co I kle•
dy nalety zmieniać, znano Bil opinii publicznej. .Jak dowtaduje 1l1t dziennikarz PAP, Konwent Seniorów postanowił przedstawi<! Sejmowi wniosek o rozszerzenie porządku obrad •
sprawozdanie komisji nt. tego projektu. We wtorek komisje
zdecydowały zaproponować Izbie ograniczenie się do tycb 11rtykułów projektu, które dotyczą podwytszenla emerytur l rent.
O Ile Sejm zaakceptuje wniosek, sprawa ta ·byłaby rozpatrzona zapewne w czwartek.
Druga część dwudniowego posiedzenia parlamentu poi1wlę
eona bf:d:de stanowi ochrony środowl11ka I aktualnym pracom
rządu w tym -zaktt!!le.
W ezwartek, pod kontee obrad, przewidziane llll łnterpela
"'9 t zapytania pogelskle.
Pcsiedzenie to ma by~ eetatm• w l'(llrlpOC"Lęt.ej we ~
!esfen:nej sesji Sejmu.

•I•

„

w

komisjach sejmowych o 1tmerrtarach

·'88

Projekt zaaprobowano Inauguraeyjne
l'rHdlławlelele renrła praą, płu

posiedzenie
10CJa•l.,.-Clh-•pn-1---~l 2 rundy

OZ'

I 1praw
l)'waJłl ci-kle dni. W1zy1tko u
1praw1l l'Zl\d\)Weso proJekłll utaW)' o podW)'łkaeb emeł')'łot I rent oraz o zmianie niektórych przepisów o laopałrzenlu emerytalnym proJekbJ, kł6rr rozpałrywan1 bJI m.fn, Pftet OPZZ. Rad• Społeczno-Go1pot'larcz11, zespół ekspertów seJmowyeb, NOT I -oczywl4cle przea
ulnteresowane koml1Je 1eJmowe: Prac Ustawodaweąeb oraz
l'ollł)'ld SpoleemeJ, Zdrowia ł Kultur)' FiQ'ezneJ,
2'I' bm. obłe koml1je IJ)Otkaty 11•
N bm. w WlelkleJ Br)'taaU ros- po raz ostatni przed plenarnym
PGCSlll alę lłraJlr 110 tys. pracew· posiedzeniem Sejmu. aby przedysallr6w
pr1:edslęblorstw
„nicom" kutowa~ i przedstawu! ostateczny
srełllcy 1paraUtowaalem
systemu projekt Wysokleł Izbie.
a.-o•cl. DomagaJ11 się oni
pod•
Posłowie obu komisji po wez~
wytaenta pJae,
nlejszych dyskusjach doszli do
CAi' lleater
wniosku, te lepiej będzie. jeśli na

nle:m,dl, llllmNmwa ~ 1
Wychowania, Biun dl. Młodziety
URM. komi1jt dl. wspó.lnyeb kontaktów międzynarodowych polskich
zm•ów młod'Zlety I studentów.
Celem tej W'frzyty było przy,otowanJe wspólneto prognmu wymiany
młodzlety w br.
W efekcie lailJmdn:iowej w12;J't7
~tld„lsa.ny -tal program
ny mlod21eb obu bjów w li&-.
.Jest to najm;enzy te,o tTIN p~
ram wymiany młochietowej • lrraiamt 'Ellnopy acbodD.ieJ.

„m1.

OITLI łf.UĄ COllAZ
Wl)l:KSZE TBUDNOSCI
· Pn.a aułralłjab awal&, t.e
Jeri to preeecle• w eałeJ, praWle ZOO-lełnfej.
łradJeJI teso
kontynentu, Otó:I Jeden a anę·
dów odmówił zgody na .idope"
poWttłuJ11c 1lę na." wan.
Jedno z maliei\!ltW w Au•łl'•·
ftl, Prą ezym nfe POllano aaawlsk
a.ni miejsca zamie•„kanla. wysłl\Płło o allopeJę niemowlęela Płci męskiej. Sprawa
trafOa (Io ollpowlednle«o orze·
do, l'd'Zie powstał nfespttdztewa.ny problem,
Ołó:I rospalnlJlłł'J' •PNWł •"ędnlk orzekł, Ił nłe '"rata
•JOCl:v, cd:v:I małtei\stwo ma na oko - łak wle1klł „nad-·
A'ę, Ił •wladeey to o nieprawi·
l!lowym
odływlanf-.
Takle
odł:vWiante mote s lroleł odbM
się ujemnie na adoptowanym".
tJrzęt'ln!it był twardy, ale ob!eeal, te wrrazl zwot'lę na adopcję. Jdll kałde 11 prz1szłycb

rodziców Zr'Zllcl eo najmnleJ 25
kw w najbllłsz:vm czasie. Wagi
aktualnej nie ujawnionoWYJĄTKOWO

DROGIE
HAMBURGERY

Klika hamht1r«erów ll:enło
I-osobowi\ załon tml«low•
aalet11ceW9 llo woJsk U!IA
1taeJonuJ1teyeh w RFN po pne1.do 'tllO dolarów ..na rtOWfl•.
otM woJskttwl amerJkdlef,
~ en.flł ttle w RFN nawet
hardziej nroboc!nle,
nłł we
wla1nym ltraJu, let!lłC' na.t'I jelłDI\
I · auhltłrall w Bawarii, t1'"e1I
Mr ameryka1\skł z bambnr«e
rami. Des namysłu wyl11c!nwa·
Ił
na
parklt1p
11amoeho·
dowYDt, pobleg11 po zakup:v za
tt0mlna,ft\c w po4plecbu W:VłlłCZY<J
wało

11łnlk .

Ba.las I nlecoc!zlenne l~ow•·
1tle !iml!l'lowca na parkingu MłY
nrz:vl'?.Yn!ł. te a
rq, nalefaceg-tt

hłyskewieznte wyniosła llłę

RFN
cal'ł

•l\!llednleso ha·
do mlenkai\c8

klientela.

Włałelelel

łmlełowca

nskarłył

1'1111"

amerykarl•tlf'n e
!!traty.
Jakle poniósł w t7m
t1nln, w wy!!lokołel olr. t.50CI dol.
U~A.

W ten tylko 1po!!lób eala 1prawa dl>łarta do dowództwa Jed

no!!tkf a poza karami przewl1!,;lan:vmf w regulaminie woJ•kow:vm. za. „zaspoknfenle elodu
w wyfątkowo
nlew•kaianych
\•&runkach" zalora "ta2ana zo
•tała na wYPłaeenlf! 1'0 100 doł.
wldr.lcłełowl tllłllP.c!nlC«o i.a.ru.
którJ podleiral jurysc1ykcJI itFN.
Opr. !li. C. ,

Uwta1cino, le w br. w mlodz!e6owej wymian~ wef:mi• umiał •
600 os6b s 11:.aMej 1truiy.

------•
plenarne obrad1 Sejmu przedstawiona zostanie tylko część rządo·
wego projektu, dotyCZl\C• tzw. starego portfela. (Artykuły 1-7 I 12
projektu).
Inne
zaproponowane
zmiany posłowie postanowili na
razie odłotyć, aby motna było je
dokładniej przedyskutować I lepiej
dopracować.
·
W d11kutowaneJ częjcl projektu
włdclwle jedyn• powa:łnlejszit kontrowersję wywołała podczas obrad
komisji propozycja, aby wrześnio
wa podwyłka emerytur I rent
(przewidziana projektem ustawy) obliczana była od podstawy wymiaru hrtadczenla na dziel\ 28 luter-o br. Takle rozwilłzani• - zdaniem niektórych po1łów - nie bę
dzie eprawiedlłwe. ldył do pod·
stawy wymiaru nie będzie wówczas wliczona podwytka łwiadczea\,
spowGdowana coroczna waloryzacją
emerytur l rent, prze-prowadzana
w marcu. Kwota podwytld będzie
przez: to o ok. 20 proc. nltsza.
OdpowtadaJae
ten zarzut minister pracy~ \fiae ł l!Pr&W 1oc.łał
nych Stantsnnr Głbala 1twterdzl
te 11dyby naletnołc! podwytkł obliczać od podstawy Ble na dZień 28
luteiro, a 31 1lerpnla, to naletałe
by dodatkowo wyasypowac! tylko
w tym roku li mld złotych, w latach Pl'Z)'IZłych IEIUlCZftle wtęeej -

„

ro~

du na lttr.

„

Próba zamachu stanu
na filipinaeh
d: donOI~ • Mantu, we
wtorek rano udaremniono
na Fillplnach prÓ~ wojlkowero umachu atanu,
podjęta przez 1Wolennłk6w obalonego pned rokłem J>rezydenta teto
kraju, !'erdlnanda Maroon.

(PAP)

budynek

będzie wzięty

W stolicy

Ausflrił

Po

pnen.ło

pięciu tygodniach przerwy św!ąte
c7i!l~n09.•orocmej rozpoczęty się we

wt('Jl['ek obrady drugiej rundy 11p«-

kanla KBWE Wiedeń '88 z udziadelegacji 33 kraj6w eu!'<>pe<jskich oraz USA I Kanady,
Pierwsze
!)08iedzenie plenarne
nowej rundy
było otwarte dla
dzlennika.r%y. Głos ubrali szefowie
dwuma~tu delegacji: Belgii. USA.
Szwajcarii. Hol11ndll, Jugosławii.
Polski, RFN,
Kanady, His:zpanli,
Francji, ZSRR ł CSRS.
łem

„

ministra J. Urbana·
Wtorkowa kontereneJa necr.i:nlka rządu mln. Jenep Urbana roz11• od pytaJ\ dziennikarzy. Pierwsze • nich. postawione przez
przedstawlelela •«eDcJI DPA dotycsylo w1nlk6w w1bor6w w RFN
I łeb odbioru w Polsee. Minister dwlerdzU, te na oceą Jest Juzeze sa wczemle, prąJdzłe na ło esu, sdY powstanie nowy rząd
I •slosl IWcSI Proeram, uczec4lnie w konłekHl• lłolunk6w • Polskłl.
poczęła

- W bod• pnyje:l4ła do Pol- n1łanl1 .,ąjęły pnn senerala
iki John Whitehead. Jakle ma ta JaruaelaklesoT (Cbleap Tribune)
wizyta znaezenie 1 n1 Whitehead
Rzecznik poinformował, te z-ca
nkr. Ił.anu USA - odbędzie rozmoWJ w MSZ, a takł.e spotka 11•

•

pnedlltawicfelami najwytnych
w tym przypuazezalnle s
Wojeieeh- .Jaruse111kłm. Wyruił

władz,

„
Zmarł prof es or
AdoJf Ciborowski

W wteku 88 lat
zmarł prof.
Adolf Cłbcwowlki, wybitny architekt I urbanlsta, po11eł n Sejm,
ftłonek Rady PaMtwa.
By,t ezZOftldem TymauoweJ Rady. Xrajówej PJlON, a nutępnle
nłonkłem ltomłtetu WJtiionaweufO llK PllON I P!'HWOdnlel!l\e)"m
WarnaW1klej Rady PJlON:
był
wteeprzewodnłcQeym
Ogólnopol-

Ok. 100 sbuntowanydt lołnlen)'
budTMlr mlenesacy atuS•
telewtzyJn• bnalu ł I 1ot'l1l• • 1'89•
i?lołnł radtowydl. lłudYBek llOlłal

ujęło

włenie ~

prnet_,... ....,.....

dowt. Wnw9DO Nbolłant6w do
poddania. w
ka - Jałr aapowledstała eora.n

bńl.,

minister 1praw zal!f'&nlcznyeb Maria.n Orzecho\\',~ Pl"ZY·
jaf p!"Zebywaj!\eego z orywatna
zy1:!\ w Polsce burmistrza Nowego
Jorku F.dwarda Kocha. 7..aPMOal
on burml~trza tel wielkir.1 metr<„
POlii USA. któr!l zamie-s?Jkuje w;elu
Amerykanów polskiego ooehodze
nla. z ~erunkaml rozwoju suol"
c:zno..~arozego kraju orarz ze
!ł&n()Wis·klem PO'lsk! w lduMOwych
oroblem3ch mied'ZVllllrodowvch ' w
Sl)rawach dotyc-zących
dwustronnych ebosunk6w polsko--amery1!1ań1kidl.

„.·

następuje:

1. Prawdą jest, ~e na rótn:ych
etapach w pracach nad projektami ustaw w sfene zmian świad
czeń społecznych, w tym nad projektem w/w ustawy, uczestniczyU eksperci OPZZ. Wynika to s
dobrej praktyki współdziałania ruchu :r;awodowego z ogniwami administracji państwowej,
I. Uezestnletwo ekspertów w rótnych fazach prac nad projektami
tak watnych dokumentów, nie mon upowa:łnlać - a taki• zastru-

W 18 clnłu roku 1ło6oe ..,....
ftlo o soda. 7.U, saJ4zfe sa.ł •

18.15.

enlny obchodzq1
'l'oma!IZ, ltadomlr, Walel'J'.
Greta, Julia.n

o
w dnlt1 dzłsleJsz:vm pnewłh,fe
dla Lodzi następujl\Cll pogod•1
achmurzenle du:te • wt~kllą
ml przeJa,nleniamL Przelotae
opady •niego. Temp. maka. w
dzleJ\ ok. -3 1ł. Wiatr umiarkowany I 1łaby uchodal.
Cimienle o pds. 19 "7Dłlll
lo 980,9 hPa (735,7 mm), łera
peratura -8,8 tł. C.

f!>a1nJ' .-. .....

Gen. ltazo.
stało
aresztowanych ł l'Mbrojon'rch. Ponadto WTdano nakazy •resztowania dla 18 oficerów, w tym
Jednego 1enerała.
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rebelłantów

M. Orzechowski
przyjął burmistrza
Nowego Jorku

AP

awlązując do
„Informacji
Biura Prasowego Rzl\du" 1
23 stycznia br. w sprawie
przebiegU prac nad t"ZlłdO
wym projektem ustawy o podwył
szenlu emerytur 1 rent w 198'1' I
1988 r. oraz o zmianie niektórych
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, chciałbym stwierdzić eo

8 Wyniki wyborów w RFN
Prywatne podr6ie
P. P..i1ich
Rozmowy Polski z Klubem Paryskim
Oświadczenie 60 literatów.

sytuarją".

otoczony pnn ....,,..,.

•

au -

l!lzef ntabu reneralnego anntt ff·

ni J>anujit nad

Rzecznik prasowy OPZZ przestanowisko w 11>rawle Informacji Biura Prasowego Rządu dotyczącej przebiegu prac nad rzą
dowym projektem ustawy o podwytszenlu emerytur I rent.
Do
:r;ajętego
przez OPZZ stanowiska
ustosunkował się rzecznik prasowy
rządu. Poniżej publikujemy obydwa teksty.
kazał

bm. w 1teJracl1 odb)'I Id• mara
protestacyjny
ńU·
dentów beJrueklego
ualwen:vtetu doma·
!f•J-cyeb się 11wo1nłenła n:tereeb porwanyeh profesorów.

lipińskiej, sen. 1'1deJ Ramoe w o~wladczenlu radiowym podał,
to
wojsk11 wierne prezydPntowł Filipin, oanl Corazon Aqulno. „w peł-

mos J>odar, te 180

,Oświadczenia rzeczników
prasowych OPZZ I• rządu

•Jtłete

Komitetu Pokoła oru ezłon

ldem PreKJ'(!łUlll Swtatowej Rad)'
Pokoju.
,

J'abryb Samochodów Mało!lłra•
towych w Bielsku-Białej zawiada·
mia, te od I lutet• 19117 r. wpro·
wadza nowe podwytszone ceny detaliczne produkowan1cb przez stoblo 1amochod6w.
Cen:r te od I luteso wynl°":
- dla 1amochodli Fiat 128p 8110 E
Standard - 400.000 d oru - dla
11amochodu !'lat 128p SM 'Ft.{Face L.l1't1n1 St•ndard - 484.000 zł.

moehodów. l'odwyłka ~ epowo·
dowana jest WZl'O!ltem kosztów pro·
dukcjł I 1przedaty. jaki wystąpił
w Jatach 1984-198' Dotychczasowe ceny detaliczne tl!lmochodów ustalone były na bazie cen t kosztów I p6łroeza 19114 r. Od 1984 r .
eeny 1Urowc6w, materiałów, pół
fabrykatów ł częłct w sferze zaopatrzenia wzrosły bardzo Istotnie,
lak równlet wzrastały 1ystematycznle koszty po§rednle produkcji
na skutek podniesienia cen paliw, energii, transportu I Innych.

Do podwybzonych een, analogicznie jak w roku 1988, będzie doW tej sytuacji podwytszenie cen
liczona 10-proc. dopłata na fundusz modernlzacj; produkC'jl sa- samochodów !tało się koniccznomochodów O!!obowych.
kll\ a dokonany zakres podwYłki
czę~ciowo
rekompensuje
Ceny detaliczne tl!lmochodów 'Fiat tylko
128p 650 E - I J I I 2 1 wyposa- wzrost kosztów. Pozostała czdć potenlem specjalnym dla Inwalidów krywa fabryce obnltenle przei mizostały
ustalone
na
poziomie nistra tinansów stawki podatku O•
358.000 d.
brotowego ns samochody
Fiat
l\ówn!eł od t lutego 198'T r. u- 128p, do 2 proc. w roku 19EIT.
lega zmianie wysoko~<! dopłat i
tytułu r6tn1cowego wyposażenia ••(PAP)

tvsiaca
onar zatrucia
Pół

salmonella
Zatrucie pokiarmowe bakteriami
$almone1H, którego PŃYC"Łynit był
salceson wyprodukoWMy niezgodnie z wvmogaml techn<>lo~lcz:nym;
(21 bm.) w masarn.i GS „Samopomoc

Chłopska''

w

Ks.mleńi:u

Ząb

k:owlckim jest 1ednym r nalba'"·
dziel masowvch, }akie odnot.ovlano
na ~lnym Ślą~ w 09tatnleb kilkunastu 1.a.tach.
W god%.inach popo?udntow...eh 27
bm. Hc:z:ba zachorowań ~la óo
598. a liczba h06pttaliwwanyel1 do Z48.

'~n
tflll'f

-

astronom
1877

-

o
Zm.
Ur~

J,

Be-n11n,

W.

Bl')'dzłftsld,

aktor
188'7 -

planista

Ur. A.

Rublntłela

-

1887 - Ur. w. Czapajew radziecki boba.ter woJn1 domowej
189'7 Ur. ")V. KałaJew pisarz radziecki
19ł5 Wyswolenle Kałowie
1988 - Katastrofa wabacllowea Cballeqer

/
1

Wifamę stać

Czy

na odniesienie

zwycięstwa?

Hutnik Kraków - lider tabeli
przeciwnikie1n łódzkich siatka.rz;
zwy1lde wymagaja,cy rywal i jeden
z ńaj!powamiaj.szycll kandydatów
do tytull\l mtst.rza Po1siki.
Golec,
l\lartyniuk i Jurek, to repirerz.enta:noi kraju, sia~k&"Ze potir.lliący w
u.rozmai-OO!ly sposób zbijać pilkę i
Si~te=ie lrończyć
akcje cal.ego

Rozigirywdtł 81iaitk.ank.'1ej
męt.czy:in wchod!Lą
dUjącą fazę.· Wiadomo, że

ekstraw d~cy
w wail·ce
o tytuł najlepszej dlrużyny w kiraju 1i.ro:ą się już tyHoo t;r.z;y .Ze<Sp<>ly: Hutnik Kraków, St~l Stocznia
Szczecin i Resovia Rzeszów - fi·
nalista Pucharu Zdobywców Pu·
charów. W dole ta.beli sytuacja je&t
barozlej zło~ i ch<>ć benl.aminek
l.'igi łód7Jka Wifama znajduje
si ę na piątym miejscu, to jednak
n ie może być j~ pewien swe~ ligowego bytu.
A tymczasem dzlj I w czwarłek
przeciwnikiem podopieczny~h Mar
ka Ma.karskiego będzie ze!Pół li·
dera ta.beli Hutnika
Kraków
(pocz. meczów o godz. 1'1). To nieklasy

.zespołu. U~ia tę trój.kę

skany .z P<>g'Olni Lębordt Ratajczyk,
który róV1"Il'ież „ociera się" o kadrę. Ni.c wię.c dziwneg.o, że ,,s-ił.a
og.ni.a' ' tej dirużYny pod siatką jest
duża I n·iewlele ZfllSIPOłów potrafi
poradzić BObie z.e slrutecmnym zablolrowa.ndem ich ata.ków. Dodajmy
do tego, że doskonale kierują g.rą
swych kolegów Pawełek i Szezer·
bik, a będziemy mieli pemiy obraz
aik:tuall?lych m~iiwośol tego ziespo.
Nic więc dzi'Wlllego,
że joest
on liderem tabet1i.
A tymczasem Wiła.ma przystąpi
do tyeh pojedynków w osła.blen·u.
Podczas tireniingu
iooait'tl!Zji paka
doo:na'ł Grucho.Isk.i,
kltóry do tej
pory był n.a.~kiutec:i:nlej'S:Zym zawoooi-lclem w akicjacil
pod Śiatką.
zanosi się na t<>, że będzie musiał pr.z;ez. dwa tygodn•le paurować
Ponadto cię1Jką
g.rypę pneszedJ
Kałucki i trudlnO bę&iena niego 11czyć. W S7JCZEIOiin!e zaist~plił go FIbor, kitóreigo wyistęp mo:ilna uznać
za udany.
Czy Wiła.ml) 11ta6
na wygrani~
cbocia.thy Jednego
pojedynku z
kra.kowskim Hutmklem? Sztuki tej
dokonał we wła&nej
ha.Dl rres,pół
Stali Nysa, .z kolei łodll:!anie bez
problem6w pokana.li Resovi,. Wi-

ru.

ZDOBĘDZIE
„ZlOTĄ KLINGĘ"

KTO

" Dl"?.
.Jedn~

z

naJbanłzleJ

pozy-

ZD&eZI\"

cych imprez szermierczych w
kra.jo jest doroczny ogólnopolski turniej szablistów. Tes:oro·
czny turniej, z udziałem MłeJ
mołówki
krajowej szablistów,
odbędzie się - już po r&łl dwudziesty S"Lósty - 15 tut.ego w
Lodzi.
Impreza. zgromadzi na starcie
wszystkich naszych na.Jlepszycb
szablistów.
Na pla.nszy stanie
m. In. zwycięzca jubileuszowego
turnjejn JANUSZ OLECH, a
takźe pozostali jego konkurenci.
Komu pnypa.dną główne nagr~dy turnieju „Zioła Klin·
ga" „Oziennika Lódzkiego" I
kryształowy puchar?„.
(WW)

dać

z

~.

te

ł6<lmkii

:z.esipół

stać

na nawią'Z.anie wa.liki .z n.a.jłepszy
mi. Szikoda tylllro, że Wifama nie
będ'l'ie mogła W)'SttWić
w 8'WYUll
najsiłoniejszym składzie.
Mimo to
spodziewamy się, że Szydlik ł RY·
chlicld - n.a.jbaird'Ziej doowiadozenl .za.iwodl!licy tej drufyny - potratią W21iąć na siebie cięża!' wallki i
poprow~ k-0leg6w
do zwycię
stwa. W sporeie pr.zec!et nie ma
~ n1iemotl1
tiwyeh.
Powlnniśm:y
być
świadika.m!
emocjonują<:ych meczów. Lodz!anfo
chyba. tak łatiw<> nie oddadzą po-

Wpiątek ŁKS- Polonia

la.

Hokeiści LKS pauzowali. Zaplanowany na wtorek mecz ligowy w
Katowicach został i:.rzełożony na 6
lutego. Natomiast wczoraj hokeiści
GKS rozegrali zaległe spotkanie ligowe. w kt6rym zremisowali na
własnym lodowiskU
z gdańskim
Stoczniowcem 3 :3.
W Tychach tamtejszy GKS uzyskał także remisowy wynik (3 :3)
z janowskim Naprzodem. W ~los
nowcu Zagłębie przegrało po wyró,vnanym pojedynku mecz z bytomska Polonią 0:4 W Krakowie
Pcdha!P zwyciężyło Cracovię 8:3.
W plą.tek, na. lodowisku Pa.la.cu
Sportowego. hokei$cl LKS spotkają się z Polonią
z 8ydgoszC2;Y·
Spotkanie rozpocznie się o godz. 1'7.

•

•

W Sosnowcu natomiast rozpOCZ:V·
na się dziś pierwszy finałowy turniej 5 zespołów żeńskich rywalliiiUJących o tytuł misłrza Polski z
udzia.łem Stali B;elsko-Bla.la, Czar
nych Słupsk,
Gwa.rd'i W.rocław,
Płomienia Sosnowiec i LKS.
Lódzianlk! są na czwartym ml-ejscu w
tabeli i pra.giną wywalczyć brą
zowy medal.
Zadan·ie ręaline do
W}"konania. J. dużo Łaleteć będzie
ju2: od wyiników
poo:llciz~gólnych
spotik.ań w haLi Pł(lltllien ' a.
Iszym.)

w

• Slalom specjaillny do k<Jm•b imacji rozegn:-any podezas md&t.rrostw
świata w Or.ans Montana wygtral
B. ~ei111 (Ausbria) wyprredzajl\C
G. Madera (Austria) i F. McGra.tha (USA).
M.
Giira.rdel[i
~mburg)
Po
zimowyc1:1
?.grupowaniach za.lął 'I, a P. Zu.rl:mi~en - 9 miej· (LKS przebywał w Spale, a Wł· tce.
W slalomie wystąpi dwójka pOldzew w Wiśle) łódzcy pierwszoligowcy rozpoczęli kolejne zajęcia irlcleh a!pejerz;ylk6w: K. S:z:afra6s1ka
urozmaicane towarzyskimi &potka- l A. Bielaiwa.
niami. Widzewiacy udali się do
Frankfurtu nad Menem, gdzie mailllKĄJ
j- zamiar rozegrać testmecze z n
Ul1
obecnym zespołem W. Smolarka I
ftWentualnie innymi drużynami zaW zaddadaeh pimta.rsk!ieh z dn.iia
chodnioniemlecktmt- Piłkarze LKS 24/25,01.1987 r. wg. ~ych daobecnie trenują na własnym sta- nyoh stwierd?xmo:
dionie.
Zesta.w 11 4 r<>llW. z 13 trat.
Na 3 lutego za.pla.nowano kon- 1.037.392 zł, 82 ro?JW. z 12 traf.
trolny mecz derbowy. Jeśli nie po- 50.500 zl, 1.-400 ~. z 11 braf.
prawi się nawierzchnia. boqznego 2500 zł, 11,198 NJl2lW • .z 10 trat.
boiska (obecnie pokryte jest ono 370 zl,
sporą. wa.rstwa lodu). to towarzyZesta.1' II 2 l"QZJW, z 13 bral.
11kie, zimOW4' derby LKS - Wi- 308.200 zł, 16 romv. z 12 traf
dzew odbędą się na treningowym ~9.500 zł, 331 1:'<YlJW. z 11 braf.
boisku przy ut. Nicia.rnianej.
2.000 zł, 3.310 r<x!JW, z 10 traf.
(w-w) 240 zJ.

SRODA, 28 STYCZNIA
Wiad. l!.05 Wspomn:cn!a muzycz11e
PROGRA!lł I
aud. 12.30 Radio Moskwa.
13.00
:11 obrad Sejmu, godz: Swiat wokół nas. 13.25 Muzyka cer·
10, 14, 16, .8, 19.
kiewna. 14.00 Popołudn~e Młodych.
11.00 Koncert.
11.57 Komunikaty. 17.00 Wlad. 17.05 Placido Domingo 11.59 Sygnał czasu.
12.05 Magazyn moje życie na scenie - ~ud.
17 55
informacyjny.
12.30 n.1uzyka tolklo- Widnokrąg - Kraje i wydar.en\a rem malowa.-ia. 12.43 Rolniczy ·kW:>· aud. 18.25 Chwila muzyk!. 18.30 Ję
dra·ns. 13.00 Komunikaty. 13.10 Ra- zyk hiszpański (16).
18.43 Chwila
clio kierowców. 13.30 Stara 1 nowa muzyki .18.50 Studio ekspertów
muzyka wojskowa. 14.00 Wlad. 14.05 aud. 19.30 Wiad.
19.33
Lektury
Magazyn muzyczny. 16.00 Wiad. 16.05 czwórki A .J. Czartoryski
Muzyka i aktualności. 17.30 Z kon• „Dzienniki". 19.45 Standardy muzycertów i festiwal!. 18.00 Wiad. 18 o' ki ro-zrywkowej - aud. 20.15 Wle0
2 etapie reformy
w . staro· czór muzyki l myśli - aud. 21.35
gaN1zkim „Luxpolu".
1s.20
Kon· cnwlla muzyki. 21.40 Spotkanie z recert
dhla. 19.00
Magazyn, infor. portażem
„Ogień na ogień". 22.00
macyjny. 19.2$ Chwila muzyki. 19.30 Interpretacje
chopinowskie - aud.
Radio dzieciom: „Ferdynand wspa- 22.50 Gra o przyszlo~ć - ,,_ „W tronLa!y" - cz. t słuch. 20.00 Dzien- see o naturę" - aud. 23.05 Muzyko·
nik. 20.15 Koncert tyczeń. 20.39 Ko· terapia - aud. 23.30 W poszukiw.1munikat Krajowej Loterll Plenięt• niu harmonii - aud. 23.łS Chwl!a
2D.45 muzyki .23.50 Wiad. 23.55 Kalendarz
neJ. 20.40 W kilku taktach.
Aleksander Puszkin „Wystrzał"
radiowy.
fr.
20.55 Komuntkaty Totalizatora.
TELEWIZJA
21.00
Komunikaty.
!1.05 Kronika
PROGRAM I
sportowa. 31.15 Eneyk!opedla Wi>!lDomowe
przt!dszkole
9.35
kich g1osów - Eugene Con!ey
DT - · wtadom'lćt"I
10.00
tenor - aud. 22.0D Wiad. 22.03 Re10.10 Film dla 2 z.miany - Z cyligie 1 Wierzenia - aud. 22.15 Chw1·
klu 1944 - „Marta"
la muzyki.
22.20 Piosenka n!P. jest
11.30 Przyiem1,E z po2:ytecznym
ml obca. 23.00 Wiad.
23.25 Granie
11.55 „Magazyn wspomnień" (1)
Jak z nut - aud.
PROGBAM n
„Zbiory"
11.00 zawsze Po jedenastej. lt.10
16.20 DT - wiadomości
Muzyczny non stop.
12.00 Let the
,.Krąg" - magazyn h:ucerzy
16.25
peoples slng
Międzyn'arodowy
16.50 Dla dzieci! Tik - Tak
Konkurs · Chórów Amatorskich orga17.15 Teleexpress
nizowany
przez Europejską Unię
J7.30 Losowanie Express I Super
Radiową.
12.25 Orkiestry swJngowe.
Lotka
13-00 Wiad. 13.05 Serwis Informacyjny (L).
13.10
„Producent - pe17.40 Sprawozdanie z obrad SeJ-.
tenten•" - aud. (L). 13.20 Górale biemu PRL
szczadzcy.
13.30
Album operowy.
19.00 Dobranoc .:_, .. Zaczarowany
a.oo Nagrania nowe I najnowsze.
ołówek"
15.00
Pam.lętnikl
1 wspomnienia.
19.10 Studium
15.10 Stowarzyszenie Artysty~ne
19.30 Dziennik
„Muzyka Centrum" - rep.
15.40
dyskusja
20.00 Rok pierwszy Tańce
mszpanl!. 16.00 Dzieła, styprzed tumem z cyklu 1944
le, epok'! .HJ.50 Erle Stanley Gardner „Adorator pann:v West" - ode.
20.15 Z eyklu: 1944 „Marta"
17.00 Wlad.
1'7.05 Rozwlj\zanle zag.
- f!lm TP
muzycznej .(L), 11.lO Akiualnoścl l!nia
1.l!5
DT - komentarze
2
(Ł). 11.30 Stop e&,V jeszcze pr.
muz)·cmy (L).
18.30 Klub stereo.
22.00 Telewizyjny film dok.
„Ks!ąte astronomów"
19.30 Wieczór w filharmonii.
21.10
23.00 DT - wladomotc!
Wlad. 21.15 Wieczorne refleksje. 21.20
23.03
Język rosyjski (15)
Od ragttme•u do -swingu, 21.30 Wieczór llteracko-muzyozny.
PROGRAM li
PROGRAM ID
17.00 Język rosyjski (15)
U.OO Od dixielandu do swingu „Pół
i:iodziny dla rodzfnytt
17.30
aud. 11.30 „Oczekiwania I bariery'' 18.00 WladomMcl (I.)
aud. 11.40 Gwiazda tygodnia:
Sutele18.30 „ Wiem wszystko" pc.'l"trampy 11.M John Gardner
turniej
„Gre:ndel" - odc. 12.0& Serwis Trólló. 12.0~ W tonacji Trójki.
13.00
19.00 Przeboje „Dwójki"
J. Ma1"Se „Wrócę pewnego dnia" 19.30 Dziennik
odc.
13.10 Powtórka z rozrywkl.
20.00 Koncert w 100 rocznleQ uro14.0o Niedokończona symfonia Franciszka Schuberta. !li.OO Serwis Trói•
kl. 15.05 Gitarą I piórem - spotka·
Z rlęboklm talem zawiadamia·
nie z t>losenk11 studencki\ - aud.
my, :te po długich I clętklch
15.40 O dobre Imię. 18.00 Zapracierpieniach,
dnia n ' stycznia 1987
szamy do Trójki.
19.00 Codziennie
roku zmarła, nasza droga K.ole·
powieść T. Parnicki „srebrne ortanka, Człowtek o szlachetnym
ły" ode.
19.30 Trochę awlilgu.
sercu
19.50 John Gardner „Grendel"
20.00 Studio nagrań aud.
odc.
ąoo Trzy kwadranse tazzu aud.
21.45 Klub Trójki (C'Z. Il) - Terapia
rodz.Inna - aud.
22.05 Informacje
sportowe. 22.15 W kręgu ballady aud. 22.45 „Klucz do wspólczesnoPogrzeb odbędale ilę dnia li
ŚCI" cz. II _ aud. 23.00 Opera
stycznia br. o godz. 13 na cmen·
tvgodnla: Gaetano Donizetti „Marla
tarzu ,k.ltollckim na ;larzewle.
Stijart'; - aud. 23.15 Czas relaksu.
Wyr:lzV serdecznego współczucia
23.50 Vladimir Nabkov „Zaproszenie
Rodzinie Zmarłe,! składaj":
DYREKCJA, POP PZPR, RA•
na egzekucje .' -odc.
DA J'l\AOOWNfc;ZA, ZAKŁA
. PROGRAM IV
•
DOl\' A RAD,\ ZWIĄZKU f•raz
u.oo Dont i św'lal - aud. 12.00
KOLE'.tANKJ I KOLEDZY z
ZAKŁADU
GRAnCZNE:GO
WYDĄWNIC'J:W NAUKOWYCH
ŁOD:t, ul. :tWlRK1 I.
Z głębokim talem zawiadamiamy. że 10 stycznia 1987 rok•t, po
clętkleJ chorobie, smarł najukochańszy Mąt, OJCtec, Tełć 1 Dzla·
Drogiemu Pnyjaclelowl I Ko·
dek
ledze

JADWIGA
HOLTZ

(W-W)

S.

IOIKA

o 380

zawodników na starcie o Grubba
i Kucharski przeciwko .Szwedom i Chińczykom
o Rewia światowego · tenisa stołowego

Międzynarodowe
,

w

łódzkiej

Poirzeb

w dniu 19
ń}",elnła br, (Czwartek) O ~0!1:11.
11.30 na emeatarzu i&w. l\łoJelecha
prsy ul. Kurftalitl 81/SJ, P111r"tenl w lltltokJm innutJnu
!ONA, cORJU, . ZIJSCIOWll!i
l WNUKI

Dnia a RJ'eanła tm r. mlarł,
prze:l:ywuy lat TT, aan kochany
M111:t, Brat, Dziadek I !'%adzla.1ek

'°„ • -

a Informacja ucieszy zapewne wiciu sympatyków łe
nisa stołowego w na.szym mieśeie. Dyscyplina t~ cieszy się w naszym kraju coraz wl~kszą popula.rnością.,
głównie za sprawą dut•tu Andrzej Grubba Leszek
Kucharski, którzy zaliczani są do ścisłej czołówk~ światowej.
Reprezen ta cja Polsłd, jak wiadomo, zdobyła. w ubiegłym roku mistrzostwo superligi europejskiej i Jest na najlepszej
dro<lzc. by obronić tę pozycję w tegorocznych rozgrywka.eh.
Nie p o niosła jak do tej pory żadnej porażki. Przed nią. Jeszcze -;potkania ~ groźnymi drużynami Szwt>eji • CSRS.
W dniach 9-11 października. br. odbędą. się w Lodzi mię
dzynarodowP. mistrzostwa Polski w tenisie stołowym kobiet i
mężczyzn . Zawody zaliczane są 11o „Grand Prix", więc gwa.rantnwa.ny jest udział wszystkich najlepszych zawodników w
tl'f d:vsc:vplin;r , Zobaezymy więc w akcji .,profesorów lfl'Y w
Cbińezyków, zna.komltYch zawodnieelul1>ldow1t. pil~czkę" ków S:twi>c;ll f'SRS. W~gler, Jugosławii, ZSRR W Imprezie
WP:f.mle udział 240 zawodników zagranicznych i 140 tenisistów
z Polski. Mir.f scPm zawodów będzie łódzka Hala Sportowa.
l\lofoa nowledzlcć, :ie •. Grand Prix Polski" będzie rewanżem za
m!str7Ó.<iłwa śwlata. w Df'lbl. Na razie trudno o szC7eg6Jy, bowiem na to ieszcze za. WCZf'śnle. W każd:vm razie «"mocji nie
powinno za,braknąć. Zobaczy6 w akcji najlepszych zawodników
na świecie to przecie! gra.tka nie ladf.,

+

'l!U>,,,ZIKĄ

domu PISARl!Ull:WICZ.

Dnia 13 atycznla 1311 r.
Sł lat
ł

irm•rła,

P.

KRYSTYNA

CHAJDUK
li

l i - 6AJlOl!IZZWICZ,

Pogneb o4będ:11le •I• w !Inia l i
styczlll1' br. (c&wartek) e , rodz.
U.30 na ementarsu rsym.-kat, Del)', o CllJ'llll uwiadamia

T

RODZINA

Dnia- IS

atyezrtła 1911 r. zmarł,
przeżywszy 74 Jata, nasz Uk!IChany Mąt, OJctee 1 Dziadziu~

!.

ł

SYN, POZOSTAl.A
RODZIMA

ł.

ł

Cslowłell

wtelkle10 1erca, swe pracowite t:ycte I ecrollUlll mfiojć
po•wlęclła dla nas,
Pogr&eb edb'4zle 11c w dniu 29 stycznia 1m rokU e 1odzlnle 11
na cmel)tarztt katolickim Zat:rew {stat"y),
W nieutulonym talu p11:1101tawlła
lłA.JBLIŻSZYCJI

1

Z lltbelllm talem nwtadamłamy, te w dniu Ił styczllla 1981 r.
wieku IS łat,, aa.tulloehańszy Mąt, OJctee l D.&ladek

amarł, w

ł.

Pogneb odbędzie •ię tln l'' z~
stycznia br. (czwartek\ o ~o<lz.
t3.JO na cmentarzu k';munalny,m
na Zarzewie. Pt'>slmy o nieskła
danie kondolencji.
RODZINA

•lllłeletllł

:IOJłA,

4:alal&Cll LES.

ftlł,

ld"łdallaBI•

e

B'l'NOWA, WNUCZEK om POZOS'l'ALA
ROD'ZINA
•eadolencJI.

W lin.lu li ~anta tilT roJm, po kr6tldeJ. leci ełętldeJ cboroote,
epamoaa ""· 1akramentamt, nana n.aJukochańaza Zona,

l!lnarła,

Matka I Tełelewa

ł.

+

P.

GENOWEFA

....„

o ..,.. ..........t&Jtł

JJ01r1lłen.ł

MAŁECKA

w ta1;a1

!ITW, SYNOWA eraa POZOSTAł.A. 11.0lW!INA

1114 w
na emeatana nym.-kat.

Po1rnłl ełlt•dlłe

„

dn.łu Ił

br. (czwartek)
•w. Rocha•tycznia
(Jullan6W).

COREA s

RODZIMĄ

-•r1

ł

e 1odz.

W dniu 13 stycznia 19&'1 rokll
nagle

zmarł

p,

ł

!.

PAWEt

P.

JANUSZ
MALINOWSKI

PALKA
Pogrzeb ełbęd1le alę w dnia 19
styC2nla br, (czwartek) o 1041. tł
1 kaplicy cmentarza iw. Anny na
Zarzewie, o czym po"'1adamla

Wyprowadzenie zwłok nastitpl
w dniu 2S stycznia br, (łroda) o
godz. 1! z kaplicy cmentarza Do·
ły, o czym powiadamia pogrąto·
na w snmtku·

RODZINA

ROnZINA

Z głębokim talem zawiada ·nla·
my, te w dniu 2ł stycznia 1987 r.
odsiedl od nas narle, przeływszy
lat 79, nasz naJukoch:tńszy Mą~.
Ojciec i D~ladek

Z głębokim talem zawiadamia·
my, te w dniu 22 stycznia 1987 r.
odeszła .id nas na zawsze

Z głębokim talem zawiadamia•
my, te w dniu Z3 stycznia 1981 r.
zmar!.t, po l!lętkleJ chorobie, na·
eza kochana Mama I Babcia

p

JóZEF

z domu JĘDRYKA,
urodzona w 1908 r.
Uroceystoścl
pogrzebowt odbę
dą się w dniu
29 styczn ia hr.

1czwartek1 o godz. 13 w kapltcy
('mentarza konlunalne10 n& Zarzewie.
CORKA I SYN z

RODZINĄ

Pogrzeb odbedzle się dnia 30
"tycinla br. (piątek) o $Odz. 14
na cmentarzu rzym. i<at. Zarzew.
ŻON A,

z

CORK A, WNUCZEK
' PRAWłiUC:ZEK

ŻONĄ

+

~.

p

HELENA MA.KIEWICZSOLAREK

FRYŚ

z domu PRZEPJÓRITOWSKA.
Pogrzeb

odbędzie się w dniu 29
st~·.cznla
br. (czwartek) o godll.
10.30 na cmentarzu komuualnym
Zarzew. Pozostaja w "1nutku:

SYN, SYNOWA I WNUKI

henr w
DZIENNIK l..ODZKI nr 23 (12233)

P.

..,.... „-.Wide 1114 w 4n111 l i 1tyezn.ta br. (eswarłek) e roct1.
U 1 lrapUą emntana rzym.-kat. pny ul, OgTecloweJ Jl. Po.,_.
*9.t w 116ta:

Pogneb odbędzie Il• dala •
1tyCznh br. (czwartek• o 1ad:11.
10,30 na Cmentan:u Komunalaym
DOły, o eaym zawiadamia

(szym..)

I

+

LUCJAN ZAPĘDOWS-KI

HELE.NA
R·ADAJEWSKA

KROCZ

KWASIBORSKI

A 19.15. przy zbiegu ulic Naruto·
Wicza. I Kilińskiego nn. pieszy zmu·
sił do raptownego bamowa.nia mo·
tornlczego tramwaju 9/5. W wyntku
hamowanta upadła Jadąca tramwa·
jem t·letnla Małgon:ata . M.,
której
pękła rzepka kolanowa.
Swladkowie proszeni li\ do WRD WUSW w
Lodzi ul. Włady Bytomskiej 60 tel.
s1-1s-12.
(kil

• domll PIECHOCKA,

z taleltt 1awladamłamy, te w
dllltt H 1tycsata lift r.

P.

FRANCI SZK.A

STEFAN

złamania

Po1r111t:ent w amutlnl sawłada·
JDl&my, te dnia 21 1tycmla 1987
roku zmarła

s. +

p,

a przechodzień doznał
uda 1 wstrzĄsu mózgu,

JADWIGA HOLTZ

Po1neb odb•cl:ale 114 dnia •
atycznla br. {cawartel!:) e 1ocl1.
1ue na cmeatarn 'katollekhn. Doły, Porr"tenl w 1mutku:
CORK.A·,

wać

S. i' P.

1ł

w wtektt

1784'1 g E
okrąglą . nadJetdtaJącym samochodem osobowym. Kierowca nie zdątyl zahamo·

P.

WITCZAK
I

A 1uo. Na 1krzytowaułu
une
Bratysławska-FomalskleJ
Antouł K ••
lat 38, wszedł na Jezdnię tut przed

:,; rłęboklm bólem ł rozpaczit zawlad&mlamy, te w dniu 23 stycznia 1987 rokn, po dlUglch ł ctętklch cierpieniach, opatrzona łwlę
nasza najukochańsza, oddana cały,m
lttcelll Redzlille l PrllYJaclołom

Prelłml'

MARIA

ALFONS
LUDWICKI

A 13.25. Przy zbiegu ulłc sanklej ł Gra.nitowej Stefan K. Jadil\C
,,Fiatem 125 p" spowodował
:11derzenie z „maluchem". Straty osza·
cowano na 60 tys. zł.

tYJit.1 sakramenłamJ, zmarła,

odeazła

+

A tz.ss. Na ut. l'nędzalnlanej łS
Agata 15., lat ł, wbiegła na Jezdnię
gdzie potr~cona została przez „żu·
ka". Dziecko doznało urazów nogi
t potłucze!\ a po opatrzeniu zabrane
zostało do domu.
'

,„.

kn lat
!\tama

$.

Po1r:11eb a4bętlzle sit w dniu 11
1tyCllllła br, (es-tek) o redli.
U.Je na cmentarzu katollcldm na
'Zarzewte, o cgym uwiadamia ~o1r111tona w talob!e

dziewiarską,

A 1.ss. Przy zbiegu ullc Zachodola-Ogrodowa wykoleiła się przY•
czepa tramwaju ł3 bis/1 I uderzyła
w tramwaj ł3 blsf7. W wyniku zdł'rzenla motorniczy drugiego
tramwaju Edmund s. doznał obrateń
t
pnebyWa w szpitalu. Pasaterce nonie M., która doznała urazów gło•
wy pomocy udzlełono w ambulatorłum pnyszpltalnym.

-'
""116 66
„ 0 r Iz! 0 " - gp,-"""am.
„,..- - •
TANIO ko2:uchy tW'eckle - sptzedam. 117-97-13.
17845 g E
BLAClłAR,ZA. ucmla zatrudnl4.
Rewoluej! 1905 r. 61.
17844 g E
BIEGLE l!Zyjąca podejmie pracę
(kurtki, spodnie). L!Jty 17874
.
O ł
ń SI
k
·
3 /e
B 1..uro
g osze
en lewicza
TELEWIZOl\ kolorowy - kupi4 52-88-31.
17842 I E
SPRZEDAM pudelki miniatury 84-82~83, po 111.
17992 ł E

ł

W dniu IO •ł7'c1n.ta im rollu
od nas na ~wase, "" wle13, nasza D.aJnkoeha\\na

PJllll!

1'1922 I E

w prywatnym zakła
dzie kierownika z dU:!:I\ J)Taktyką
w gastronomii. Tel. · 13-12-67.
17921 ł E
GRĘ telewizyjną kuplę, 86-29-32,
17920 g EJ
26 stycznia br. zginął złoty spaniel.
około 10 ws k oczył d o aut<>_b usu
„85" na Wojska P~lsklego przy
Spornej. 115-59-17.
17913 g E
SZTRYKOP. renderkę - sprzedam.
115-83-08 (17-21).
17906 g E
.. DACIĘ" - sprzedam. 84-44-41.
ZATRUDNIĘ dzlewta.rza na maszyny „Korona'', „Maxim" (pi;ódukcJ·a rajst,,,,.,). "4-13-21,
51 _49 _18,
0
vy
PRZYJMĘ ucznia ł cukiernika ~3-11-67.
17875 g E
PRZYJMĘ szycie. 74-113-26.
.
INSTALATORSTWO sanitarne. Tob!ańskl, 84-78-113.
17880 g E
_,... I
•
33 35 66
SZYCIE S.,vun
przy ~m4.
- - •
VIDEO. Videofilmy, czyste Videowety - SJ)Tzedam. M-32·32.
BOKSERY pręgowane, psy rodowodowe - sprzedam. 81-15-39, po
17.
MASZYNĘ

0-

Prosimy • 111111kladanl• llondolencJL

KOLBDZY
I WYDZIAŁU GAZETOWEGO
PZ<1 JtSW „PRASA - K.S1ĄZ
KA - RUCH" w ł..ODZI

P.

:tONA s

pracę zdobie·nla azkła
lub ceramiki. 86-98-85. 17959 g E
„BM'W 316", karoserię „Poloneza"
(1983) sprt.edam. Konstalltynów, pl. Wolności (,5 (8-17).
17957 IE
~AJAZD „Hades" - Andrespol, restauracja kąt. I i czynny hotel
organizuje dnia 31 stycznia br.
godz. 20 imprezę karnawałową.
Dobra kuchnia i W&paniała za.o
bawa. Zapraszamy. Tel. 13-12~67.
ZATRUDNIĘ

Przemysłu

woc)'}wo-\Varzywnego .mają szanso
s tać s ę dostawcą, w·na. do celów
liturgicznych. W pierwszych dniach
stycznia do zaklad!lwcj
rozlc'wnł
dotarł z Jugosła.wii trall8J)ort :S25
tys. nrów b'alego półsladkiei;o wina „Zlatn:t kapl :ca•·. Z propo?:ycją
za.kupu części trunku wystąpił już
,Veritas", zajmujący się dystrybucją wina mszalneg-0.
Teraz. po
przeprowadzeniu wielu prób 1a.bora-toryjnych,
wiadomo, ie wi~
spełnia surowe
wymaga-ni11o polskiej normy i może być przeznaczone do spotyc.ia.. Jak powiedz:ano nam w SZPOW, Importowany
trunek powinien pojawi6 !lę w
pierwszej połowie luteiro b.kże w
sklepach.
~Jer)

PODEJMĘ

JADW·IGI
skladaJ1u
KOLZZANK.I

WL.'>.SNA)

Po. raz p :erwszy w gWej b istorił

::;· ~r::dz!de Zakłady

WIESZCZYCKIEMU

serdeczne wyrazy wsp61czucla
powodu łmlerel

odbędzie alę

ł.

(~:-ffOłC1.\CJA

WITOLDOWI

RUSIN

ł.

mistrzostwa Polski
Hali ·sportowej„..

P.

MARI.AN
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+
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'z Sieradza
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NAWIĄZANIE

STOSUNKOW
Marszałek Polski !Ułchaa ZYmlerakl był w 1919 r. szefem ekspozytury naczelnego dowództwa Wojska
Polsldego w Sosnowcu f organizował zaplecze dla I powstania Qląs
klego, utrzymując z walczącymi oddzialamł ścisły kontakt.
W uznaniu zasług marszałka - na
uroczystej •esJl Miejskiej
Rady
Narodowej w Sosnowcu zorganizowanej z okazji 4%
rocznicy wy•
swolenta. podjęto uchwałę o nada·
niu !\I, Zymiersklemu honorowego
obywatelstwa tego miasta

P APIESX:I DOKUMENT
W SPRAWIE ZADl.UZENIA.

We wtorek w watykańskiej sali
prasowej przewodniczącY, papieskiej
komisji ,,Iustltia et Pax••, kardynał
Roger Etcbegaray zapoznał dzłen·
ntkarzr prasy światowej z nowym,
sapow1adanym już od pewnego CZ>\•
su, dokumentem papieskim
pód
nazwą „ W służbie wspólnoty Judi:·
klej - etyczny aspekt międzynaro.
dowego zadłużenia".
Liczący około 30 stron dokumeat
precyzuje wymogi etyczne I humanitarne, na których - w rozumte·
nlu Stolicy At>OStolsldeJ - powJnno
8lę usadzM! podejkte do rozwtą
Q"llnlnia skomplikowanego problemu
Uilłutenła

w

młędzynarodowego,

.17Jltet.vCZllYID uJęclu

wyrata to łY·
tul Jedneeo • rozdziałów: .,SOUdarftle pnyJĄ(l odpowiedztatnoci
sa
pn:yszlog'ć".

O GA.l)ULS'l'Wia I POTBZDUI
DZLU.ANIA ltONKBBTNBGO
bes

Ga4ala&wo

pronamowycb
clJ'lkWIH
nac1

wnlolk6w 1mac>łenle
1prawamt dawno Jut zdełhilowany·
ml, wteloosobowe narady
samlast
operatywnego
tlzlalanla - te llJawtska naszej rzeczrwtstogcl
uzna4'
llaleły
za
•chorzenie społeczne,
nrolsty prseJaw bezwładu.
Taki
pogląd wyrazlll n
bm. członkowie
Komisji Odrodzenia Moralnego
I
Edukacji Obywat~sldeJ RK PRON.
SPOTKANIE

DZIAŁACZY

W RK PRON

TPRP

Przeb:vwafąca w Polsce delegacf:i
przedstaw!ciell republikańskich, ob·
wodowych I mleJsklch
oddziałów
Towarzystwa Przyjatnl
1ładziecko
PolskieJ spotkała się n bm.
w
Warszawie z reprezentantami Rady
Krajowej PRON.

O

ZMIA.."'fACd

STRUKTURALNYCH

Komisji Planowania przy Ra·
dzie l\lin!atrów odbyła slll 27
bm,
dyskusja nad problemami
zmian
strukturalnych w naszej gospodarce
do ~OOO roku. Podkreślono . te przy.
spieszenie tych zmian mote się dukana~
pnede wszystkim
poprze'l!
Upownechn!ł!nle w pnedslęblorstwach
postllw 1przyJaJących
dzia'łanlom
Innowacyjnym,
W

l\t, RAKOWSKI PRZYJĘTY
PRZEZ R. CASTRO

n sekretarz

KC KPK, wtceprze.
Rady Padstwa I
cady
Ministrów Kuby Bani Castro
Ruz
przyjął w poniedziałek w
H&1'anie
polSką delegac.fę sejmową pod prze.
wodnlctwem członka KC
PZPR,
wicemarszałka
Sejmu, Mieczysława
1". Rakowskiego.
wodnlczący

Społeczńe

DYPLOMATYCZNYCH

Rządy l\longoiskiej Republiki LU·
doweJ I Stanów Zjednoczonych pod·
jęły decyzję w sprawie ustanowle•
nia stosunk6w
dyplomaeycmyoh
między obu
paJ1stwamt na szC'lleblu ambasadorów począwszy od 27
bm. Wspólny komunikat w
tej
spraWie publikuje wtorkowa prasa
mongolska.

Konferencja prasowa Oświadczenia rzeczników
•
ministra J. Urbana prasowych OPZZ I rządu
(Dokończenie

ze str. 1)

też nadzieję, ie wizyta będzie miała pozytywny wpływ na stosunki
polsko-amerykańskie.

Pytanie

agencji Prema La.Una
tworzenia w Polsce spółek z udziałem kapitału zagraniczW REJONIE BASRY
Według
komunikatu wojskowego nego.
J. Urban poinfonnowal, że uopublikowanego we wtorek w Te·
berauie, w wyniku walk które to· dzielono już pozwolenia na dziaczyły
się
ostatniej nocy
wzdłuż łalność drugiej takiej spółki, przeautostrady Shalamcben·Basra, wOJ· prowadzono kilkadziesiąt rozmów z
fika Irańskie posunęły się uaprzód firmami zagranicznym!, głównie zao 2 km, zabijając I raniąc
1200 chodnioniemieckimi.
austriackimi,
Irackich . :!iołnierzy I wielu
bio1·ąc
holenderskimi,
skandynawskimi,
do n!ewou.
włoskimi a także amerykańskimi.
- Podano wiadomość o podróży
.STRAJK
po Polsce P. Pędzich, jako emiFRANCUSKICH NAUCZYCIELI
sariuszki brukselskiego biura „So27 bm. w całej Jl'rancJI opustoszały Udarności". Słyszałem niedawno w
szkoły podstawowe t średnie,
a EBC wywiad z P. Pędzich, która
także sale wykładowe uniwersyte- twierdzi, te j ej wizyta miała wytów państwowych. W kraju rozpoCZ:\l się ogólnokrajowy strajk pra·
łe,cznie charakter pry~atny, a cecowntków oświaty. Setki
tysięcy lem Jej było odwiedzenie rodziny.
nauczyciel! 1 wykładowców protestu· Komu ja mam wierzyć?
(Radio
J3' w cen sposób przeciwko 1>011· Polonia).
tyce obecnego prawtcoweg<>
rządu
- Pani Pędzich ma zapewne 11w dziedzinie llZkolnlctwa.
CZl!lą rodzinę i odwiedzenie jej jest
XATUTBOFA
sprawą niezwykle forsowną - odMOUKBICKJEGO BAMO?.OTU
powiedział rzecznik rz~du.
Brukl'akły Dl• posolławtaJą. W3'tpllwo· seli pojechała do USA po wizę. W
łcl eo do tego, :te katastrofa l!&mO• Polsce podróżowała z Warszawy do
IOłU Tu•Uł, 11a którego pokładzte Gdańska, Lodzi, znów do Gdańska,
maJdowar 810 presydent Mazamblku Warszawy, Szczecina, Wrocławia,
Bemora lrlaehel, była •kutklem akcji Torunia ltd„ aby 20 stycznia podywerąjneJ eelowego
nadania wrócić raz jesr.cze do Warnawy.
łała7W•IO l>"Palu radiowego 1poza
.
w
1omt1ka w Jllaputo - oświadczył w Malo kto wkłada tyle ouvs!rku
„ J
Molllwte na
konlerencJI prasowej odwiedzenie rodziny. Odbyła teł
dla dzlennlkany radztecldch 1 za- „rodzinne" rozmowy m:in. z Wagranlczn)'Ch wtcem1nlster lotnictwa łęsą, ks, Jankowskim, Frasyniucywllnego ml&B Iwan Wasln.
klem, Geremkiem, Llaem. Pant PęPOWOD„ w SAO PAULO
dzicb ma to szczęście, łe jej „J>Ol...
ska rodzina~· Jest pod względem
11 01ób zgtnęlo, a s 500 atraclło politycznym wyjątkowo rgodna. A
dach
nad glOW3' " wyniku ulewnych teraz nie"h pan wierzy, komu chce.
deszczów t spowodowanych przez
„
nie powodzi w Uczą.ceJ u mln mteDzłennikani PA '?Interpress" poszkańców brazylijskiej •glomerazJI prosił o skomentowanie wyników
Sao Paulo I w pobliskim regionie \ rozmów Polski z Klubem Parys- podały miejscowe władze.
kim i misją MfW.
· - Strony przedstawily podczas
IZBA 1'10BSKA
O PRZYCZYNACH POŻARU PROMU tych rozmów programy rozwiązy
wania
sprawy polskiego zadłużenia.
lzba l\lorska w SZ\:"ileclnle
po
Programy te zostały przedyskutowielotygodniowym
postępowaniu
wydala orzeczenie w sprawie poża· V{ane. Ustalono, że będą przedru na promie kolejowo-samochodo· miotem dalszych rozmów. Polska
wym PLO „Jan Heweliusz", który wypel:niła postulaty Klubu Parysnastąpił
7 września ub. roku po- kiego dotyczące niektórych wypłat
wodUjąc poważne stracy I wyłącza
i podjęcia rozmów z Międzynaro
jąc
jednostkę
na dhlt!!'Zy
okres dowym
Funduszem Walutowym. za.
czasu z eksploatacji.
Stwletdzono, łe przyczyną
po· daniem . misji MFW było omówiewstania pożaru było prawdopodob· nie możliwości jego współpracy z
nie pęknięcie przewodu pallwowego Polską.
Kierunek naszej polityki
agregatu
samochodu clęiarowego jest zbieżny z
rekomendacjami
• chlodnl pn:ewołonego ~a promte.
MFW. Różnice zdań d<ityczą harmonogramu, działai1. Uzgodniono, że
KILKASET LITROW WODKI
prawdopodobnie na wiosnę br. odZALAŁO JEZDNIĘ
Na trasie E·łO, • w miejscowości będą się rozmowy na temat promess
kredytowych - powiedział
Brz~e kolo
Wieliczki, jadący
z
Lańcuta „Jelcz" z przyczepą, prze·
następnie J. Urban.
wożący transport alkoholu, w wY·
Pytano teł o działalnóś6 Rady
nlku gołoledzi w trakcie podjetdża Konsultacyjnej przy przewodniczą
nla pod górę zatrzymał stę I zacz11ł cym Rady Państwa (Zolnierz Wolstaczać w dół. \V wyniku wypadku
przyczepa clętaróWkl pn:ewror.lla Się ności), a takte o Jej stosunek do
powoduJąc zalanie jezdni wódki\ 11 rządowego dokumentu . o ochronie
rozbitych łtutelek. Stłuczeniu uległo lirodowiską. Po co rząd opraeookoło 15no butefek alli:oholu.
wuJe dokumenty, które sĄ pote1!'1
Opr. M, C.
tak krytykowane I cz:v jest to zgo
ne z duchem odnowy? Czy prawdą jest, że Rada Konsultacyjna otrzymała projekt ustawy w sprawie rent I emerytur na dzień przed
posiedzeniem? (Le Figaro)
- Jest właśnie oznaką odnowy,
że rz11d opracowuje dokument, któsię przedmiotem krytyki
manów jest jednak znacznie mniej -ry staje
zareplikował rzecznik. Wyraził
- ponad B tys.
opinię, że dziennikarz niezbyt
Nie zmieniła siQ także struktura też
dokładnie zrozumiał przebieg dysspołeczna narkoma.nii w Polsce. Ma
kusji na posiedzeniu rady. Krytyona z;decydowa.nie charakter miej- kowano stan środowiska naturalski. Niemal 91! proc. przypadków nego w Polsce, a nie sprawozdausytuowanych jest w dużych mias· nie rządu z działań, które służą
tacb, przy czym jednocześnie P·Od· ograniczaniu szkód wyrządzonych
kreśla się, ie coraz częściej ze zjaprzez cywilizację.
wiskiem tym można się zetk.nąć
Korespondent „Wasllfngton Post"
również w mniejszych miejscowoś zapytał, czY, prawdą jest, że prociach np. w Belchal'owie czy Lu- wadzone są, rozmowy na temat nobinie, a takżę_ w niektórych ośrod wych możliwości odbywania cywilkach turystyczno-wypoczynkowych nej służby zastępczej zamiast słuł
w tym szczególlllie na Wybrzeżu. by wojskowej.
Wśród narkomanów wciąż najwię
Rzecznik wyraził opinie:, że tacej 3est młodzieży w wieku 21-24 kich możliwości jest w Polsce spo~
lat (34,6 proc.),
nieco mniej w ro i są one takie jak w Innych
wi:etm 18-20 lat t powyżej 24 krajach, więc nie ma powodu, że
lat . Najmniej narkomanów jest w by regulować je nowym przepiwieku do l7 lat (11,7 proc.), co sem prawa.
wiąże eię z tym, że pierwszy k-0nRzecznik omówił też sprawę krą
takt ze. środkiem odurzającym naj- żącego po Warszawie oświadcze
częściej zdarza się w wieku li>-16 nia 60 literatów, którzy postuluj!\
lat. Nierzadko ma to jednak m:ej- powo?anie nowej organizacji pisarsce wśród 12-J.atków.
skiej. umoiliwiającej działanie tym
ZACIĘTE

WALKI

dołyczyło

z

problemy narkomanii

Narkotnan!a jest pC1Wa.Znym problemem w naszym spoleczeństw!e.
1 Wskazują na to najnowsze dane
Komendy Głównej MO oraz badan.la prokuratury. Wynika z nich
:te w ostatnim okresie nie · nastą
piły jakde.ś poważniejsze pozytywne an!any w tym względrle - w
stosunku do lat popM:ednich. Wciąż
wzrasta liczba narlromanów I pogłi:biaja się procesy
społecznego
niedo-stvs<iwanda oraz postępujące.i
demoralizacji
części
środD'Wiska
mtodzieżowego.

Taka konkluzji: wysunięto niedawno na konferencji prasO'WeJ w
Prokuraturze Generalnej. Wskazują na to także dane statystyczne.
Wynika z nich że oficjalna liczba
za~ejestrowanych narkomanów w
naszym kiraju w l985 r. wzrosła do
16 675 osób, a uitem Jest Ich o
ponad 1400 więcej niź w 1984 r.
W dalszym
ciągu w grupie tej
przeważają mężczyźni - 12 742. Oblicza się, że nałogowych · narko-

osobom, które nie należ~ do ZLP. "
(Dokoflczenle ze str. ~
ł 4. Stanowiaklo swtązków uwodoe
StWierdził, te pluralizm oraaniza·
cyjny jest w Police faktem, istnie- lente OPZZ zawsze cz;rnllo - ad- wych w irprawie braku kona=~
je m~w~ć tworzenia lm!P t minlstracjl centralnej do powoły- poparli w trakcie prac w
klubów w ramach dUałających or- wania się na uzgodnienie :1 ru- sjach 1ejmOW)'ch - poalowt•, ••
spół doradców 1eimowych, rec>reganizacji. ,,Grupą sześćdziesięciu" chem zawodowym.
3. Faki ten zatem nie upowat- zentancl
Rady lCrajowej PRQN,
powodują polityczne uiirzedzenla 1
nla
w
żadnym
stopniu
do
s.twterRady
Społeeino-GoapodarczeJ,
zawiść zawodowa. Do ZLP nale:ly
dzenia,
że
projek.t
ustawy
o
podstwierdzając
m.ln., :te projekt te-n
obecnie 905 literatów, , w tym wielu wybitnych 1 poczytnych. Kon- wyższeniu emerytur t rent w 1987 dostał się do Sejmu PRL aby\
kurencja zdobyła zaledwie 60 pod- i 1988 r. był konsultowany z ru- późno, nie pozostawiając zbyt wieSkierowanie le czasu na szeroką dyskusję 1
pisów, a wśród nich jest :r.aledwie chem zawodowym.
kilka nazwisk znanych czytelni- przez rząd projektu ustawy bez konsultację („życie Warszawy" S2
kom. Wiele nie znanych jest na- konsultacji z ruchem zawodowym styC7itlla br.).
5. W tej sytuacji uchwala Rady
wet badaczom literatury. Grupowa- jest naruszeniem art. 22 ustawy o
nie s!ę w tak osobliwe bloki per- związkach zawodowych, który sta- OPZZ z 22 stycznia br. w pełni
„Związki zawodowe mają oddaje stosunek ruchu zawodoweS()nalne utrudnia dialog, o którym nowi:
jest mowa w oświadczeniu. Jest prawo opiniowania założeń lub pro- go do proponowanych rozwiązań
w tym dokumencie np. podpis Ada- jektów aktów prawnych oraz de- ustawowych, a szczególnie potrzema Michnika, który nie je.c:t ani cyzj! dotyczących praw i lntere- bie partnerskiego współdziałania
pisarzem, ani innym artystą,
a ·sów ludzi pracy I ich rodzin, w administracja - związki zawodoktóry uważa, te działanie w ra- tym warunków życia emerytów i we, w rozwiązywaniu iywotnycia
mach oficjalnych Instytucji musi rencistów. Dotyczy to w szczegół- proble."llów ludzi pracy. flrak ta•
być konsultowane z podziemnym ności projektów planów społeczno- kiego współdziałania wyraźnie wy„
kierownictwem. Sptzymierzanie s!ę -gospodarczych oraz projektów ak- stąpil nic z winy związków zapisarzy z politycznymi ekistremt.sta- tów prawnych i decyzji w spra- wodowych (w przypadku omawia•
mi odbiera wiarygodność oŚ\vfad· wach, o których mowa w art. 8 nego projekJtu ustawy).
(a tamże w
pkt. 8 zapisano:
6. Reasumująe powyższe irtwderczeniu.
„Swiadczeń chorobowych emeryta!- dzam, :i:e informacja Biura Praso(INTERPRESS) no-rentowych i Innych świadczeń wego Rządu nie daje odpowiedzi
EWA GRONOWSKA z ubezpieczenia gpolecznego").
w kwestii zasadniczej; dlaczego, co
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - było
nieskierowania
projektuprzyczyną
omawiainej
ustawy w PnJ'•
pisanym ustawow(I trybie do kan•
aultacji ze związkami zawodOWYm!.

Plenum KC Kt>ZR

RZECZNI~

Przebudowa i polityka W
kadrowa partii

PRASOWY Ol'D

FRANCISZEK CIEMNY
„Informacji B1ure Pr....
wego Rządu" z Z3 1tycznia
br. pnedstawiltłm.J pr"OC9-

durę

atawlcłelamt

omawlArtła

1

Pnede

OPZZ kole)nycb wer•31 projektu ustawy o podwytna•
niu emerytur I rent w 198'1 I 1981
r. oraz o zmianie niektórych prze.
ptsów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Pi>lntormowalłśmy także opinię publiczną o przyjęciu przez rząd wie.
rw.ająca obecm. w ~t!Z
W re!erac~
prmed&tawlony tet lu
lstotllych propozycji zmian, któku Rad!l.ieckim ~dówa, 7JOISltal prolllem zmiany try'bu wy.
re w toku dyskusji zgłosili przed•
ogaimiająca ws:ystlG!e sfery bol"U &:zetów riejonowycll, m1ejsdliloh,
stawiciele t eksperct ruchu zawożytia społecznego wymaga obwadowyoh i republ:lkańskich orByły to modyfikacje ko•
zdecydowanego udosk.ona.1en.ia po- ganiiueji KJPZJR. l'Toponuje s.ię, aby dowego.
dla emerytów l rencistów,
lity,k i kadrowej. Myt} tf: pod.kireś s~. w tym tallcże piawsi, r:zystne
Prawdą jest, że rząd nie wstrzylił Michaił Gorbacrow prz.emaiwia.. wybierainl
bylLi podcrias tajneg<> mał przekazania do Sejmu gotojąc na rozpoc:zętym we wtorek w głosowam.ia n.a pooiedzeniach plewego projektu ustawy emerytal•
MoskWłe Plenum KC KPZR, Je- n8a'l!lych k<Jmitetóiw pal'tlii. Obeon:e
aby OPZZ mogło w oparciu o
go tematem jeat „przebudowa I po- wybóir inrz.ewodniicząeych k'omltetów nej,
ten tek~t podjąć formalne konsull!iityika kadrowa pairtili".
partyj111ych 00.byiwa .się w glosowa- tacje z ogniwami związkowymi l
stra,tegia polity<:Zll'la W}'Pl'.aoowa- niu jaW1Dym.
wypracowywać
stanowisko ruchu
na pa.ez ~lenum
KC KPZił z
związkowego. Przepraszam za to
kwietnia 1985 roku 1 XXVII
Seklretarrz generalny KC KPZR mimo że rząd nie uchybił cytoZjazd KPZR z 1986 roku poru- mówił nast~!llie o pobrzebie akty- wanej przez rzecznika OPZZ uszyły wszystkie zdrowe siły społe Willie~gio wysuwania mlodrziet:r I stawie o zwlązkad1 zawodowych.
~ństwa - ~eślił sekretarz ge.. loobiet na staal>Owisik.a lciel"OW'l'cze Ustawa ta w cytowanym artykule
neralny KC KPZR, W !Qraju two- w organa.ob władzy, w goapodn«e 22 daje związkom prawo opinlowarzy slę nowa a.tmosfera., dokonuje narodowej. JaklO ważny k;ieru111ek nia załoileń lub projektów niektósię prizewa.rtościowań.
Coraz bar· demokira.tyzacji ży<:1ia s,połecznego rych aktów prawnych. Założenia
d:l'Jiej umacnia aię ta.wność. Rozwl· O'!Qr~l on wysurwanle na stano- do ustawy z 30 października 1986
nęly się dyskru.sje
o drogach prr.a. w.iska kterow111iez.e bezpartyjnych. r. przekazane został y OPZZ do
obrażeń w gosp()()airce, &ferv..e apoPo uczegółoiwym przeanal~wa- zaopiniowania. Przyspieszen'e przez
lec-z,nej I duchowej.
niu popełnionych w pr:rem!o&cl bill- rząd procedur nle wynikało - o
Nawiąrz;ując do l"adiz:eokie-iO 1ys. dów w poliiityce kadrowe), .ekre- czym zapewniam z lekcewaietemu wyborczego Michaił Gorba- tan genera1ny KC KPZR pow;e- nia obowiązków administracji pd·
C?JOW wskazał na kon!ecznoś~ "bar- chlał, ii llliez;będine jest ,,rzldoecydo- stwowej wobec ruchu związkowe
dziej efektywnego i rz.eaz:ywJsteco wane odnowienie pol!tyki kadro- go. Jedynym powodem było pragudziału wyborców we WS'l!~tkkh weJ, uwollnlenle jej od ~ nienie rządu,
aby nie odwlekać
eU1.pach . kami>anH pr2oed!wybot'CZej I nl«!ooil\gll\fęć, uozyn'lenle jeJ m1.- szybidego wypłacania emerytom t
i wyibolrcrej". Sekret.M!i generallly praiwdę n~ą. baronie] a.le- rencistom zwiększonych świadczeti,
KC roP1JR opowiedział &ię za W:n!e.. tywną I uikiero>rrklawa.1111\, nlero.ze•- ' lecz przeciwnie, aby te wypłaty
slen.lem po,praiwek do systemu wy. wailmie
ny.i.ąZa.ną z k!1u~ możliwie przyspieszyć. Rząd wte
boreu..ego. pe prz.fJd&taiwim'iu l~ do d:lliedizlinami waH~i o ~ple.szenie bowiem, łe miliony rencistów t •~ej d'.Y\!>lrułji.
rozwoju
spcleczno.-gos:podarczego".
merytów niecierpliwie Przy
czekają na
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,..
tym,
przedstawienie projektu ustawy mogro nastąpić nie wcześniej niż po
18 grudnia ub. r„ to Jest po przyjęciu przez Sejm ustawy budżeto
wej na 1987 r. O kształcie ustawy emeryl:alnej zdecyduje Sejm,
cy 1tosunek przeciętnej emerytury ~ażywszy stanowisko rządu :i:a(Dokończenie ze str. 1)
do przeciętnej płacy.
Jeśli w wa.rte w projekcie tej ustawy
i
w sumie kilkadziesiąt mlllardów.
1988 r. przeciętna emeryturn sta- stanowl-sko OPZZ. Dzięki wspól·
Przedstawiolel OPZZ stwierdził z nowlla 51,5 proc. przec:c -,, , pl:a- pracy :i:e związkowcami przy forkolei, że wzrost kosztów utrzyma- cy, to \V 1987 r. już o··
' ~„ a mułowaniu projektu ustawy w wienia zniweluje podwyżkę świadczeń, w 1990 r. stanowić ma ',
:oc.
lu punktach nasze opinie udało się
tak więc „stary portfe-1" będzie cli\·
Po dość burzliwej dys. Ji, po zbliżyć do siebie. Zapewniam, że
gle stary.
kilku pytaniach pod adresem przed- z tego skrócenia jednego z etaPolemizując z: tym stwlerdzeniem stawicieli resortu pracy i ich od.- pów proceduey
rząd nie będzie
wiceminister resortu pracy Zbig- powtedziach, posłowie przyjęli przy czynić zasady stosowanej we wspól·
niew Januszek przypomniał, łe 7 glosach przeciw ł 9 wstrzymu- pracy ze związkami żawodowymi.
wzrost kosztów utrzymania jest ni- jących się ostateczną wersję pro- Nasz pośpiech proszę uznać za powelowany przez coroczną, marco- jektu ustawy o podwyżkach eme- stępowanie wyjątkowe, na które
wą waloryzację emerytur l rent. rytur I rent w 1987 i 1988 roku, zdecydowaliśmy się wiedząc o tym,
Obie tegoroczne podwyżki - mar- utrzymujqc datę 28 lutego jako jak trudno ~est zaspokajać . SW•
cowa i sierpntowa - \\-"Yniosą prze- podstawę. do podwyżek.
Wyniki potrzeby emerytom t rencistom,
ciętnie ponad
4 tysil\Ce złotych, głosowania każą przypuszczać, że szczególnie z tzw. starego portfe·
czyli znacznie wiecej nił wzrost sprawa ta będzie przedmiotem ty- la 1 jak ba.rdzo z:aciążylby ujemkosztów utrzymania - argumento- wej dyskusji p~as obrad ple· nie na Ich budżecie domowym kaiwał min. Januszek.
Przypomniał narnych SeJmu dzisiaj.
dy miel!lłąc zwłoki.
takte, te od kilku lat zwi~ksza się
ROMAN DĘBECKI
RZECZNIK PRASOWY RZĄDU
systematycznie wskatnik ilustrują(INTERPRESS)
JERZY URBAN
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zwięl<".szenie

wypłat.

Projekt zaaprobowano
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Finansowe machlojki czy spisek dozorców?
oszły

listy do prokuratucy', do
NIK. Konflikt dozorcy z admlati~
stracją w spółdzielni „Bawełna"
trwa, choć nikt nie wierzy, że
Markowi A. uda się cokolwiek zmienić.
Wszystko zaczęło się wiosną ub. roku,
gdy do Marka A. gospodarza domu na
Widzewie-Wschodzie - zwrócił si~ kolega z osiedla l oświadczył, że prawdopodobnie zostal wmieszany w jakieś niejasne i podejrza.ne operacje administrator ki. Twierdził , że podpisał umowę-zle 
cenie na porządkowanie dodatkowego terenu, którego jednakowoż a.:1i on, ani
nikt inny nie s p rzątał. Zarob1one w ~en
sposób pieniądze przekazał wysta'-".iaJą
ce i umowę administratorce Krystynie Z.
Marek A. - jedyny robotnik współdziel
czym tar z ądzic z;wiązków zawodowy.eh spra wd z ił umowę w dziale kadr t uzna!,
że nie obsadzony teren, na który była ·
wys tawiona umowa, istnieje jedynie na
papiene. Rozmawiając. i innymi dozorcami do wi e dział się o jeszcze jednym,
identvcxnym wypadku. Tu też pieniądze
tr amv do rąk administrator!:i.
Dozorca - związkowiec skierował pismo
do ci yrekcii spółdzi e lni gdzie zwrócił uwa gę na ·istniejące nieprawidłowości, tj.
na fakt podpisywania umów in blanco.
wystawiania umów-zleceń na fikcyjne tereny i przekazywanie administratorce pieniędzy uzyskanych za tt umowy.
W czasie' przeprowadz-0nei kontroli wew nętrznej
e:ospodarz~
domów
którzy
wcześnlei rozmawiali z ;Marklel"! A„ potwierdzi!• informacje wcześniej przekazan• koledw. Przy okazji wyszło na jaw.
że KrvFtvna Z. na iednel • umów podpisała się sama . podrabiając podpis pracownika - twiJ!ri'.lzl Władysław Z., na
któr" e:o wystawiono umowę.

P

Po kontroli Marek A. otrzymał .pismo,
w którym zawiadomiono go, że „ ...wobee
osób winnych powstania ustalonych w
trakcie kontrolf nieprawidłowości wyciąg
nięte zostaną konsekwencje służbowe".
Jakie nieprawidłowości ustalono i wobec
kogo wyciągnięte zostaną konsekwencje
- o tym członka zarządu związków n!e
poinformowano. Nadal nie wie, co stało
się z pr zekazanymi Krystynie Z. pi€1liędz
mi.
Administratorkę ukarano naganą. Natomiast cl z pracowników, którzy w dobrej
wierze zwrócili się do kolegi reprezentującego wobec nich związ k i zawodowe.
a potem ujawnili wszystko w czas ie kontroli, zostali„. ukarani upomnieniami
„„.za podpisanie umów o pracę zawartych na czas okre§kmy, w których okri:ś
lony zakres pracy (konserwatora terenow

zielonych lub gospodarza domu) wykonywany był przez inne osoby". Takie uzasadnienie podano w piśmie podpisanym
przez dyrektora spółdzielni.
Ukarani dozorcy odwołali si<; od upomnie1l., kierując stosowne pisma do dyrektora i związków zawodowych. W podol,nie sformułowanych tekstach twierdzili,
że podpisywanie umów odbywało się w
całkowitej lojalności i zaufaniu do adm inistratorki. Pisali też, że nikt ich nie informowa1 o nieprawidłowości te~o pow-

szechn!e funkcjonującego w ap6td&leln1
procederu.
Przy braku reakcji ze strony zwiwów
zawodowych odwołania zostały odrzucone.
Ludzie jak co dziet\ przychodzą do pracy. Krystyna Z. pracuje z tymi samymi
dozorcami.. któn:y oprócz tego, te mają
żal do administratorki o wyzwanie Ich
- jak twierdzą, od świń po zakoń
czeniu kontroli, :!:adnych innych zastrzeżeń
nie mają. I tylko Marek A. uwata, że
cała sprawa nie została załatwiona ~a
widłowo. Jeżeli nawet wszystko jest w
zgodzie z przepisami, to moralny i społe czny aspekt zalatwlehla sprawy- pozostawia wiele do życzen i a - twierdz!.
Zupełn ie

wę władze

zorcy, przebywająey na urlopie, którzy
Na dob~ apraw4 - twierdzi dyrektor
jednak zamtut odpoczywać woleli dodat- - prawdztwe w"tpliwoścl mo~e bu<h'.id
kowo z3roblć), tl• t>rzedet nikt na tym · tylko takt rzekomego podrobienia podPł·
nie stracił, bo pieniądze trafiały w koń su jednego :1 dozorców. On twierdzi, te
cu do kleneni t;rch, ll:t6rzy faktyczni• nie podpisywał - admini.strat.orka - te
pracowali. Był ~ przy tym bodaj jedy- podpisał. Jaka Jest prawda - nie wiany IJ)OIÓb na utrzymanie porządku w damo.
rejonach obaługtwanych przez urlopuJ1t·
cych aoepodarzy domów, bo n1by skąd
'9'ydaje się, te niewdadomych w CllleS
wżtąć nowych ludzi do
sprzt\tania w tej sprawie jest więcej, bowiem ustalenia
czasie urlopu? Natomiast kont·r ola nie po- komórki kontroli wewnętrznej nie '" chytwlerdz!la., ~by ktokolwiek wziął pienią ba do końca przekonujące. Jako się rzedze z:a pracę w ogóle nie wykonaną. kło, o sprawie powiadomione zostały proOwszem, zdaualo się, te ci, na których kuratura i delegatura NIK. Jeślt któru z
nazwiska wystawiano umowy, oddawali tych instytucji zechce rzecz zbadać, to
pieniądze administratorce, ale jak Wy- być może dowiemy się. czy był jakiś
nika z zebranych podczu kontroli oś szwindel, czy też tylko niegroźne naru\\'iadC!:eń szenie przepisów. Ale sprawa ma i iriny,
przekazywała je ona potem
tym, którym się rzeczywiście należały. W szerszy, aspekt. Otóż doszło do sytuacji,
ogóle dyrektor Wyszyński uważa, że ad- w której przepisy zostały złamane z całą pewnością, a jednak. szef firmy, w
której miało to miejsce twierdzi, że zdrO·
./_ wy
rozsądek nakazywałby raczej nagrodzić „winowajczynię". a nie karać. Wynika z tego jasno, :!:e przepisy są do kitu.
A więc zmieńmy je, do diabla!

.
.przepisy...
• • •

inacze j patrzą na całą spraspó?dzielni. Po pierwsze zde-

cydowanie odrzucają zar zut wystawian ia
umów na fikcyjne, czyli nie istniejące rejony - po prostu nic potwierdził się .on
w czasie wewnętrznej kontroli.
A inne uchybienia? Owszem, były, ale
!.daniem dyrektora „Bawełny••, Stefana
Wyszy11skiego - miały one charakter formalny i choć pozostawały w sprżeczności
z obowlazującymi przepisami, t,o w praktyce przyniosły więcej pożytku niż szkody. Tak w i ęc dozorcy rzeczywiście podpisywali umowy na wykonanie prac. które
potem wykonywa! ktoś inny (np. inni do.

minlstratorka wykazała duU\ operatywność i dobrą wolę i że tak naprawdę, to
powinna dostać nagrodę, a. nie naganę.
Ze dawała dozorcom do podpisu czyste
blankiety? No tak, nie powinna, ale przecież nikogo nie oszukała, a nie zawsze
cz?ow!ek ma pod ręką gotową umowę . „
Dyrektor skłonny jest upatrywać w ca'ej tej historii czegoś w rodzaju spisku
iozorc6w, którym zbyt sroga adminlstra•orka zalazła za skórę, więc postanowili
qię jej pozbyć, nie przebierając w środ
'fach.

Tu nie chodzi już tylko o „Bawełnę"
i o dozorców - podobnych I innych nonsensów jest wciąż jeszcze mnóstwo w
różnych instytucjach i branżach. I z tymi nonsensami trzeba walczyć. Na tym
w końću polega cała reforma gospodarcza - na zastępowaniu zdrowym rozsąd
kiem gabinetowych przepisów. I to nie
tylko w działalności przemysłowych gl-;antów, ale również małych sklepików,
warsztatów rzemieślniczych . czy sprząta
jących (oby!) nasze podwórka dowrców.
ANDRZEJ BECK
KRZYSZTOF ZAJĄC
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własnej IDICJatywy

Nie
,.cqt• praoownłk6w naszcso zakla4lu ma sosła6 przeniesiona do
dl"UlłeJ nowo powstałej placówki.

I

zaktadizi• us-połecmionym. Wyjście tiuacjd. A mlan<ltwicie na przed.!ta-

to, po prostu nie Istnieje, gdyż przepisy jednozna=-ie przewidują.. lt
pomoc finansowa przysługuje tylko jednemu ze wspólmałżon ków.
Temu który ZlOStal wskazany w!
wniosku o udzielenie kredytu.
W wyjaśnieniach MPPiSS dotyczących kwestii pomocy finansowej
ooobom, które zrnienily praooc1awcę nie z własnej inicjatywy, zn1<jduje s ię jednak takie, która zdaje
się przystawać do zacytowanej sy-

wioną

„czy

mi!!lillterstwu
gdy

rozw!ap;a.n.le

wąt.pHwość:

st~jll/OOj oop<1W!~. „Nde,

kieJ

sytuacji

Jl()boFl~y do
zakład pracy,

umowy z s.platy kredytu jett

=-··

Bocjalnego w moim zakładzie (do zakładu zmarłe
go męża nie zwracałam się. bo jest poza. Lodzląl,
o wszelkie świadczenia socjalne dla dzieci pow nien troszczyć się ZUS, bo on płaci przy renc)e
dodatek rodzinny. Stanowisko działu popiera te:!:
Rada Zakładowa, głosząc, ... źe nie zna przepisu
mówiącego o opiece nad sierotami".
Inny !!st. Od matki dziecka specjalnej troski.
„Trochę późno, ale szczerze chciałabym podzięko
wać za chwilę radości jaką sprawiło takim dzieciom jak moje, Towarzystwo Przyjaciół Lodzi organizując dla nich „Spotkanie z Mikołajem". A :!:e
włączy! się do niego I zespół „Pędziwiatr" ze Szkoły Podstawowej nr 123, impreza ta była m1d wyraz udana I oboje zachowamy ją we wdzięcznej
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normą?

Składki

•
-bez zmian.

I jeszcze jedna wypowiedź:
„Po waszej wzmiance o choinkach nie dla sierot
zakład, który dotąd konsekwentnie pomijał moje
dziecko przy tej imprezie przypomniał sobie o
nim I przysłał mu do domu stosowne· zaproszenie.
Gdybyście widzieli tę radość, której sprawcami
jesteście pośrednio I wy."

Na mo,c1 rozpo~ządzenia Rłld:r
Ministrów' podjętego w dniu 22
grudnia 1988 r.. 1kł~dld na ubezpieczenie apołeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy pozostają w tym roku takie,
jak dotychczas. Za zatrudnionych
emerytów i rencistów pobierających
emerytalno-rentowe
świadczenia
wynoszą one t5 proc., a za pozostałych pracowników ł3 proc. wynagrodzenia określonego jako podstawa .wymiaru tych skladelt.

(h)

(b)

pamięci."

więcej. I
mają wzrosnąć

tak o prawie 10 proc.
dostawy margaryny, ok. 6
proc. serów I serków homogenizowanych,
łatwle-j będzie o sery dojrzewafące i tłu
szczę roślinne. Troche więcej planuje się
dostarczyć mleka. jajek 1 śmietany. Optymizmem napawają też „plany makaronowe", bo ostatnio o ten prosty produkt
z: jajek I mąki było bardzo trudno.
Wódki będzie tyle, ile w roku ubi egłym. Chodzi o świadome ograniczanie dostaw, spowodowane ustawa antyalkoholową. Zgodnie z jej litera myśli się o
z\viększenlu dostaw win i miodów pitnych oraz piwa, mających przecie:!: znacznie niższy procent alkoholu niż wódka.
Import zakła<la się taki . n~ jaki nas
stać, czyi\ nadal mnlei~zv niż by się
chcialo. Kawy będzie tyle samo, herbaty
nieco wi:;ce_i. mniej za to cytryn. Tak
więc ostatnio panująca obfitość tych owoców nie ~tanie się, niestety, eodziennoś
clq.

du:!:o

wysługę

przysługuje

tak

września

W te)

wy-

l

1986

wysługę

pł11canla

ły,

oświaty

zarządzenia

pan zwrócić się

być moźa,

1
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nabył
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UTltATA CL\GLOłCI

Roswt,zaiem wnow, o pra"' po ło, b7 poclj~
j ' w Innym zaklr '~le. f tu sachorowałem. Gdy okrea nie- ;Sl
:r4olnokl do pracy przekroczył 180 dni, w kłórych miałem uprawnłenla do H.sllku choroboweco, zakład rozwiązał ze MDI\ ~
umowę be:a wypowiedzenia. Czy powinien wYPłaeić ml wte'-"
dy ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

B. H.1 -

S
S

długo

rozwiązaniem §~
S

przed
RED.: - To zalety od tego, jak
umowy był pan pi;aoowniklem tego zakładu. Jeśli co naj·
mnie1 rok, powinien pan otrzymae ekwiwalent pieniężny. Je~ell krócej nit rok, ekwiwalent się panu nie należał, gdy:!: ~
nie nabył pan jeszcze uprawnień do urlopu wypoczynkowe- ~
go. Ten bowiem 1>racownlk, który sam rozwiązał urnowe, u- ~
zyskuje takie uprawnienia dopiero po przepracowaniu pełnego ~

~§

~

§

~

O~'roWANIB W TYM lłOKU

~ELNlcr z UL. POJEZIERSKIEJ., - w poblfta naH•l'o !Qle,liea samleazkanla znajduj" się pawilon. A w nim,
takle kloak „Ruchu".
epróc:a •klepu spotywezero l poczty,
Co z . ~el'O, kiedy ten kiosk Jest ciągłe okradany. Przez to
kt6mie1zkaócy,
Starsi
zamykany.
na w1~le bsodni
rym tru!łno chodzić, szczególnie teraz po oblodzonych cltodnlkacb, nie mol'ą zaopatrywać się w Prasę, St~ Ich prośba
~ do dyrekcji PUPIK „Ruch", aby I ten kiosk należycie zabezplecz)'6. Najlepiej okratować, tak Jak pozostałe placówki
w tym pawłlonłe.

~

S

§S
§S

§
S

~

S
~
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~

~

'-"'
~
~

~
§
RED.: - Dyrekcja PUPiK „Ruch" potwierdziła, te w ub. ~
§~ 1rolru
były at trzy włamania do kiosku przy ul. Pojezierskiej ~

S
S

~ 32, chociat ma on solidne 'zamki I jest w nocy oświetlony.
~ Faktycznie, tylko okratowanie może go zabezpieczyc! przed
Ala to przecież Inwestycja, którą ~
następnymi · włamaniami.
trzeb~ było najpierw zaplanować. Toteż 'ej realizacja nastą- ~
pl dopiero w tym roku.
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NA PKWNO NR Z BRAKU APETYTU

łak

§§
§
§

dawno ar:e zdnmlenlem przy&111,daKLIBNTIU.i - . Nie
b4my 1Ję WYsiawle 1klepu nabiałowego przy ul. Długosza. WYłożono tam do •Pnedl.ty przecenione kanapki. Obłożone by- ;Sl
ły zczerniałą „krakowsk4", podstarzałymi jajkami 1 mocno
przywiędłą zielenin-. Z 36 zł Przeceniono Je na 18 zł. Sta- ~
b'~~ I pytaly4my same 1lebl~. Jaki Jest cel sprzedaży „takleb a.rtykułó •.• Czy nie mołna zrobić tylko kilka kanapek,' ~
• w razie większego npotrsebowanfa, szybko przygotowa6 na•łępneT Tyeh vrzeeenfonyeh kanapek nawet dyrektor :zoo b:r
nie prąJ_..

S
S

§
1011tllla 1f'tułem §
~ JU:D,1 - Bpn:edd kanapek wprowadzopa
alę, czy klienci tę ofertę ~
S pi;6by. Chodziło o zorientowanie
przyJm-. Nłewlelk" Ilość kanapek przygotowała restauracja §
mmn11mnrmnnmnm1mnnm S
S „Altra". Niestety; nie wzbudziły one zainteresowania wśród ~

•

o ·Fi YJ
Wiadomo ju:! mniej więcej czego mogą
oczekiwat w tym roku klienci łódzkich
sklepów. Zarówno jeśl1 idzie o to. co bę
dzie na półkach. jak I tle owych półek
będzie. A owo mniej więcej znaczy, iż
tnówiąe o planach budowlanych, musimy
być bardzo ostrożni,
Na początek o perspektywach zaopatrzenia. Artykułów żywnościowych ma
być nieco wiecej niż pned rokiem, choć
liczby poka:zują, :!:e nie będziP Io (średnio
biorąc) zb1t wielki pr1yrost. Zadnych rcwelaejl nie należy sie spodziewać w
podobne
mlęsno-wędl!nla1skiPj ,
branży
okreiilenle dotyczy za opal rien;a w drób.
Ryb zjemy mniej więcei tyle, ile w
roku ubiegłym. Nie ma w·t,t' co marzyć
o dostatku sprzed dwóch lat k1edy to
statystvcznv łodzianin zjadał orawie 8 kg
ryb. W tym . podobnie jak w ubiegłym,
przypadnie na głowę , s raczei na żołą
dek ok. 7 klf. Handlowc1 spodziewaia
się. fe pewnych towarÓ\V będzie Jednak

§

•.. ·=

Czy zgodnie z

Dawno jut :l:aden artykuł nie wywołał tak szerokiego oddźwięku jak „Choinka ule dla sierot"
(:z:amieszczony 15 stycznia). Jedni oburzali s11:, Inni
dziękowali za poruszenie tej drażhwej kwestii. pytając co najwyżej dlaczego nie o:>perujemy konkrelaml. A jeszcze inni, opierając sie na własnych
przykładach wskazywali, Żt:l u nich po dawnemu
nad strontt finansową górę bierze troska o dzieci.
Osamotnione l poszkodowane prz:ea los: czy to
przęz strate jednego z rodziców CZJ Ich chorobę.
Pisze pani Lucyna Kowalska: .,Po przeczytaniu
waszej publikacji ta drogą chciałam podziękować
pr:z:edsięh.iorstwu zatrudniającemu kieodyś mego mę
ża (P'l'HW nr 3). Gdy zdarzyło się nieszczęście zaopiekowało sle dziecki em l mną. A okres ten był
dla nas wyjątkowo clętki, bo w ciągu 3 miesięcy
dziecko straciło nie tylko ojca, ale- · oboje dziadków. I choć mąż nie pobierał w ~w·oim zakładzie
zasiłku na syna. jego to zakład, m•mo upływu
6 lat, stale o chłopcu pamieta. I co roku przez
jakiegoś pracownika przekazuj!' mu paczki świą
teczne. Syn wyjeżdżał również 11a kolonie ~ tego
•
przedsiębiorstwa".
„Problem poruszony w „Ch()ince nie dla 5ierot",
jak ulał pasuje do mojej sytuacji. Według dzia.~

Si

~
~
Polskiego
l\ED.: - Lódzkl Zarz4d Zwi!\ZkU Nauceyclel11twa
~
lat. Twierpanu dodatek za
upewnia. te
i wycho- ~
ministra
na podstaWie
dzi
warunków
r. w sprawie iasad
wania s
~
lat.
dodatków za
nie do dyrekcji szko- ~
aprawie musi
donie zna zasad przyznawania urlopu
która
~
datków sta:!:owych, lecz do pracodawcy, którym jest
Od
ekonomiczno-administracyjny.
ski dzielnicowy
pan równie:!: prawa do urlopu wypoczyn- ~
1 styemla br.
kQwego.
~

w ta..

konieczne i
Jest
Prseaiesienie
pracownikiem o pracę pr.7.elZ .za- do którego praoownLk ZJOStal ll'k!ewsąny to rozumiej~ Ale wśród
kład pracy naistąpi na &k:u~ ał rowany do pracy ~nio po
016b przekazywanych nowemu zalrowitej, lub częściowej likwldacj·I ro.związaniu umowy o pra.cę, lub
kl&dowl kilka Je11ł upoważnionych
zalcladu, r::r:y tet ograniczenia z.a.- po p~e w zatru.dn.ieniu, wcupraooWl!l;:k odbywaJ
do oirzymania za 2 lata pomocy
trudnienia, to czy prarownilk zo.. sle której
kredytu
zaciągniętego
w 11>lacle
stanie poz:baW'i<my pomocy w spła .izkolenie w celu przyspooob:enia
roboty in„MM", Cą nowy pracodawca jest
wyk<onywał
zawodu,
do
cie k.redytu".
t001.veneyjne, lub pobiera! za.sitek
1oblisowaDJ' prujĄCi ii:Obowiązania
aktywizacji za.wodopopn:edDlka I kiedy nadejdzie poMin:st.entwo w Słufble Praoow- z fundu=
(b)
ra wpłacić na konto NBP '13 tyntczej nr li z 1982 r. udz.leli?o na- we-j".
W jakiej odbywać
aięą dołycb.
się to będzie formie: rocznych rat Zl77HLU.//.69.D'D'"H~HHHAW'h7/HH./H~U..m27~...69.HD'"~A'7~.69"~
·
czy jednorazowo?"
Splata uwieszonej 01.ęści lc.redytu nutępuje jednorawwo. Po nleprzepracowaniu p.nez
na.pJIS'IYJn
pracownik.a 15, względnie 2 lat (dotyazy to absolwentów wytszycb uczelall, gdy umowa k:redytowa z.otta?.a zawarta ·w okreełe studiów,,
Inn:rm ulul:ńcnym obiektem ._
od daity
Oklreey te liczą 111ię ir.aś
aby atu t.cbn1cmy t:reh obiekIm blttej Łodzł tym. •onej,
dla nich ochronne 1!.a.tkl na
kulturalnie.
tów uległ poprawie l w tym
1mutnlej i mniej
r.rea112lowan.ia kredytu I jego roz,.
nięd:zytorzach. Tote.t w ub. rolr.ll
celu co roku przeprowadza ich
!IC'Ml!Jdu pmE!I bank. Jeśli oraoo- Taki ton przebija niejednokrona ul. Zachodniej przy ul. LI.nastepnie układa
przedąd, a
jest utrudniony w
wnik wail\ł
tnie z wypowiedz.i na.szych Czymanowskiego, czy na ul Aleplan napraw. W ub. roku odz
aię
tym umym zakładzie nie ma protelników. Zapoznajmy
ksandrowskieł przy klnie ,,Iwanowiono Jut poczekalnie na tebl«nu, tym l>airdziej te do wYtnafragmentem jednego a listów.
nowo" trzeba Je było kilkakroganego okreru pracy wlicza się i
renie Pabianic. Zgierza. a także
,.W ub, roku podróżowałem dość
tnie wYlllienlać. Zam1ast Wiłc
wychowa.w<2eg0 I czę.sto aamochodem. co 1>0zwona głównych komunikacyjnych
okns urlopu
ale do mycła l odograniezac!
mi.uta..
eia!(ach
1łużby wojsJltowej.
stanowi
liło mi przyjrzeć aie
świeżania wiat i 1>0Czekalnl oJednakże wszystkie te wY•lł
naszych l>Oazekalni na l)rzystanw wypad.ku zmiany
J~
raz d:obnych napraw, powa!ny
kl przyno~ krótkotrwałe ...
kach autobusowYch, bo właśnie
zaJtl.adu, pomoc można uzyskać tylprocent pn:eznaezon:reh na to
fektY. Bowiem nierzadko 'POim chce poświecić nieco uwako w łc!śle określonych (uchwałą
środków Idzie n1. usuwanie łla
czekalnl1. zabezpieczona wataprzygi I niewesołych refleksji. ZaRM z Z7 stycznia 1982 r.}
dów dewastacjL
ivleniem zbrojonych szyb Ju:I; na
Obl!gatoryjn!e uchwala
czne od pozyty-w6w r:irnc•l•padkach.
Ale choć dzlalalno.łć MPK
drud dzień ich nie posiada,
g.dy
cych aie w oczy, ot6ł ostatnio
p~wl.duje j~ · tylko wtedy,
:>n;ypomlu praco Syzyfa trwa
l!(dyż w nocy wybito 1e kamieprucnle,,lony
zostaje
wznoszone obiekty, malace chropraoownłk
>na nieprzerwanie.
nia.mi. Bezmyślna działalność
nić P<>dró:!:nych przed deszczem
11lut'bowo, lub otrzymuje urlop bez.chulil!anów nie oiranlcza 1!11
pta.tny ;z r.a.o~ powołania do peł
i łnieglem - Sił nie tylko coru
(h)
do wiat I poczekalni.
Jednak
bardzie! funkcjonalne i solidne,
nlllllie. s wyboiru tunlte11 w or:gaestetyk4.
nlu.ej&ch IP()leaznych. Ale, k:tóry
ale odznacz1.j4 ale
or ar Ml TIM
p l?J! I
województwie
ir: alda.dów ma wówc:zas aplaclć
Szczeiiólnle w
u.wiesmnl\ część kredytu decydukon!i\skim l l)01;nai\skim, na
truach ml~ar<>dowych.
's olarea a.trudnienia praoownllka
w plerwH:Ym zaklad-z:ie. Jeśli! na1t~je to wtedy, gdy do spłaty
Nowych poczekalnl nie brak
kredytu pozostaje tyl'ko 1 rok. l'JOte:!: w 1>0bll!u Łodzi. I teł dam-oc:v- tina.n!owe1 Jest zobowiąumy 1e aie zauważyć troske wykoNiedaiwno trafiła do na.1 sk.a.rga, Poni-U .r.&interes~any ·, lokator
zakład.
dotychczasowy
udzielić
nawców o połączenie funkcjow ktocej ~kaza.niu do U~ędu nie odwolal irię od niej w termiNatomiast fe.51! do splaty 1e~t !><>nalności z estetyką. C6:!: Jednak
Dzielmioowego Lódź-Góma, pośre
nad 1 rok, a nie wii:cel niź 2 lawypieszczone
z tego skoro te
nie 14 dni, wiec stala łl'ię. ona pradniczyliśmy. I j.aik było do przeobciąża w
ta., obowiązek spłaty
poczekalnie w krótkim czasie
powodzeinia dla womocna.
widzenia - bez
równym stopniu obu pra,c.o1awców.
orzemieniaia sie w ruine I
czteroooobowej rodziny.
młodej,
Zaś gdy do term-i·t !U spłaty po7.<r
i;traszą nowybi.ianymi szybami,
Rodizina twierdzi, - t.e odpowie&!
Otóż zajmuje ona przy ul. MazurEtaje- po.nad 2 lata przepi~1 ~ta
oowvrvwanyml ławkami, a naskiej jedoną iz.bę o pow. 29,68 m nie otrzymał.a. Urząd, te Jl\ wyiź obowiązek len winien
no\vią,
wet uszkodzonymi murami. Ten
kw. W połowie ub. roku zwolniło slał. Byc! mote mWlnlla poczta.
przejąć w ca-łości nom z.ak:lad.
bezmyślny wandalizm przeraźa.
siti przez ścianę pomieszczenie o
przy słuźboWJm
O ile jednak
Tym bardzie.i że nat'{kamy sie
pow. 17 m k!w. Z nadzieją w sercu Ale to JCS2l0e nie p(J.wód, teby
pr:z:.enieslenl'\I pracownik nie irae!
na nieito eo krok. I że l!Odzi on
rod-zina wy$tqpila do władz lcwa- zamy.kać &-ogę do ~~eto Odprawa do pomocy gdyż jest ona
bo
wamłall
samych
w
przecież
terunkowych o jej przymanie. U- woląia. Tym ba.'l"lhiej, te ~na
r:.agwarantowana uchwałą. to przy
oni tak lak wszyscy - podr6Nia!tęty
tu kuchnię.
l"Ządził.aby
zatrudnten.!a w V1'Y1liku
mlianie
żuJ11. 'PO kraju".
ta izu?uguje na wn!tJdhre . rocr.pa..
odp01Wiedź nadeszła odmowna. Wopororumienta za.kladów, sprawa ta
tmenle llP!r'•W7· Ojefee, młody crJoodzto:!:yla
wrześniu
we
tego
bec
1taje się jui uzina.niowa. PraeowA jak jest w samej Łodzi?
wołanie. Ale odtl<>w1edt na nią nie wiek, 1łn.c!fł w ~
pra"""'
nl k może l!e:eyć na spłatę zawfeNlestetv nie inaczej_ cze10 iludotarła do rąk zatnteresQwanyoh. ~łoń. I\'aclije -~wo, ale niF:r
uaiej czę~el kredytu tylko wówławek
stracją 'est choćby stan
ezas. gdy nowy pracodawca oficjali wiat MPK. Jesieni• I zimą.
- jalt tW'!«dtl! pośre&nio- nie osi~ie
Dopiero za naszym
ni~ bo na pi§mie, prze~mie na sieiak co roku napływal11. do nas
ta·~ch
rodzillla dowiedzlala się. te PtTLY swoim !nwalid:z;t,wie,
twem
bie robowiązanle .spłaty kredytu
listv od Czytelników. proszących
te:!: odmow- ui.robków, by móo zapewnić rotę drugą odpowiedź \\Ta.z z odsetkami.
abv zdooinl!ować dvrekde MPK
wysiano 18 listopada ub. ro- cl:z:lllie, spó?dz!eloe mle!Zikanie.
ną tym trzecie
Nie Istnieje przy
do sz:vbkiel!o doprowadzenia do
ku listem poleconym. Ale, że pr~e
n iejednokiromie
wyjście, o które
Porządku znlszezonych wiat
syłkl tej nie podjęto w t<>rm:nie.
dopytuja się czyk>lnicy, polega ją
Dla ~bowej . ~Y. poooczekalni.
to zgOanie a; art. 17 KPA, kierowce na p~kazaniu swego ~prawa"
nictwo wydziału lo~ego u:zina- kój .z lruchnil\, to .zbyt dut.e W"j'MPK niezmiennie odpowiada
do pom<>cy współmalronkowl. bard<0n:czona. maganl& - tak by to wynikało z
ło, że decyzja .wstała
Z3Ś, że dokłada wszelkich starań,
dzie.I stabil<nie zatrudn'onemu w
odpowfed24 Urzędu Dz!elni<'O\Vego
Lódt-G6rna, któl'J' wyntnie t~Wier
dza. t.e !mba o pow. 29,118 m kw.,
w pełlni lllllbmlplecr.a normy mietz(I)
k:anlowe tej rodmlny.

•

CL 8.1 - .Jako emeryt podjĄłem J la.ta temu pracę na Sił
etału w ebarakłerze portiera. W połowie ub. rol<u odszedłem
za porozumieniem •tron do szkoły w pobliźu mojego miejsca
:ramlcszkanla. Td Jako porłler. Lecz 1zkoła nie chce Płaci~
11latowe1'0. Twierdzi, te prawo do tego:!: dodatku mWlzę nabywa6 o~ nowa- Jak r6wnleł prawo do urlopu. Ja natomiast
uwatam, ie ale nle atracUem z nabytych praw.

oto

Trochę o wyrobach przemysław,.ch. M11więcej m. in. telewizorów
dostać
czarno-białych I kolorowych, chłodziarek
i zamrażarek, radioodbiorników stereo.
Ale owo więcej nie owacza tyle, ile ło
dzianie chcieliby I mogliby kupić. Krótką
kołdrę zapowiadają pr<'dutenci pralek au-

my

tomatycznych I wirnikowych. Wygląda na
to, że może pojawi sie z.nów problem skąd wztą6 żarówkę. Przemysł ostrzega,
że dostarczy Ich aż o jedną piątą mniej.
Stabilizację dostaw na dotychczasowym
poziomie zapowiirdają zaś producenci tkanin I odzieży. .
W tym roku prawie o połowę zmalała
liczba towarów dzielonych centralnie. W
1986 roku były 54 takie grupy, w tym
roku jest Ich 2a. Tak wiec zacznie cr.ęś
cit'J obowiązywać zasada, :!:e kto zdobę
dzie. będzie . miał. Słowem należy sit": spodziewać trochę wil;:cf'j handlu w handlu.

• • •

W jednym z ostat-lich numerów „DL"

'

~

SSS~
S
S
SI
§S

zarządd żyPSS „Społem"
kllłent6w. Wobećc z tego
Ich 11>rze a •

z Polesia naka 8:§
~
za zrezygnowa
Ciekawe spostrzetenle: bo przecle:t łodzianie na brak apetytu nie narzekają. Np. na ul. Piotrkowskiej co 3-4 prze- ~
chodzie!\ z aptetytem „wcina" bułkowe zapiekanki. Widocznie ~
kanapk:t z zimnym jajkiem I kiełbasą nie wzbudziły wśród
zmarz?}lętyeh klientów „potądania". A mo:!:e były sprzeda~ wane nie tam, gdzie trzeba?
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TA-KA BAMA ZASADA

O. K.1 -

W . mareu br,

emerrłur, · I I lała mojej

~

mija J lała od!wl pneszedłem na ~
praey na 1/2 etatu. Niestety, zdro- ~
Jej kontynuowanie. Czy decyduJąo S

wie nie pozwala ml na
odeJ•cle 11 zakładu od
się na
prawnleA do bldl\cero urlopu'!!

l

kwietnia nie utracę

u- ~

§

to, czy odejdzie pan i zakładu ~
RED.: - Bez względu
za porozumieniem stron, czy na mocy miesięcznego wypo- ~
wiedzenia umowy, zachowuje pan prawo do urlopu wypoczynkowego za ten rok. Fakt, źe jest pan emerytem, nie ma bo- ~
~
wiem w tym przypadku najmniejszego %naczenla.

na

§

(h)

~
~

•

mogt1 państwo przeczyta~ lntensuj,ee,
bardzo irytujące dane, zebrane przez:
fachowców z PIH. Otóż w roku ubiegłym pracownicy łódzkiego oddziału tej firmy
stwierdzili, że mniej więcel połowa przebadanych wyrobów łódzkiego przemysłu
lekkiego nie odp9wiada normom. Nie chodzi o gusty 1-Jlentów krajowych a tym
bardziej zagranicznych, 9 • podstawowe
nonny jakościowe, obow1qzujące wszystkich t stanowiące zaporę przeciw bublom . .
Z ręguly PIH badał wyroby. które jui
miały wyjechać z zakładu a więc takie,
na których kontrola wewnętrzna przystawi!a swoją p i eczęć. Czyżby ludz ie cl nie
znali podstawowych przepisów. nie wiedzieli co i jak należy sprawdzać? Trudno
w to uwierzyć - bardzie-j prawdopoc1ob~le brzmi wersja. iż mniej lub barrJ'liej
swlaclomie p:-zymykall oczy na wady,
braki i uchybienia. PrZt:lCll'!Ż biorą pieniądze właśnie z tego zakladu, a... „l.ly
choć

M~

to ptak ee własne fnlazdo kala". Ale my
konsumenci, przymykać oczu nie matemy. Nie chodzi przecie:!: o jakieś fanaberie czy grymasy. Jeśli tkanina traci
kolor po praniu, a bluzka czy spodnia
swój kształt po wyprasowaniu, to mamy
d? czynienia z typowym bublem, zd pieniądze wydane na zakup należy uznać r:a
wyrzuccme w błoto.
. KiC<;IYś w tej rubryce pisałem jut o
nieśrmalych, na razie. propozycjach zastąpienia kontroli wewnętrzne1 jakimś orll'~nem od przedsiębiorstw;i niezależnym.
Nie chodzi o mnożenie kontrolujących,
ale gdyby tę armię ludzi o ,.słabych oczach" I .,miękkich sercach'' zastapić facho~cami, niezależnymi od producenta,
mieliby on! wolne ręce. Nie mam recepty, gotowego przepisu jak to zrobi!", ale
Rądzę. że nie można na te pozwolić. by
wyrobów had:v1vrh w dużym
Połowa
mle~cle stanow!la hubie!
ICRZYSZTOF KRUilSKI

a-
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l6dzkie Zakłady Przemysłu
Spirytusowego
POLMOS"
li
w lodzi, ul. Kopcińskiego 58
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mechaników samochodowych.

:

W7marane "7k:sałałcenłe łrednle lub

5
=

sawodowa.
Warunk4 pracy I płacy do omówienia
w dziale spraw pracowniceych, tel.
74-48-72 lub 74-40-29. Z.kłady . nie
przyjrnu,_ Po tamOWoln7M J>Ol'ZUCeni.u
pracy,
3!57-k
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SERVIS Dl1ESEL

5

Naprawa 1ilnlków
wszystkich typów:
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~KUPUJĄC
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ZESTAW KOMPUTEROWY KOMPATYBILNY
IBM PC/Xl w r6tnych konfiguracjach
IBM PC/AT

MIKROKOMPl1TERV

.

G>_.!{j-0-

AMSTJtAD-scHNE1oeR 464,664,

COMMODORE 64,128,1280

6128,8256,8512,~151~:~
s:JS1

WDZKIE

S
S
S
§
§

~

§

§
S
§

.:ł-0~

PRZEIUYSŁU LEKKIEGO

,,POŁUDNm"
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n<iżej

podanej

1. Łódzkie · Przedsiębiorstwo Budowla-

1800 m z domem piętrowym sprzedam (w rozliczeniu bloki). Brzeziny, Marksa 34.
17103 g
SEGMENT (stan surowy)
oraz spółdzielcze M-4 z
telefonem zamienię na

~

§
§

duże ,

ne Przemysłu Lekkiego ,.Południe" ~
Łód7., ul. Piotrkowska 173 (1).

2.

Łódzkie Przedsiębinrsłwo

Budowlane Przemysłu Lekkiego „Południe"

~w~t':~~~ _:~-4~7
3. u,,..klor

In<

Udi,

§
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ul~ !>iołr- ~

Jan SybilokL

~

FISHARMONIĘ
Dobrzyńska
24,

~ ł. Z-ca Dyrekłota ds. Zaplecza I SroJ- ~
ków Produkcji mrr Jerzy Tematu.

§s
S

§

S

5. Z-ca Dyrektora ds. ProdukcJI, Int.
Jan PokryWieckL

""' ~. Główny Księgowy Ekonomista Je~
rzy Powłowski.

8

s
§
§

~§

'I. Faksymilka z podpisem: Jer'zy PawlowskL
·
~
447-k ~

S

S

W7...MVAW7.LU/H///Nl"/H'//~A0'~

międzywojenne,

inne propozycje. Listy
1'1189
Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewl~ 3./5.

S

ID 0049874, 90-447

.·

kupię.

Cisek
Piotr.
1307 g
KOZUCH damski i męski
(rozmiar 'średni)
1przedam. 51-66-61. ·
·
1'1271 li
KOŻUCH sz.czupły, damski - okazyjnie sprzedam. 55-29-24. 17211 g
KOMPLET stołowy ,,Swa•
, rzędz" - tanio sprze. dam. · 55-57-26 (po !il).
1344 .g
LAWOSTóL, fotel bujany, stół ókrągly (nowe
lub używane) - kupię.
·86-19-22.
17278 g
GRAMOFON „Dynam~c"
- sprzedam. 51-90-47.
17159 g
GRAMOFON X'D ,,Adam"
nowy tanio 1przedam. B'l-9'1-79. 17145 I
·PIEC · IHOwy c.o.
" 1Przedam. 48-28-86.
17198 ł
PIEC !!UOWY' e..o„ ziunrażarokę
sprzedam.
16-59-M po 17. 17289 g
RĄCZKI - drążki do toreb typu· „Big Shopper" - sprzedam. Tel.
43-78-15 po 20. 17101 g
DWUIGLóWKĘ
nóż pionowy,

płaską,
tkaninę

akóropodobną sprzedam. Kupi~ bony PKO

57-30-69.
•
1343 g
ZGRZEW ARKĘ punktową do metalu sprzedam. 43-57-09. 17229 g
TUNEI. olf'Odniczy, wagę
uchylni\ 111rz.edam.
Gadka Stara, ul. Usłu
gowa 2łb.

17220 I

MAGIEL - prasowalnię
sprzeqam. 43-20-97 po
19.
1413 g
ZAMIENIF; dwul.główkę
na 1tębnówkę. N6ż pionowy, bouerl11 modrzew
- sprzedam. Tel. grzecz.
'74-56-41.
17258 I
BOKSERA
pręgowanego, trzyletniego z rodowodem - 1przedam.
M-38-97.
1'7024 I

aw:asm:::aa

•w
FAB1RYKA MASZYN INTROUGATORS1CICH
„INTRO MA„

Łódź,

ul. Narutowicza 34, tel. 33-33-23 w. 1

ZATRUDNI NATYCHMIASTt
. konstruktora,
.
technologa ds. normowania obróbki mechanicznej - wykształcenie wyższe lub średnie
techniczne,
robotnika transportu wewnętril'ego
sprzątacza.

Fabryka zapewnia wysok).e wynagrodzenie oraz 'szeroki :r.akirea jwiadczeń socjalnych. Nie za.trudnlam7 pracowników
po 1&mowolnTm poraueeniu prac:r.
362-k

2'071 •

n

f' 7 I I

Pt

PRZYCZEPĘ
bagażową
zamykaną.
maszynę elektryczną
do pisania
„Optima", wannę 145 -

sprzedam. T.el. 48-74-46.
1331 I

DZIALKĘ

§§

.
. Ia
un1ewazn

~

„TRABANTA"
nowego
kupię.
Warszawa, tel.
23-58-49.
394 k
KAROSERIĘ
„ZaporoJ:ca" kompletną, telewizor
czarno-biały
sprzedam. Gorkiego 17
m 32 po 16. 43-64-82.
17283 g

~<f"..i

PRZEDSIĘBIORSTWO

pieczątki

_ _ .„ •• ,„ .• -·····,····--········-
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BUDOWLANE

skradzi0111e

_ _ ,„ •• _._,,_

, .,.~!#~,,.
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O R G A N I Z U J E
dla młod:r:lety l dorosłych priyspiHz„ne
k""SY
...,
T~CA TOWARZYSKIEGO I DISCO
I I ll stopnia wg programu World
Dance Program.
.
.
Zapisy w punkcie mformacji i poradnictwa przy ul. Łąkowej 4, tel.
32-60-48 lub 32-89-0!5 w. 41 w godz.
9-17.
122-k

~~~
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POSZUKUJĘ M-~ na rok.
Płatne
góry.
Listy
1339
Biuro Ogłoszeń

z

Piotrkowska 98.
MIESZKANIA poszukuję, ·
chętnie
tele!on.
33-14-78 (16-20). 17306 g
M-2 i M-3 1półdzielcze
zamienię
na M-4 lub
M-5 po~ytej 63 m. Tel.
55-73-.00
godz.
9-13
(tylko w dniu ogłosze
nia).
16958 g
POKÓJ, kuchnia 311 m
stare .
budownictwo
(wsiJatkl.e wygody), zatnien141 na'2 pokoje, kUchn:ię, wszystkie wygody. Listy 1396 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
DWA razy po dwa pokoje z 'kuchni11 - stare
budownictwo całe
plętro zamienię na M-3
i M-2 bloki.
55-47-46
(po 18),
1388 g
LODZ M-4 z telefonem
:_ zamienię na Warszawę,
najbl!Uze okolice.
Tel. 34-24-13.
. 1378 g
LOKAL 25 m do wynajęciil. Brzeziny, Marksa
34.
1'1102 g
POSZUKUJF;
pomieszczenia na pracownię

„GOLF",

-
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17076...g

nKARCHER" (RFN) auperczyszczenie
podciśnieniowe
dywanów,
tapicerki, Męska. 51-78-97
17011 g
MYCIE okien, sprzątanie
wnętrz. Instytucjom rachunki. 86-25-82 Wiecka.
15408 g
DRAPANIE tkanin i dzianin, Beskidzka 81, Lewandowski.
17240 g
CERUJĘ
rozdarcia kożuchów Krótkie term!ny. Fr'ankowski, Więckowskiego 23.
35927 g
NAPRAWA
namiotów:
Konstantynów, Laska 29
Wajs.
1315~g
PRZEDSZKOLE prywa•ne. 74-24-16 Plókarz.
36158 g
POMOC drogowa, holowanie cały
kraj,
51-77-46 Mochalski.
156311 g
ANTYKOROZYJNE
zabezpieczanie na gorąco,
nadkola. Szost, Pokła
dowa 48 tel. 64-38-08.
$CINANIE drzew, 55-55-42
Włodarczyk.
14401 g
TĘPIMY skutecznie gryzonie,
robactwo, rachunki. 78-17-53. Kowalik.
1519 g
SAMOTNI - oferty matrymonialne
„SWATKA", Piotrkowska 133.
35538 g
„RUBIN" - .. ,EJ~k.tron ltlaprawa 51-44-154 Go.
gulski.
3B509 g

.•• „ ••• _
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UPRAWA pomidorów wspólnika (fachowca) poszukuj~. 36-14-47.
16941 IJ
BIURO
Matrymonialne
„Ewa", Gl:la.Mk 6,
skrytka 237 - samotnym wysyla oferty.
249 k
„IDYLLA",
Częstochowa, skryłika 748 - dyskretnie kojarzy malień
stwa.
393 k
NOWO otiwa.rty sild~ -

TELEPOGOTOWIE. Kaczmarek, 78-64-19.
16106 g
TELENAPRAWA - Brzozowi.cz. 33-16-76. 36297 g
TELENAPRAWA - „Rubin", „Elektron". 74-93-42
Stelter.
,
15285 g
ANTENY. Tel. 84-09-09,
Wolniak.
1546 I
aronfelroja mfod.2lieżowa,
FILMUJEMY kamerą vlgailamerwa rożna - 1)0deo uroczystości, reldallZ'Ullru}e da;t.aiwc6w. Somy, wystaiwy1 PtotrkollDOIW'Jeo, ul. Tatgowa !ft
malank-. Listy 1392
wska 142, te1. 36-06-87,
liM g
BiUTO Ogloszeń, Piotr&1-96-24, :Radomaki.
kowsb IHI.
16988 g
--..
LOKALU na rzemiosło NAPRAWA pralek auto(50 m) - possukuję. LJmatyc:znych.
Banasiak
IJty 1'7100 Biuro OgtoTel. '74-08-9'1.
144 g
. szeń, Sienldewlcza 3/S. ' l!IEZAM - elektroniczna
ocfirona
pomieszczeń
prawo jazczujnikami ultrad:twię SKRADZIONO
dy oraz legit. studenc- ... ,....•. „ .•....
k.owyml.
Zabezpiecza,
ką 61889/S Julita Stanie drzwi (blacha, blorostecka, al. Włókniakady, zamki patentowe).
rzy
228.
1305 g
MATEMATYKA. fl.zyb,
Ozdobne
wyciszanie. SKRADZIONO
prawo
chemia. 83-74-ft
Ja.,.
Montaż drzwi stalowych,
judy. Stanisława Gibastrzębs:kl.
1324 I
1k.rytek •eifowych. Rała. NOW<mliejska 6/34.
l'IZYJ{A,
matematY'ka.,
chunki
instytucjom.
' 17219 gi
chemia. Ma lłdOl'kie
52-91-82 Kalinowski.
prawo
wicz. '711-58-02.
1348 I
151123 I!! SKRADZIONO
jazdy,
Bolesław Węg:ier
RENCISTA podejmie pra- WYCISZANIE, zabezpieStrzeloeyka
72.
1362 g
~
jako
kierowca,
czanie drzwi, zamki, SKRADZIONO
prawo
81-10-25 (20-21.30).
blokady. 33-31-27 Arbajjazdy, Krzymof Kubi17148 g
ter.
· 111154 g
siak, Zgietz, Obr. StatapetoPODEJMF; praq chałup MALOWANIE,
lingradu 98/100. 1410 g
niczą. L!Bty l '121:1 Biuwanie. Białek, ul. Wier- MAREK
Wrześniewski,
chowa 1/3 (Stoki).
ro Ogloazeń, SienkiewiLódt, Kościuszki 93 zgucza 3/11.
433.
bił prawo jazdy. 1321 g
ZGUBIONO prawo jaz~~D)""'~~.U.U~UH'~
dy, Małgorzata Stanie-
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FABRYKA APARATURY
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e1 ~T~MED"'CZNEJ
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,,FAMED-1"
w todzł, ul. Sz.paragowa 2
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Z AT R U D N I
pracownikow w zawodaćh:

S~

s~
~
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Felińskieg11ig~;

wska,
ZGUBIONO praiwo jazdy, Zbigniew Konieczka, Retkińska 108/110.
17212"
ZGUBIONO prawo jazdy, Wac.ł&w Orlowski,
Smetany 2/9.
17247 ~
ZGUBIONO prawo jazdy - FAlward Przybylak, Rogaszyn 10, gm
~~

tokarzy pociągowych,
~
lakierników,
§ • frezera,
§ . • . stolarza,

w

ZAK1\.E.STE:
w drewnie wnętrz mieszkalnych, użytkowych,
domków
letniskowych,
montaż boazerii,
antresoli, !.lelek, łu-

- wykończenie

oraz

robotników gospodarczych,
ZAPEWNIAMY:

dobre 'varunkl płacowe,
możllwość korzystania z szerokiego
zakresu świadczeń socjalnych.
Bliższych
informacji
udziela dział
spraw · pracowniczych w godz. 7-15.
tel. 52-72-41 w. 51. Ogłoszenie nie je~t
d
ób któ
'ł
a resowane do os •
re pOrzuc1 Y
pracę.
354--k
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DYREKCIA ora& KOLB:tANKI I &.OLSDZY s BIUR,\ PROGRAMOWANIA I PRO•
lllKTOW ANIA BOZWOIU LODZI

JANłNIE MALCZEWSICł:EJ

•ml

wysoką
ciągloś·':
świadczon,vrh uslug.

c .,,
z„,pIL,
t IA. 48-{)
1-94

e·

·

1ł•bokle10

WJ'jr&llJ'

erot

wep6łc1111cla

„ . . „.
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llll•A

1kładaJ11:

POP PZPR, OROANIZAUA

DYREJCGA

ZWIĄZKOWA oras PRACOWNIC'!' SZl'I·
TALA KLINICZNBGd nr 3 AM Im. .,.
8, l!l'l'llRLINOA.

Koletance

mgr ini. arch • .
EMIUI MAGDZIAK
1ł1Jbok:tego

wyrazy

w1p6łcneta

śrilterct

s ..,.....

OICA

składają:

DYREKCIA oru KOLEŻANKI l KOL•
DZY z BIURA PROGRAMOWANIA I PRO•
IEKTOWANJA ROZWOJU 1.0DZI

Kolełance

BARBARZE KRYSIAK
wyrazy głębokiego wsp61esucta s powochl "6·
g!cznej •mterct
składają:

DYREKCJA, POP PZPR.r RADA PRACOW·
NICZA, NSZZ l WSPut.PRACOW!l.,CY s
PKO n.r • w z.o.n~
Wyrazy 1łęboklego wsp61CZuilia Koled11e

inż.

TOMASZOWI
UCHWIEROWl'CZOWI
z powodu ilmlercl
BRATA

składaJit:

KOLE:tANKI I K.OL!!DZY I PRDbllllll·
BIORSTWA GEOLOGICZNEGO, ZAKŁAD

w

ŁODZI

Koletance

WIE'SŁAW·l'E

s powodu

wsp6łczucla

wnazy

WILAMOWSKIEJ
łmierct

M'. AT It -1
składajĄ

KOLE:tANKI I K.OLEDZT I
PORADNI
ODWYK.OWE.I' ŁO~'WlDZEW
Z :talem zawiadamiamy, te w dniU 6 stycmta
1987 r. zmarł nagle, przetywssy lat fi,

$.

+

P.

JAN DROZDOWSKI
długoletni pracoWDłlr

PPKS

Oddldał

III.

at•

Pogrieb odbył
w dniu 9 stycznia br. na
Cmentarzu Komunalnym Doły, Wuyatldm, kt6·
rsy uczestniczyli w tej nnutneJ uroc:sylltołct,
składamy Hrdee3rle podztękowall.la.

M'MA l

POZOSTAŁA

RODZINA

''

1

NaneJ Kole:taince

mgr LUCYNIE NEGRUSIZ
wyrazy

Wllpółczueta

-rego

łmlerct

•

powodu

Ili A 'I' 1t I

składają

KOLB:tANKI t KOJ,.EDZY ;a PRZBDIUllBIORSTWA GEOLOGICZNEGO, ZAKl.Ab
w 1.0DZI

lek med. MARII DEI.OFF
a

łml~

powoda

MA'l'Itl

składa3-

„

PRACOWNICY ZAKŁADU REHAB!LITA•
.c.n PRZYCHOD'Nl RB;JONOWEJ nr
!'fl'*AWłMifW

Koledn

dr l'OMASZOWI
GLIWlf\ISKIEMU
OICA

dr.łada Jl\

KOLE2ANKJ I KOLBDZY s

lltAUDlł'I'

z głębi serca Pra&n• 1or11co poch:lękować
wszystkim, którzy w tak cl•łktcb cbwtlach towarzyszyli nam, pomagaU I wspferalt ał do
końca drogi tyeta mojego Męta
$.

+

P.

prof. dr hab. med.
WACŁAWA
iNAtĘCZ-sos~NOWSł<IEGO
TERESA SOSNOWIJJtA
K.olełance

mgr LIDII BERN.eR
wyrazy

serdecznego

śmierci

wsp6łczucla

z

powodu

MATKI

skJadają.

KOLEŻANKI

i KOLEDZY z ZAKŁADU
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
ODDZIAŁU
DOSKONALENIA NAUCZY·
CIELI w ŁODZI

••+m;w1swm•
Wyrazy

9eg;;4,2~t .,,;,,;,],

współczucia Koleżance

KRYSTYNIE KULAS
z powodu §mierct

ków itp.
Gwara ritujemy
jakość
o:·az
~

•kładaJ111

~
MONTAŻ
boazerii. ~·
Michalak. 52-26-04. (po 1~1 g

BUKIECIARKA
podejmie pracę na pól etati;.
Listy 484 Biuro Ogło
szeń Piotrkowska 98.
KALETNIK
podejmie
1zycte w domu. Listy
1379
Biuro (),głoszeń,
Piotrkowska -96.
PRZYJMĘ pracę
overlock 32-37-17 (po 17).
' 1404 g
SZEWCA,
pantoflarza,
cholewkan:a
chętnie
rencistów - zatrudnię.
86-59-38.
1370 g
ZATRUDNIĘ
szewca.
13-13-76.
17114 g
DZIEWIARZA chałupni
ka z maszyną „5" lub
„8" do pracy przyjmę.
LIBty 17186 Biuro Ogło
szeń, Slenkiewicza 3/5.
SZWACZKI
(oved.o~
LEWI-VIDEO f.ilm'°"
stębnówka) do zakładu
w.a111ie 'IJ!t"OoCZY3tośoi. Rydziewiarskiego na pól
szewski.
l57-46-3.1 ;
I cały etat - zatrudnię.
567 g
55-81-73.
78-87-37.
17206 g
zamrażarki
BLACHARZY
(we-ntyla- LODÓWKI,
l!lapraiwa.
Wójeik.
cja)
zatrudnię.
84-42"'80.
11'16 g
36-81-90.
17236 g
ZATRUDNIĘ
dziewiarza ŻALUZJE ·P'I'Zeclwaloneoz~
na mHzyny D2RU do
ne. 51-99-88. Z'Uibrrzycki
Żakowic. 51-66-61.
584 g
17269 g $CINANIE d111Zew. , Duda
ZATRUDNIĘ przy malo74-2~; 32-08-68.
waniu i pakowaniu za3~ g
bawek w zaldadzie w
Nowosolnej. Tel. 34-38-27
1398 Ił
MATEMATYKA !ll-74-10
~
~ :ru'IJISkowski.
36446 g

_.„„ ....... -·········-

wyrazy
&mlercl

Równd.et dla Instytucji.
,,,,,,,,.,.,,„„,,„~,,„„,,.,,,,.

mgr ini. arch.
PIASNEMU
1łębokle10
wsp6łc:nela
1 llOWołl•
's 0 lf 'J

ZDZISŁAWOWI

Walocha,
tel. 86-69-73.

S
~azury i
= UKl:.ADANIB
terakoty. 16-42-64, Kaw-
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~DZENIA PERYFERYJNE ~ ~'~
interface do Spectrum
dvskietki 3" 3,5 i 5,25
u~łądy scalone
stąci• dysków
stnme~
hard cfYski

~

S

~

Z>C SPEcTRUM 48KB+,48KB
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Zakładu Doakonalenia Zawodowego
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Awarie tramwajo we o Skrócone linie
i zakopane autobusy o Nie parkowac
przy torach!

•

miało sanie...

Gdyby MPK
-·to Die trzeba by pll!a~ te wezo..
raj znowu 20 autobusów l 10 I.ram.
wajów nie wYjecbalo rano do m iasta., a.ni te w ciągu tego.rocznej zi.
my ponad 20 autobusów połamalo'
k.ratowni<:e. ok. 30 - zawieszenia
i równ i eż ok. JO miało „&ttuczki".
Nie tl."Zeba by pi sać, te wczoraj o
f.40 „~ewiątka" uszkodziła pann.a skirzyłowasieć
I
tograf
ZieI
Gdańskiej
u.lic
niu
lonej, w zwią.2lku z czym przez
80 minut ~ść tramwajów była unieruchomiona, a pozostałe jeździ
ły okr~żnymi ~rasami. Nie linfor
mowal i byśmy te~ te dwie os<>by od·
ni06ty obrażen i a w wyni ku wykolejen ia s14: tramwaju „43-bis" pn;y
rbiegu uldc Ogrodowej \ Zachodniej
te li'l'lia •.264" jest sk:róoona do Mile.rzek, bo dalej n ie moźna przeje
chać, :l:e autobus linii „ 261" zakopał
&i ę na k:rańcówce w Pabianicach
a wóz linlli .•256" ugrzązł - po
w Woli Ra!rowej, ani
pośl!z.gu -

od ldl11k111 dziej wir.riliwe na wiligioć ze&poły
dni częściowo zm ieniona, bo aut.o- umiesrezone są akurat tam, ~dzie
bui;y n ie mogą przebi ć się pria o wilgoć najłatwiej. czyli od &P<>lodową barylk.adę na ul. Prynq- du. Ma też autobusy, które nie bYpalnej.
·1y produkowane z myślą o rajdzie
mialo sanie, nie P&ry:t Czy to wina
Da.kar.
Gdyby MPK
skarżyłoby się, te wczoraj na ul. Zie- MPK? Nie. A c:z.y MPO je.st winpl. Barlickie~. na ne, że nie może dać sobie rady z
lonej przy
ul. Gdańskiej przy ul. 22 Lipca i na ut. odśn i eż.a.niem I usuwaniem lodoZgierskiej przy Dolnej kierowcy \Vych muld? Też nie, bo przecie:t
r.ap.a.rlrowaJ.i samochody za bliirko brakuje sprzętu i lud:r,i. Winna jest
torów I tramwaje n ie mogły p~ wylącamle zima I należal<>by wresv
Nie byloby kłopotów ze cie podjąć decyzję o zlikwidowaniu
jechać.
można by
śliskimi ulicam i, bo przecie:t dla jej raz na za.WStre tym le- nawet wyWies i ć na rogatkach tabsań im bardziej ślisko piej, a woźnice, którym mróz nie- liczkii z. napisem: „Zimie W\5tęp sustraszny, chorowaliby pewn ie rza- rowo wzbroniony I".
dziej ni:t k iel'Owey autobusów. A.
Zdaje .rię, tie jest t.o jedyny spo..
jaki to byłby raj dla MPO I nieproblemów
których innych służb komunalnych! sób na rozw\ązan l e
ne zaoszczedz.iłoby się plaslru I so- nękających Lódź e;dy tempera.tura
li I A jaka korzyść dla środowisb spada pon i:tej zera, a z nieba leci
to biale świ ństwo, które robi z
naturalnego!
Ale MPK sań nie m.a. Ma nato- nas bałwanów.
(ab)
miast tramwaje, w których najbar-

t.e tir.aaa IlnM „112-bls'• 1est

Pracują

na medal
Wczoraj w łódzkim Klubie Nauczyciela odbyło qle tradycyjne, doroczne spotkanie peda2ogów szcze·
dla postęgólnie zasłużonych
Nauczyciepedagogicznego.
pu
wipodejmowali:
li - nowatorów
ceprezydent Lodzi - Jan Nosko,
kurator Bohdan Cegielski I sekretan: Woj ~ wódzkiego Klubu TechWacław
niki I Racjonallzacjl -

Interpelacje i'adnych

„Pchła"
„ Krasnoludki"

Na osta.tndej sesjd Rady Na.rodoweJ m. Lodzi radn<i .zgłaszali inter.
'pe!Acje dotyczące różnycll spraw,

struktur organizacyjnych
metod!\ atestacji był tematem ogólnokrajowej narady która odbyła się wczoraj w Prasowych Zakładach Graficznych w Lodzi. u.
czestniczyli w niej dyrektl>rzy pra1owych zakładów graficznych z całego kraju. W oaradzle wziął udział wiceprezes RSW „ Prasa-Książ
ka-Ruch" - B. Stępień.
(el)

triumfuJą

-

,,

osc
Wenezuel

W

I'

PodpLsano urnowe '6 UtB

ł.ódł

, W _takiej szkole

-Połudnle. Zakład d1 komputer -

O mln zl :lia CZMP

w dyrekcji

n« skwerze

zaoipat?VA:Diu rynku i potrzeb ludności jest n iebagatelny. Marzyłoby,
się, aby ki8.t.dy wytworzony ro.
r:LY \IS}ll.ga

• d k
•
Smeg
łO je na
nie kołdra

były naJleeyteJ JSko.łe!,

Pn:J!JlWOity 1·~dard. Tak jednak nie. Jeat. Tylko
w roku ub:ew"- wartość reklamowanych arty1rułów pmekroczyła 100
mln zł, zaś it.Mty z tytutu przekla10 m1n zł.
syfi'lrowań wyin~osły
Miejmy nadzieję, ~ t'<l'ZW'ijaijj\cy
pra<:y ruch
s·ię w spółd'ZieLn•iach
racjooalizatorsk:i i wyinaJ~y. a
ta:lde współJwaca .z NOT. pozwolą
wyeliml<Tlować te blędy, zwiększ;yćl
a fedlllocześnle potanić produkcję.

reprezenrowały

&>„...

nclakcjł
do
Zatelefonował
którego
naaz ataly czytelnik,
niepokoi marnotrawstwo mateprzeznarial6w budowlanYch,
czon11ch na ocieplenie kia!ł
ul.
azc%yłowych bloków Prz11
Gandhiego. Prace te majq być
wykonywane na. wiosnę, ale ;uż
budzii zwieziono m11te1faly
dowlane na ·pObllski skWe·r. między PGsesjamt 6 e1 I prs11 ul.

dodatkowo..•
kq. (!)

będą: same piąddl
lak pomóc aztoleT Buduj4Cym
odpowiedzi na to PY'"
być aospodarna dzialal.no~ 1pole~ikól>' z 6.olq Wlelklej w gminie Ozorków.
1taruByła w So1cy szkoła aieńka, lichutka, ledwie I izb, beZ
zaplecza, tanltarlatów, c.o. l innyCh. wygód. Ponad 200 dzieciaków
barowało 1111 & nauką w bardzo
trudnych warunkach. Wreszcie ów
stan znudził sl• ju:t ostatecznie
wazystklm - uezniom, rodzicom,
nauczycielom i lokalnym Władzom.
.C~ z tym "fantem" postanowiono
&robić;
przykładem
tanie może

!'GM Ł6di-Bałut1'
plńy rwzykryto

przewr6conq ł11to•

z WIO• drem na drug1e•
piętro

szon- e ł lzby, wYPÓsa!on1' we
wszystko, co potrzebne, z dodatkowym nowym mieszkaniem nau•
czyclelskim. Kosztowało to 80 mla
zl (wkład społecmy przekroczył I
mln zł). Prace prowadzUo o~kowskie Przeds-i ęblorstwo Komunalne. Nie koniec na tym: trwa
jeszcze budowa aal1 gimnastycznej,
która ma być goto~ w przy.nłyna
roku.
Starania społeczników·- I . Solą l
znakomit- pracę ozorkowsklcli bu•
dowlańców doceniły władze, przy•

bywając na wczorajszą uroczystośct

otwarcia odnowionej, a właściwie
nowej szkoły nadzwyczaj · tłumnie.
Obecni byli 11ekretarze KL PZPR
Tadeusz Janusz 1 Kazimiera
Orzechowski, wlceprezea WK ZSL
prezydent'
_ Zdzisław Ignaczak,
Lodzi _ Jarosław Pietrzyk, prze•
wodntczący Rady Lódzkiej PROK·
- Jef'Z7 Jablkiewlcz, kurator _
Bohdan Cegielski, przedstawiciele
Wcsoraj, na I miesięcy pn:ed władz gminnych r Ozorkowa 1 Paplanowanym terminem ukończenia rzęczewa. Byly gratulacje i serde·
rob6t, oddano nkołę d9 u:tytku. czne tyczenia.

·

Wapólnym! atłaml podjęto modemizację l rozbudowc placówki,
choć uczniom przybyło niewygód,
bo musialy dojetd:tać spory kawalek do Parzęc7.ewa gdzie ich ulokowano na czas remontu macierzy1 tej placów~ .

lm!i
04 dw6eh tysodnf nłe
toody w p!'aweJ oficynie domu
0 rz:v
Przy ul. J11racza 32. Lokat
:te tej klatkt achodoweJ muazq
• wladramł do lewej
chodzić
W tym
oficyny na II piętro.
łtt
samym budynku młefcł
ROM nr 7, który nie ł'eaS!.!-Je.
Widać adminU'tracta m11 wod~„.
_(W. ~.)
..

O~zon-. W71>lękniał4, powięk-

Wspomniane problemy bJly m.ln.

(n)

hV~L&WZf"~AY~

VH/H//h9"H./hWZ!"/.m'"~./~H./.~U~~A7D"H7.D7~ZUH..DZMr.H~~U.A7.HIOY..DMV~
C:ZJ'11117 o«
IS•lłl-„ pllłtka
w

~

UFANIA poniedziałku do
1od:r~ 12-11.

'-'

~

§

~

rELEFON ZAUFANIA dla ti:oltleł
--'"'·33
~
...
pro bi e IDOWił - ••
1 eł lł„ą
w •odz. 1z-n.

.

~

I
I
I
I§

rELEl'O'N Ot.A RODZJCOW
33-ił- 99 - porady WJ'Cbowaw·
'
od ponletlzlalcze, czynny
ku do Pllłtku w sodz. 13-11.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
l
bi
_,
łeL dla lud„. • pro emem • •
koholowym - ST·Sl-łZ (llootedziałek - pllłt•k• 1'7-ZO).

~

TEATllT

WA2NB TELIWONY

I

'"
Poaotowte HO
ffl
Strat Połama
999
r:1o~:~j. Ratuoltowo
•łutby •drowta.# 1• 1o
...,. ~· '
91S
Informacja teteronlczna
a...
1urormacJa kolejowa
lnformacja PKS
11-17·06
Dw. Centralny
32·84·03
lotormacJa kulturalna
32·53· 12
Pogotowie cleplowolcze
e eo•rg•t•~zne
Pogoto ....
~ ~ "~
"''
7ł-lł-35
Lódf Północ
Tł-!8·1'
Lódt· Południ•
Pocotowle razowe
7ł· 55· 231 łł·'6·95, t91
pogotowie d:fwtgowt>

S5·H

I

1ł·ł0-łt,

Tł-R7·t!I

S3·37·JT
TELEFON ZAUFANIA
TELEFON ZAMLODZJEZOWY

linił

z którym! ~łas7..ają rię do nich ok=ało się, te kierowca,_ z}eMia
wyborcy. I tak np. rad!ny Ludwik do zajezdni.
~J. tr)
Benoit w •WO:leJ 11\~)l etWiercbll. te n.iedługo juł min,i e rok od
ohwiU z.aaidmi~a .z ~ ~
a.pte®I na pl. Barliok!ego
montiu
Te&tra Im. 8. Jareu do (T'Ó1' 'Zielonej). I n1c nie W8kazuje
relllordzistów
pmechtawiełl
aby placówka ta W8tala
tĄ
na
n.a.leżą „Pchla w uchu" i
wkirót<:e . otwarta. gdyż tylko n&pis
„Kra.snohtdki, krasoohldki ". świadczy o remono!e, a w iłrodlro
na scenie
30 bm. o godi. -lT
nńc się nie dzieje.
„7,15" po ra.z setmy w.ld2owle obejRównież radrny L. Benoit po!tufunkicjonarlus2:e MO
rzą znanych łódl1Jkdch a.rtyctów w · 1ował żeby
Z dwudniowi\ wizyt11 u lódzktda
więcej uwagi poświęcali pracy g><>sprzebywał w dniacll
komedii G. Feydeau „Pchła w u- podruizy domów. Wówczas z pew- związkowców
26-27 stycznia wenezuelski dzi&•
brudnym
w
tonęlibyśmy
nie
nością
Martin Rami.rei.
łacz związkowy
chu'' w ret. Wlodzimiena Kwuśnregu na chodnikach, któregl() n ie W 11woim
kraju jest ·aktywtaf\
kOW&klefC>.
ma kto uprz:ątną~
poligrafów ł
zawodowego
związku
CUTV
wiceprzewodniczącym
za..
Sił
Nałlomda.st młod!1li wid:Dowle
Z kJOlel radny J6zet Anłer.ak jednej z czterech działających tam
proszen,i I lutego (Duł.a Scena) na nie po nm; pierwszy - klrytY'k<>wał central ruchu zawodowefo. GOlłć •
~a.cę MPK. Zapytał on co rob!ą Ameryki Laci6skie1 zapoznał 1lę a
b.a:fkę Tadewza Ki}oaiki ł K.atany- d~to!'2;f,
skoro nie potrafią działalnością
odrodzone-go ruch•
nie chcą) natychmiast rea- związkowego w Lodz.
odwleddl
ny G~e!' w re!. Włodzimierza (czy te:tna
wszelkie zakłócenia w również dwa zakłady pracy
gować
Radrny Przędzalni~ Czesankową . ,,Polanil"
Nut'kow.sk!iego ,,Krasnoludki, kiru- !romooi1tr.acjt autobusowej.
podał konkretny przykład z 1·7 sty.
Zakłady Aparatury Elektrycznej
noludki". Będzie to już 250 przed- =:a. kiedy to na jednej z łódz I.. Ema-Elester".
kich krańcówek autobusowych MPK
W czasie spotkania w łódzkba
sta.wlenie.
nie można się było doczekać na WPZZ Martin Ramire1 odpowiadał
autobus 1'inil1 .,69". W tym samym na pytania dziennikarzy.
centrala
lewioowa
- CUTV,
powiedział - skupia
związkowa praWie 250 tys. związkowców. W
latach szeregi
ostatnich dwóch
związków branżowych. zrzeszonych
w naszej centrali stale powiększa·
ją si~. gdyż pozostałe centrale •li
Trend do komputeryzacji, zda- czynkowych. Pęd do komputeryza- zbyt ugodowe i niewiele dla lud'Zł
właściwie równie! pracy potrafią załatwić.
niem Krzysztofa Sadzldsldego z cji zrozumiały „Polmo",
„Polani!",
- Jakie naJwa:tnlejsze eele .-..
zakłady FOS
klasy IVa, to nie jest zwykła mo- „Techma", SUPON.
wla sobie CUTV?
- Doprowadzamy do podpisywa•
da na Beatlesów. Od tego nie motWczoraj w XXXJ Liceum Ogól- nła umów zbiorowych w zakładach
na uciec. Nie akceptowa~ komputeryzacji, to tak. jakbv nie akce. nokształcącym odbyfo się u~zy pracy, walczymy o podniesieni•
Jeden ste otwarcie praeown1 komputero- płac, oo jest ważne w warunkach
ptować wynalazku druku.
komputer dla 50 osób, to tadna wej z prawdziwego zdarzenia. Przy- szalejącej Inflacji. Jedną 11 nafrajda. Tłok stra~-zny. Dlatego nie byli na nie przedstawiciele wszy- szych bolączek jest źle fuńkcjonu·
byto nad czym i.ie zaśtanawiać 1 stkich zakładów pracy, które u- jący system ubezpieczeń społecz
uczniowie X.XXI LO stwlerdzill dziellty poparcia Inicjatywie mlo- nych. Tylko w ostatnim okrelll•
a tak:l:e przedstawiciele pracodawcy nie wplacill na. te:n cel
i:t nłe ma Innego wyjścia. tylko dzleey,
'
aż 6 mln boliwarów.
trzeba . na nowoczesność zapraco- władz mlasta l kuratorium.

uczniowie pracuj" przy wykańcsa
niu miesua6 dla pracowników. OMiejskiego Zakładu Usłu1
ferta
byli · następuJ"4S:
Komunalnych
chcecie komputer - proszę bardzo,
nad aleją Ppatronat
obejmijcie
„Bisłmla"
tłt: gpo- przedmiotem obrad wC2'0rajs'Zego służony~h na Doła~.
wzbogaciło
:r.I
mQn
10
O
Stanisława Cywińskiego,
Riadałę,
·zgodziła się talde. w . zamian. za
posiedzen.J a Rady LZSP.
taJa-PomSzpL
budowy
to
Iron
lecz.ne
lreorusza l\lielr.zarka, Jerzego Ola- nlka Centrum Zdrowia. Maliki PolPrace porządkow~ na terenie za1ika, Bronisława Rzeczkowskiego • ki. Czek opiewający na tę kwot...,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _rz_._Ch
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