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Zawieszenie eel
niektóre towar„
Rada Ministrów podjęła 5 bm. decyzje o zmianie rozporz1t•
dzenia w sprawie cel a towary przywożone z zagranicy I Ea·
wieszeniu - do końca 1990 roku - pobierania ceł od niektó·
rych towarów.
Lista towarów objętych tym ostatnim rozporządzeniem zawiera
kilkadziesiąt pozycji. Są to · m.in.
środki owadobójcze, chwastobóicz9,
kiełkowanie
produkty obniżające
roślin l regulator Ich wzrostu potrzebne rolnictwu. Na !iście tej znalazły się również maszyny rolnicze
i ogrodnicze, a wśród n_ich dojarki

LIBAN. W Bejrucie trwają przycotowania oddziałów armil llbańpozycJe gen.
11dej do ataku na
Aouna. Od 30 stycznia zginęło 750
rany w
odniosło
ZODO
osób a ponad
wyniku walk pomiędzy rywalizu- Jl\CYmi ugrupowaniami chrze§cijań
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Bonn zakończenie
polską granicę

sporu

Cinkciarska spółka
krakowsko-lwowska na m/s

"Estonia"

Wartość bagażu

Bez dodatkowych

.

I

opłat płacimy

za elektryczność
•
gaz
1-

rzekracza 3,5 mld
D

Kierownicze gremia bońskich partii koalicyjnych - CDU, CSU FDP
- zakończyły spór o polską granicę. W ~oku narady u kanclerza
Helmuta Kctbla czołowt politycy trzech wymienionych partii uzgodnili wspólne oświadczenie, w którym oddzielnie traktuje się gwarancje
dla polskłej granicy za<lhodniej i problem reparacji.
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Jutro Bunde&tag ma uchwalić reJak nas wczoraj poinformował zolucję, zgodnie z którą oba, niedyrektor Zakładu Energetycznego mieckie parlamenty, po wyborach
w NRD 18 marca, zagwarantować
mgr inż. Wiesław mają w jednobrzmią·cych , oświadŁódź-Miasto
Kmin od dziś płacimy w urzędach czeniach nienaruszalność granicy na
pocztowych rachunki za elektrycz- Odrze i Nysie. Odpowiedni akapit
brzmi zgodnie z już uchwaloną w
ność i gaz bez dodatkowych opłat
Bundestagu rezolucfą. z 8 listopada
które do tej pory były pobierane następująco: „Naród polski powiprzez pocztę. Jest to możliwe dzię nien wiedzieć, że jego prawo do 7.yki zawarciu odpowiedniego porozumienia pomiędzy Zakładem Energetycznym Łód7 Miasto a dyrekcją łódzkiej „Poczty, Telegrafu
1 Telefonu".
(j. kr.)

efa w bezpiecznych granicach nle
przez nas, Niemców, kwestlonowane przez wysuwanie roszczeń tery torialnych -sol teraz, ani
w przyszłości".
Ostatecznie powinno to zostać po·
twierdzone w traktacie między rzą
dem ogólnoniemleckim a rządem
polskim. Co do obu pozostałych

będzie

(DAi.SZT

CIĄG

NA STR.%)
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wanych bez chemii owoców (zanajwięcej ze znanych cytrusów witaminy C i wpływają na
obniżenie ciśnienia), targowali się
długo, Handlowcy z „Sonpolu" byli jednak nieustępliwi i wymogli
pierwotnej
25-procentową obniżkę
·
ceny.
Do Polski przyjadą wie.c pomarańcze, cytryny, winogrona, ;nmidory i papryka. W pi·•trkowskim
„Sonpolu" są już i:lstalowane urządzenia do sortowd:11a rytrusów.
„Sonpol" i „ITALAGRUMI" noszą się z zamiarem otwarcia cyfirmowych,
trusowych sklepów
(M. K. t..)
m. in. w Łodzi.
wierają

lamieszki
w U~bekistanie.
Moskiewski dziennik „Rabocza3a
Tribuna" informuje 6 bm„ ie w
wyniku starć na tle na-rodowościo
których w Qstatnico
wym, do
dniach doszło w lcllku mi~js:?o
obwodu taszkienckiego
wośclach
(Uzbekistan), 4 osoby 1ostały zabi~
te, a kllkadmesiąit ra.nnych.
noś6 PCK reguluje specjalna u•
stawa z 1964 r. oras konwencje
genewskie z 1949 r. wraz z pro
tokołami dodatkowymi z 1977 r
Polska ratyfikowała między
narodowe prawo humanitarne I
mocą swojego akcesu do w~po
mnianych konwencji ma obo·
wll\zek wspierania własnej orczerwonokrzytklej
ganizacji
Wiąże się to r6wnłeż ze ws11&rciem fln11,nsowym. Tymczasem
PCK potraktowano jako zwy·
kle stowarzyszenie, które musi
troszl'zy6 ' się o przeżycie.
te bł1tcł
111\dzleję,
Miejmy
tzw. władzy zostanie naprawioli którego
ny I budiet PCK,
m. in. płacone są pensje ludzi,
pomoo
bez których wszęlka
stanie pod znakiem zapytania,
zostanie zasilony w złotówki.

I
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Drugie rozporządzenie, zmieniają
ce stawki celne na niektóre towary przywożone z -zagranicy, szcz!!gólnie zainteresuje krajową służbę
zdrowia. Istotnie obniżono (do kilku procent) cło na leki, artykuły
sanitarne czy sprzęt medyczny. W
rozporządzeniu tym rniesiono całko
wicie cło na Importowane ' sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub_
laboratoryjne:'

Obniża sie stawki celne na imoort sprzętu elektronicznego z 40
na 12 proc. Umożliwi to jednocześ
o godz. 10.30 we wtorek nałam! sprawiły, że kilka godzin nie lepszy dost~p do nasze~o rynpritczebne
pociągu
celni~y :r: Przemyśla odpra- po przybyciu
(DALSZY CIĄG NA STB. i)
(PAP)
proc. wszystkich pieniądze dostarczono.
,•'.li 90
podróżnych l połowę bagagłownie przez
żu. przywiezionego
30-oscbcwą grupę przemytniczą z
m/s „ Estoola", Na jej czele stoi
Krakowa, a tworzą ją
Cygan i
polscy cinkciarze ze Lwowa z ulicy Ton~ jana. Do wspomnianej godziny wycieczkowicze zapłacill 250
mln zł cła. Jak dotyahczas wśród
rekordowych <>płat celnych, które
- am·y w obecnym trybuna- cjalnych, mn 1eJ więcej na tych sauiściła jedna osoba jest 21 mln zł,
le szóstką sędziów, którzy mych zasadach , co np. pracownicy
a śrrdnio aa handlarza przypada
,pra- zakładów państwowych. T{'mC'Zasem
ślubowali jeszcze na
12-15 mln zł. Już przed odprawą
socjalistyczną"
worządność
celna było wiadomo, że kilkanaś i tyluż objętych rotą już
(DALSZY CIĄG NA STR lł)
bez
cie osób zapłaci minimum po 50 przymiotnika. Fakt ten nie wpły·
mln zł cła. Wartość towarów wg nął jednak na jednomyślność TK
polskich cen rynkowych przekra- w sprawie rozpatrywanej w dniu
cza 8.5 :nld zł.
6 marca br. Il-osobowy skład pod
1>rzewodnictwem prof, Mieczysława
Do "ana we wtorek celnie,\" od- Tyezki uznał że zarzut Krajowego
prawili m.in . 23 tys. zestawów Związku Zawodowego Pracownikosme,ycmych, 500 tys. szt. gumy ków Rzemiosła dotyczący niezgodd(l zucia (a pozoirlało do oclenie naści art. 53 ustawy o działalności
jeszcze 2,5 mln szt.), 6400 swetrów gospodarczej z grudnia 1988 roku
5100 pódnic damskich, 1745 par z art. 67 Konstytucji RP jest nie·
pokrótce
spodni 2500 mb. tiulu, 470 mb, fira- zasadny, Przypomnijmy
nek Wiele osób nie miało przy - w czym rzecz.
Pracownicy rzemiosła. a jest ich
sob e odpowiedniej kwoty do zapłacenia cła, ale szybko przekaza- obecnie około 1 miliona, korzystali
·
ś I
ne wiadomości odpowiednimi ke- rdawniej w rozmaitych w adczen so·
•

Podczas rozmów przedstaw!cleii 1 Warszawie, geście znad Sekwany
udostępnienie
resortów łaczności Polski i Fran· zaproponowali
cji, jakie -odbyły sle 6 bm. "" drogą satelitarną - bezpłatnej retransmisji w naszym kraju, Crancuskiego kanału TV5, Chodzi 0 codzienny, czterogodzinny blok proprzede
zawierających
gramów
audycje rozrywkowe,
wszystkim
informacje sportowe oraz wiado!
ości ze świata
I
''
rana ;,(ran.:uśkt. zadek aro !a !I;
s
dostarczenie oraz zainstalowanie
niezbędnego
własny koszt,
na
(INF. WŁASNA). Giełda cytrusprzętu, który' za pośrednictwem
naszego nadajnika. umożliwi be~ sów, która za lutego odbyła się w
Dwuletni kontrakt z agenc3ą re- P9Średni odbiór programu TV5 u warszawskim hotelu „Forum", bę
i klamową „Elite" z Ch!c.ago jx>dpi-. wszystkich telewidzów w Polsce. dzie miała swój ciąg dalszy, Sy„ITALAGRUMI"
sała Miss Polonia '88 Joanna GaTechniczna r~alizacja przedsi~ cylijska firma
znajdziesz m. in.:
pińska. Nie jest to ;ej pierwszy wzięcia nie powinna zdaniem wchodzi na polski rynek. Na razie
Przedsiębior
13 programów telewizji
i
wyjazd do Stanów Zjedr<oczonych. gości potrwać dłużej n!ż ok. „ITALAGRUMI"
satelitarnej.
Jesienią ubiegłego coku na zapro-. 2,5 miesiąca. Niewykluczone więc, stwo Zagraniczne „Sonpol" zawarobowiązującą
wstępną,
11mowę
ły
szenie znanego polonijnego impre- że już na początku lipca br, b~
8 marca Kaszpirowski w
saria Jana Wojewódki brała udział dziemy;_ mogli oglądać w domach cl.o 1 czerwca.
telewizji - u nas dziś!
w tournee grupy poli.!d<:h utys- telewi zyjne audycje em i~-rnane z .Włosi, przekonani o nadzwyczaj'ky Movies w kratkę.
tów estradowych.
(PAP) nych właści waściach swoich hodoParyża.
Kiedy Astra · 2?
Także w Ameryce przebywa najDekoderowa piramida.
Polka roku 1985 Życie intymne Cooo Cha· . piękniejsza
Katarzyna Zawidzka. Jest uznaną
·
neL
na amerykańskim rynku modelką.
Seks horoskop,
Okładkę lutowego numeru „Playa także
boya" zdobi zdjęcie II Wicemiss
(INF. WŁASNA). Będzie to pro-, 900- ton lodów rocznie. Wystarczy
ogfoszenia i reklamy o temaPolonia '87 - Bogny SworowSikiej, dukcja lodów na skalę przemy- to nie ty~ko na zaopatrzenie łódz
tyce satelitarnej.
która występuje w bieliźnie a tak- slową. Przewiduje się że w łódz- kich placówek
gastronomicznych
że w futrze. · Po raz pierwszy w
Numer 13 „TV -Sat.- Magazyn"
gast;onomicznym - lody · będą _ró~nież eksportowakim . , zespole
historii pisma Polka znalazła 1ię
„Ruchu",
w kioskach
już
a nawet do
rmast,
Innych
do
ne
.
„
,
„Gwiazda (bar i kawiarnia) przy Włoch (!) z. włoską spółką „VecKB na pierwszej stronie.
ul. Gagarina powstawać będzie ok. chia Milano-Połonia" zawarła bowiem umowę „społemowslta '' ęa
(PAP)
stronomla w Łodzi. W ,Monice" ll!O'!lll'!:!~~-·~'%'!!:1.:s::ll.,.l:!IJL"""'il'~~lllO~!lll'lll'l'!.~=iti::="l!...11:11•~.:.„...,=t.a.:!ll""'l:l..tLl!l'l:P:l!l,,.!!:l-=-..,.s:i:~~limt!tlll--"1..11:...:.-s::ial!lll!il••,..,...111„11:1111•11:1Rlllllllll!llil........
o czym już infoqnowallśmy - ta
jako meżczyzna nie mam się USTAWA O OCHRONIE FLAGI
sama •Półka będzie prow;idzić pizSPRZECZNA
PAŃSTWOWEJ
się produkcją
zerie Draz :i:ajmie
czego wstydzić".
Z KONSTYTUCJĄ
makaronów i lodów z automatu.,,
w „Gwieździe" zaś urządzi w tym
NIEDŻWIEDż.IE POLARNE
Federalny sędzia okręgO"{Y
roku prawdziwą fabrykę l<Jdów.
ROWNIEZ BYWAJĄ
Green
June
Waszyngtonie
w
GŁODNE.„
(j.kr)
wydała orzeczenie stwierdza.li\~
w
uchwalona
·
ustawa
że
ce,
Prllcownicy portu lotniczego
...ongyearbyen na wyspie Spits- 1989 roku przez Kongre.s o obergen połozonej w odległości chroni~ flagi państwowej Jest
1000 km od bieguna północne sprzeczna z pierwszą poprawką
go od pewnego czasu borykają do konstytucji Stanów Zjedno„JAKO MĘ1:cZYZNA
proble- 1n;onycb. Poprawka ta zabrania
lliecodziennym
się z
NIE MAM SIĘ CZEGO
mem.„ głodnymi niedźwiedzia Kongresowi uchwalania jaklcłl
WSTVOZIC"
mi polarnymi poszukują.cym! kolwlek ustaw ogranirzających
swobodę wyznawania dowolnej
11oi:ywlenfa.
czechosłewackle
Zalf'wająu
religii, wolności słowa, prasy i
,kale nocni', dławione przez 22
zgromadzeń, a także - wyrażanJa
cbętnlt
szczególnie
Zwierzęta
•statnle lata fala golizny , pny·
poglądów.
l1lera c-oraz hardzi!'j W}'suhli· zapuszczają się na teren lotnisprzez
uchwalona
Ustawa
Ml,...zl!9ficom
-nbwanr formy.
zmroku Kongres uznaje
zapadnięci11
za przestęp
W reformatorskim , rozpędzie
Brna 11.le wy~tarcza luż lron- ka po
błędy.
można czasem popełnić
wendonalny striptiz: bvwalcy Pracownicy naziemnej obsługi stwo federalne rozmyślne zni·
sbezczeszczenie
Złotówki
I tak też stało się.
tamtejurgo lokalu .,Rozmaryn" portu w obawie
przed nfml szczenie J lub
państwowej. Tero rodzaflagi
ze skarbu
płynące dotychczas
mogą - · jako pierwsi w <:SRS
przestali poruszali się w pole· ju czyny li\ w USA dosy6 czę
państwa do kiesy PCK -:- orw wyko1!P;łądar rozhierankę
sędzia
r6wniei:
Wcze§nlej
ste.
dynkę.
ganizacji „czystej", co do któnaniu pana, Z6 IPtnl Frantiszek
federalny w Seattle okreillł urej ekipa rządowa, 1 tadna z
orzeszedł nrzei11:ko1Pnie pod okonli
sprzecZDI\
jako
stawę
partii politycznych ńie ma iad·
W tym ro1'u pływające kry
kiem dwu striptizerek (w tym
w
werdykt
Ostatecmiy
stytucji\.
i ans, zostały
nycb pretensji
- obywatelki znalazły się dalej niż zwykle na
iedne,l - Joli
musiał wybędzie
sprawie
tej
bez wnikania w przezabrane
dla_ 11ółnoc, co zmusza li.idzwlellzle
polskiej) i w wywiadzie
znaczenie i cele na jakie były
pras;v stwierdził, ii: za.Jęcie to polune do polowania w niety- daó Sąd Najwyższy.
działał·
używane. Tymczasem
nie jest specjalnie trudne, „a powych dla nich miP.Jscach.
Opr. M. c.

Łódzkie

Rozporządzenie rządu w sprawie
zawieszenia do 31 grudnia br. - ceł
od towarów wy ieniony:::h w załą
czniku do rozporządzenia wchodzi
w życie z dniem jego ogłoszenia w
·
Dzienniku Ustaw.

l

Będziemy oglądać

I

nfl?.

.

skłml.

CAF - AP -

mechaniczne, urządzenia- mleczarskie, kosiarki, prasy do słomy lub
paszy, kombajny zbożowe i clą&

I

w

roli jurora na
We Wrocławiu,
11 Przeglądzie Piosenki Radzieckiej
przebywa znakomity poeta i pieś
niarz radziecki Bułat Okudżawa.
Nz.: Bułat Okudżawa podczas spaceru na lnol'ławskiej <itarówce.
CAF - Adam llawałeJ

Dziś

mamy

łrodę,

f marca.

Paweł,_ Tomasz, Bogowit

w dniu dzisiejszym puewlduJP
dla Łodzi następuJl\Cą pogodę'
zachmurzenie duże z rozpogodze· /
ulami. Okresami opad:v, deszczu
Temp. maki. w dzień ok. 7 st•
Wiatr umiarkowany ł silny w
porywach 25 misek. zachodni w

dzień słabnl\cy.

Wczoraj o godz. 19 ciśnieniP
981,IJ hPa (736,4 mm
Hg), a temp. 6,9 st.
wynosiło

1816 - W Krakowie nallłąplł
Ingres na stollc• błsli upią fana
kaznodziei
W'ltronicza,
Pawła

1 poeły.

Jedno jabłko codzl•nnle łrzy
ma lekarza z daleka nde mnie.

ZYGMUNT CHABOWSKI
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stanie pełn.ę-J gotowości trwali kilka t71odlnł.
Wreszcie sygzi.al nadszedł. 28 lutego około fOCh:i·
21 współdziałający z zespołem dr Rudolf
ny
Pirchmeyer z Medicinische Hochsehule li Han~
weru zawiadomił że jest narząd , który nwte przekazać
CZD. Machina ruszyła . Do RFN po wątrobę przemac::r:<>·
ną do transplantacji i po dr Rudolfa Pirchmeyera, który obiecał pomoc przy przeprowadzaniu ?rlerszych zabiegów, wystartował specjalny samolot LOT. W stan po- ·
gotowia postawiono laboratorium I bank krwi CZD. Raz słano karetki do zaprzyjatnlooych punktbw krwiodawstwa. Przygotowano sale operacyjną. I eo najważniej
sze - o~tatecznie zadecydowano, które z ośmiorga dZ'leci wytypowanyc~ w pierwszej kolejności do przeszczepu

W

•

a

życie

zostanie poddane zabiegowi. Nie czekając n a narząd rozzabbe& usuwania. wątroby biorcy.
Oko~o godziny f rano Jądował na O'kęclu samolot powracający z Hanoweru, W dwie god zi ny 'Potem ro2'1?0·
częła się operacja wszczepieni a. Trwała IO godzin. Przeszła n1espodziewan1e gładko , pomimo iż trzeba było
względu na zbyt duże rozmiary wątroby ~wc7 H

poczęto

z

o

zred·uikow.ać jlł, c;zyli wyciąć jeden z płatów. l ~a
około &odz. 16 wszczepiona wątroba podjęła tunkcjlf.
Pierwsza pacjen~a - dziewięcioletnia Joasia, clerp~ca
na pr;zewlekłą ni.ewydolność wątroby niejasnego pochodzenia - miała w tein sposób plerwsz7 etap walki o

za

sobą.

Dla człónków operującego zespołu nie oznaczało to jed.nak odpoczynku. Jeszcze bowiem w trakc:le trwania
pie'rwszego zabiegu przys:zła wiadomość, że w Hanowerze czeka kolejna wątroba. A więc· ponowna mobliza- .
cja: lot po narząd, gromadzenie krwi, przygotowywanie
kolejnego pacjenta„. Tym razem było to dziecko mło
dsze od Joasi - dwuletni Ma.teun z wrodzoną niedroż
nościlł dró& t&alowyC'h.
(DALSZY

CIĄG

NA STR.

„

Polnebuję kilka zdJę6 poHłówkowycb. Takich, wie pan,

• la Cla-udla Cardinale.
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Disa pBballlddl _perełek

Dziś
w„r&j

pucharowa· środa

*'b7ły

w· czo

~łrdłrr

prffaezepłe

Próba zamachu. s-tanu?

Walki w Kabulu·

nastrój podniecenia

Dwll)etal obłoplee, kł6romu prse4 kilkoma illłamł prlKlllSOftpleu
- powlećlzlał cfiienDlkar1owl PAP
w Warnawle WoJelech Jbml61kl.

w~trobę, ua,te a1, bartłso 4obrzo
erlł)'ll&ł•r cthlnar11l oc6lneł CZD

Ili• piel'waze te- neralnej próbie . pok0J1aU w 11ledziel• w meczu ligowym ll'C Den
Haac.„ 9:.1, wykazując imponuj4cą
lkutecznołć. Brak Romario, kł6ry dosnał powatnej kontu11jl w
ałarcł11 r. Gentlle, &o wielka 11łrata dla drużyny - powiedział roz1rywający
PSV G. Vanenburc.
Duńczyk Poulsen, który go nstą
pi strzela 1orzej od Brnylljczyka.
Romario p111uzować będzie co najmniej 6 tygodni, toteż n!e zagra
także rewanżu. Pańnerem Poulaena w a·t aku blldzle niebe:z:p.ieCIZlll.y
Kle.fit, ale trener Hiddinka liczy
głównie na d.ruaą lLni• s Chovancem, Vanenburgiem, van Aerl• i
Ellal'\IIlanem
oraz
11iezawodne10
:a:wykle bramkarza Tan Bruekelena. Coach Bayernu Jupp Heynckea
jest dobrej myili, wierząc w 'EWycięstwo. Filarami
coepodarzy bę
d'-tie najlepszy obrońca RFN Kohler, a także dwaj „cudzoziemcy";
Szkot Mclnally oru . Mihajlovic 1

..,.....ne mea. o ou.ropejskie puobar1 w plłoo nołnoJ, Al• praw4afiw• emocje nutflpi\ dopiero
illlllf•J, kiedy ło s011tanłe rozegraęeb Hl apotkail w Puchal'H Ml1łn6w, Pucharze Zdobywców Pu·
eharłw i w Puchan.e UEFA.
W
poe1cze1ól.nych ekipach panuje boJowy nastrój, każda drużyna chce
li• pokazać u pro1u bieiącego roku s jak ;aj.lepszej strony„
Jednym r.e ar.laglerowych men6w b„lńe apetkaDle w Puchar11
llhłrr.6w obro6c6w łeco trofeum
AO łlllan s KV Jlechelm. Mec.-:a:
ma •• odbyć na br.ukselśim stadłonie Heyael. B~zie to pierwsze
pueti.rowe ęotkanie od czasu traiedll
maju 1981! r., kiedy to
jmter6 pod.esu fLnału PE: Juventu. Tlll')'ll - Liverpool, poniosło
llt Ol6b, w tym 32 włoskich kibie6w.
AO Milan 1amlerza w tym. 11·
IODle llłęc-.ó po „wlelkleri> szlema". Chce sdoby6 tytuł mistrza
Wloeh puchar tere kraju, <'hce
WJłfa6 rywalłsacJę w ·Pucharze
Jllałn6w. Milan w
arudniu. ub. ,
roku ldobył już · puch'.lr :11terkontynentalny,
.zwyciężając
kolumbłJ*i Nacional 1:0.
ZMp6ł włoskiego mu1timilionera
lłll\'ło BerlmcoDlero wystąpi w iroclt w najsilniejszym składzie - z
Holendrami Mareo ·van Bastenem I
Prankiem Rijkaardem, ·z będącym
w uczytowej formie kapitanem
drużyny Franco Baresim. W zespole Mechelen zabraknie natomiast
Holendra Erwina Koemana, kt6ry
JY.l kontuzji będzie musiał pauzować przez sześć
tygodni. Wszy1tko więc wskazuje 113 to, 7e faworytem jest Milan, Ale czy wy,,_
ara w Arodę?

w

I dni po

Rezygnacja A. Howzana
funkcji prezesa - SD RP

obrony narodowej, gen. S:z:ach N~
waz Tana! próbował obalić pre:r:ydenta Nadżibullaha ł że - przekonawszy aię o niepowodzeniu zbiegł. Mianowa.nr na jego miejsce dotychczasowy tzef
resortu
spraw wewnętrznych, Mohl\rnmad
Aslam
Watandża.r,
zaspelował
przez radio il tv, alby „.zdrajcę Tanala, ujęto żywego lub martwegd".
Nadżibullah
oskarżył Ta.naia
o
współ.pracę 1 przywódcą
fu:idamentalistów, GulbuddLnem
Hek·
matyerem, który uchodzi za najbal'dziej nie.przejednanego przedwnika rządu w Kabulu.
Słów Watandżara• o ,,próbie" zamachu .cie można na .razie
po' twierdzić, bo akcja jeszcze trwa.
W centrum
Kabulu
wybuchły
walki uliczne. Po obydwu stronach biorą w nich udział oddziały
wojskowe. W stronę Mi•nisterstwa
Obrony !la peryferiach mias~a posuwają tlę czołgi l transportery 1
oddziałami desantowymi na pancerzach. Jednostki wierne Tanaiowi stawfa·ją opór. O losach samego Tanaia brak informacji.

Jugosławii.

a

Na ten mooneo.t m:ekały cale
Wl.ichy. Gwiazda Sampdorii i reprezentacji kraju 25...letni Vlalll po
dwumiesięcznej
rekonwalo5cencjl
w.r6cil na boisko. Z&&ral pół mec:a:u li1owego z Juv4:nitusem, .a w
irodę ma
wyłlt111P1ć przeciwko
Grasshqppers Zurich w Pucharze
Zdobywców Pucharów. Vialll strzelil obydwie bramkl w meczu 11
rundy tel{o pucharu ~ BorUlls.ią
Dortmund, mając Clówuą :r:a&ługę
w !lw~nsie swej drużyny. Sami?"'
do~1a ~est faworytem, w lidze 111p1SUJe 11• bardzo dobrze, ustępuJąc
tylko AC Milan i N~oli, a a<tutami zespołu aą obok Vialliego
obrońca Viercbowod i l!~aatnlk
Mancini.
Tyle 06tatnich
meldunków 1
obozów drużyn, k:tóre w opinii
wielu fachowców powinny ap~kać
• Hamburger SV Juventm aię w decydującej fule ro:iigryTuryn. Ten mecz bud21 duże emo- wek. A oto pary ćwierćfinalistów:
cje, także w Polsce, bowiem w Puchar Europy Bayern Monabarwach gospodarzy gra repre-zen- chium - PSV Eindhoven, CSKA
tant naszego kraju - Jan Furtok. 1So!ia - Olimpique Marsyli:i. KV
Należy -do skuteczniejszych zawad· Mechelen - AC Milan
B~nflca
ników HSV i marzy mu się br!l.ttl• Lizbona
· Dniepr
Dniepropie11:~ w środowym spotkaniu. Sta- trowsk. Puchar
Zdobywców Puw1amy na atak, nasze szanse , za- charów; Sampdoria - Grashoppers
l•ill od wyniku w Hambur.gu. Zurioh, Real Valladolid
AS
Przewaga dwóch bra,mek - to ml- Monaco Dinamo Bukareszt - Parnlmum - powiedział trener HSV tizan Belgrad, A'llderlecht Bruk.se- ·
Gerd Sehoc".
la Admin Wacker. Puchar
•Bu
Brazylijczyka Romario UEFA: Fiorentina - Auxerre, lj'C
przyjechali do Monachium piłka- Koeln - FC Antwerpia, FC 1'ieke
rze lidera holenderskiej ekstraklaWerder Brema, HSV Hamburg
sy PSV Ej.ndhoven, któriy w ge- - J~v~ntus Tu.ryin.
(a. azym.)
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• Czy zmienią się przepisy? • Badania antydopin·
gowe e Zwyciężyła polityka

FUTBOLOWY KALEJDOSKOP
• Między.narodowa
Federacja
PiłKarska
(FIFA) przymierza się

Przewodniczący FIFA uprzeczył
jakoby projekty tego typu modydo zmodyfikowan.ia przepisów gry fikacji - mo1ącej wywołać prawz myślą o turnieju finałowym mi· d:alwą 'rewolucję w świecie piłkar
s.trzostw świata 1994 r. w Stanach skim - pochodziły z kręgów pół
Zjednoczonych.
nocnoamerykańskiej
lig! futbolu.
Jak oświadczył w spe:jal:lym
Ewentualna zmiana apowolło
wywiadzie
dla
bNzyEjskieg:i wana byłaby wyłl\CZJ?le moływaml
dzienni~a „O Globo"
przewodni· finansowymi. Poswobłoby • to 1taczący FIFA Joao Have!ange, po- cjom radiowym i łeleyvlzyJnym na
ważne naciski ze stropy telewizji rozszerzenie programow reklamo1kłaniają federację do „przeanali-1 wych, !" w rezultacie powlększe~ie
zowani•
możliwości
modyfi'kacji wttływow finansowych. występuJąregulaminów"
·
.eych w meczu zespołow. Jest to
J
•
. .
. . idea, która tkwi w mojej "łowie
.oao ~avel~nge osw1ad~ył, ze od chwili kiedy po raz pirrwszy
~YC: moze juz podczas mistrzostw wybrany zostałem przewodnlczą1w1ata w USA w 1994 r. mec~e cym FIFA _ podkreślił J. Haver?zgrywane b~ą w czterech częs- lange
ciach po 25 minut, zamiast jak
•
dotychczas w dwóch po 45 minut.
Opinie w świecie piłkarskim są
•
zró:i;nicowane, ale ja1dekolwiek hy
W S K ROCI E
były,
wprowadzenie
tych mo•
.
dyfikacji (co zresztą wydaje Ilię
•.t.. W Hcrmagor odbył
się_ super- mocno wątpliwe) wymaga akcep11gant zaliczany do punktacji
FIS. ,.. ..
.
.
.
Zwyciężył Jugosłowianin·
Robic.
taCJI rue ty_I~o FIFA, ale I Mię~
A W rankingu punktowym tenis!- dzynarodoweJ Rady Stowarzyszen
stek na pierwszym miejscu znajduje Futbolowych (International Footsu; Gr~f - 1.220 pkt. Kolejne miej- bali Assotiation Boaro) jedynej
sca zaJmu~ą Na".ra~llova - 975, Su- organizacji
międzynarodowej
ukova - 6~5. Zw1enewa - 613, Fer- 1 prawnionej Jo zmiany przepisów
575
Da~dewz gry. Najbliższa
doroczna sesja
•
•
nocy z 5 na 6 marca zmar1 IF AB 0 dbod ·e · 11 czerwca br
. " Z!
w Bydgoszczy
jeden z najbardziej
się
.
. „
sastużonycb dla polskiej szermierki trzy dni po ro;i;pocz~cm turnieju
dzlar.u·zy i. zawodników - dr Adam finałowe-go mistrzostw świata.
Papee, Do ostatnich dnl swego życia
.
od~any był
tej dyscyplinie sportu
.• P\) ~sz:l;'stk1ch _meczach iurzw1ąza1 się z nią we Lwowie,
gdzie n1eiu Italia 90 będzie ~rzeprowa
urodzit się 21 lipca 1895 rokU.
z dzona ko.ntr<>la antydopingowa zawodu był . bankowcem, absolwen- . poinformowali
organizatorży mitem Akademii Handlowe.i w Kr:i-ko- stn:ostw świata. z każdej druiykle i Uniwersytetu
Jagic!_lońsk1ego. ny po każdym meczu w pierwsz:ej
Czter.1• razy startował w igrzyskach . •
. .
.
. .
olimpijskich w Pat'Yiu _ 1924, Am- 1. ~ru.g1.eJ
rundzie, a ta!tze w
stenlamie - 1928, Los Angeles _ 1932 cw1ercfrnałach testom zostanie pod1 Berlinie - 1936, z których · przy- danych po dwóch zawodników. Po
wiózł dwa bt'ązowe medale zdobYtc , meczach półfinałowych i finałach
w turniejach dt'użynowych w 1928 1 (w tym i meczu o 3 miejsce) 1932 r.
· kontroli antydopingowej podda się
A W kolejnym ft\eczu puli półfi- po triech piłkarzy z każdego zesnatowej li mistrzostw świata piłkarzy połu.
·.
rt:cznvch reprezent'lt.!a Polski poko·
nata Islan_die 27:25 (11:13). Po .tym 1 .l Piłkarska reprezentacja Iraku
z~r,J~st:w1e
Polacy awansowali na wycofała się z turniE„ju o puchar
p1ąto- miejsce w tabeli.
z911oki Perskiej w Kuwejde i udała się do swego kraju. Ekipa Iraku odleciała samolotem czarteroBuł~arski działacz
wym Irackich Linii Lotniczych, który
przybył po nią w poniedziałek
aresztowany
Agencje określiły
odlot drużyny
Aresztowany został były prezes irackiej jako kolejny etap futboBułi?arskiego Komitetu Olimpijskie- !owej wojny nad Zatoką Perską.
tio, dz!ałac1 MKOl. Tw:in Slawkow. Irak nie jest jedyny, który z.bojZarzuca mu się handel bronią oi:_az kotował imprezę w Kuwejcie. Ponaduż.ycia finansowe.
przednio z udziału w turnieju zreIwan Slawkow był znana posta- zygnowała
reprezentarja
Arabii
eią w życiu i5olitycznvm Bułgarii. Saudyjskiej. Uczyniła to w ostatZięć przywó?cy kraju -- Todora -niej chwili, na znak protestu przeŻiwkowa tiełnił wiele odpowiedział- ciwko trekiom zawartym w emn~e~ funkcji. W latach 1976-:-81 był blemacie turnieju. Motywem emm1mstrem kultury. Naste1'me sta- blemtiu są dwa pędzące konie. Dla
nał na czel.e Komltet11 Przyi;i~to- Arabii Saudyjskiej stało się to wyw;~w~zego Z~mowvch Afgr'!vsk Oln'.1- raźnym symbolem epizodu z wojny
p11sk1ch Sofia - ~~!)2.
Kamoam<1 między oboma narądami w 19~1
propaii;a:idowa S?fii. oochłor;ęła ol- roku. Nie po raz pierwszy więc
brzvm1e kwC!tY 1 me 1'_rzyn!osła e- racje polityczne wzięły g6rę nad
fekt11. Do konca !989 r. ~ełni.ł. fu_nk - ~zględami cz:ysto sportowymi.
cje prezesa Komitetu Ohmp1isk1e1?0
~
Sułgaril. Iwan Slaw.kow ma 4!! lat.
(asz)
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ogniu
W Szczecinie
I~m'!~~~~~a:ci~r!:z':i:=:~ Maxwel kupuje udziały wdzienniku rzadowym
telewizJ" a
I
II
kabiOw.a
Węgry

niach kui:nik naileżący- do indywl•
dualnego hodowcy. Spłonął cały
Brytyjski magna.t pruowy Ro- 1 dochodowe, zmniejszając llczb11 praobiekt wru :r: wyposażeniem 1 1 bert Maxwell kupił uchlały w by-1 cowników i rozwijając dział reklJ15,4 tys. ku.rcząt jednotygodnio-1 łym węgiemkim dzien.n.iku rządo- my•
~ wych. Str&ty wynoszą około 295 wl'.m „Magyar Htr~ap". Zapowie„Rząd, który miał teo dziennik
Speciahsc1 7: d;yrekcji wo. "ń~_:--- mln .i:ł.
dział, ie zrobi J: teJ gazety pismo był zainteresowany publikowaniem
kiej
przcdsięb1or;Stwa
•;,Pvl ·;-.a
długich, nudnych i głupich artyPoczta. . Teleguf l :rele-fon
v;
I
zł
kułów .. Oczywiście nie interesowało
S~z~1nie OJ>!acowal1 watęipne za-,
·go zamieszczanie żadnych reklam",
ł~~enia tech:ri1czne SY:.s>temu t.elewii;
~ "
powiedział Maxwell na konferencji
ZJl
która
ieszcze w ty w
prasowej w Budapeszcie.
roku ma zacząć
funkcjonować
dzielni<:y tego miasta
PomorzaJak ~a~ Reuter
„Mnw~ll
ny
Commurncat1on Corp". zapłaciła
.
Będzk to prezentacja 11 1Umów, 1 chulskle10, to ftlm, kt6r7 pow11tał milion lub dwa
milicmy funtów
· Pl.'.zoewiduje się, M w pn;ye:do- które zdobyły s obie w ul>lecłym w koprodukcji polsko-radz:i.eckiej. z~ 40 ,,Pro<!. u~ziałów w „Magyu
ści kablowa telewizja satelitarna roku szczególną sławę. Zobaczy- .-\keja toczy ai' w Odeseie
lat H!rlap · Obecnie 1azeta ta ma n~
obejmie cały S7.C'Zecin. Zadanie . to my je w „Bałtyku" (28. III.
- dwudziestych. Kinematografię ZSRR kład IOO tys. egzemplarzy.
będzie realizować spółka z ud21a- 7. IV.), „Włókniarzu" (..J lTT.
reprezi?ntuje „STRA1:" (ł'ei.
A.
ł.em kapitału zagrM!ioznego.
a. IV.). w tych kinach pro„;;~cie u.oroikin). Główną 'postacią jeet
W
(PAP)
będą aię odbywać o &och. 10, 12.:v, , ż.olnierz,
który nie wytrzymuje
- - - - - - - - - - - - - - 15.30, 18 i 20.30. Pcn.adto konfron-i napięcia
związaneco u słutbą.
11
tacyjne filmy będą prczentoiwaJH Sensacyjną akcję ma „czwARTA
l
w „Iwanowie" w dniach 30. -.m. - WOJNA" (reż. J. Fra.nkenhelmer) , ,
·
~
8 IV.,
'W kin.ie „Przyjai.11"
w
prod. USA. Fabuła odnosi aię 1 ·
. .
r
'
Zgierzu (31. m. - M. IV.) l>raz eh postaw żądnych walk! u.woł~. ł
w , „~obotniku"
w
Pabianic~ch I ~low;r~~ żo~ierzy. Do . „Wielki~go
11
_
· · (l. IV . - 11. IV.) l w „Piaście w za.rc1a
p~ . o-:. ~·--ya,ny Jest ang1el-1
Sieradzu.
_Karnety
kosztują
111!5
sko-trancUS>ki
film
„KUCHARZ,
„West
~eitung" - to niemiecltl
A Godz. 7.ł5. Zgierz, ul. 1T styczŻONA I JEJ tytuł pierwszego numeru
nowego
nia. 86-letnla' Zofia B. weszła na~le tys. zł, a 1c.1?- a.prz«ła:!: z:aczyna Się ZŁODZIEJ, !EO<!
na jezdnię l wpadła na wołgę. P1~ w kasach l!=tn 9 bm. o,d .;lodz. 10. KOCHANEK (rez. P. GreellJ'way). tygodnika „Gazeta zachodnia" wyOIRF ustallła cenę najnizeJ
jak „SEX, KŁAMSTWO
I KASETY dawanego w języku polskim t niesza przebywa w szpitalu.
tylko mogła . licząc po ok. 50 proe. WIDEO'~ to ~erykań.ska komedia mi.aokim, kt6ry ukaże się 8 bm.
A Godz. n.u. ul. Rudska 11.
•- ce~ biletów. PqjedYlllCZY biolet b•- obyczajowa
(reż. S. Soderberg). we Wrocławiu w nakład-iit 25 tys.
letni Robert B. wbiegł na Jezdnię 1
d. Kino- Program za.myka „NOC W ZGRO- egzemplarzy Jest przeznaczony dla
wpadł na fiata 126 p. Chłopiec prr;e- due. kontowa~ 3,5
maru
będą
tez
m~h
~lć
proMADZENIU"
(ret.„ ~.-P. . Mocky). czytelników w Polsce (Dolny Śląsk,
bywa w szpitalu.
gram .!Konfrontacji'· lcim'y pr1y- , Jeet to komeda osm1eszaJąca ży- woj. zielooogórskie i opolskie) i w
.t.. Godz. u.so. Pabianice, ul. Zam- gotownJe warszawskie PDF
(o.le. cie parlamentarne we- Firancji.
kilku dużych miastaclt RFN, m. in.
kowa. Mercedes kierowany przez Ma·
tys. zł).
. .
.
(rs}
w Weisbaden. I we Fra.nkfurcie.
riusza M. uderz}·! w prz6d stoJĄcego 2-2.5
Dla przypo.mmerua ;ie.ucz& po- .
stara a następnie wpadł na drzewo.
Dwie osoby przebywają w ppltallt: dajemy tytuły filmów w kolejn~-1-•••••••••••••••••••••••••••_.!.
ści w jakiej
będą prezentowane.
•
Straty - 10 mln zł.
Zaczyna program
„RAL!ll MAN"
.l Godz. 1s.1s. Rokicińska pray 111. (11.'eż. B. Levimen)
- :i:e sławną
W 4-Aa I - - lłlt •· ~Tł naal• włełoletal PA&eWDłll
G:ljcego. Motorower „Romei" zderzył już rolli, DUSTINA HOFFMANA.
ł. ł P. '
się Hołowo
starem. Nloprzytom- Potem komedia nrod. RFN ,;BAGnego motorowenystę ptzewlezlono
..do Hpltala.
DAD CAFE" (reż. P. Adlon}. „MIlek. med. WACŁAW J'ó2WIIAIK
SSISIPI W OGNIU" (reż. A. Pa.rA Godz; 15.35. Ul.
Wojska Pol• ker),
to dnmat JIPOłeczny ujęty
sklego. Hanna A. weszła
nagle na
·
f
Ge
Pognelt
„lleule llłt ...,, 4lmlr I marca UN :r. 6Pi•tek) -o eods. U Jesdnlę l wpadła na tramwal
lfl/S. w sen.sacyiną
ormę,
z
nem
na Cmentanu - Jtom1malnym. na Dołaołl. wnazy wsp6łczuda llO- ,
PieszeJ udzielono pomocy lekarskleJ. Hackmanem w jednej z Cłównych
dztnle 1kładaJą1
·
ról. Kolejny film prod. USA, to
A 8wladk6w potrącenia
ples:r,f'J komedia
„PRACUJĄCA DZIEWDYREJtC.JA ŁODZJtIEGO WYDAWNICTWA PllAJIOWEGO
przez blał~go fiata 125 P na ul. w. CZYNA" (reż M. Nichols). SensaRSW „PRASA JtSIĄZKA BUCH", ZW. .ZAW. PRAWasllewsk1ej
przy lfl. Tatrzatlsklej
ł ·
· '"kl BURZ
COWNIJtOW ŁWP,
&TOWAlł.ZYSZE'NIE
DZIENNlllAllZY
5.03. br. o godz. 17 prosi się o skon- CYJuą fabu ę ' ma ang1e~.
„ .
•
KP w ŁODZI or&'ll PRZYJACIELE.
taktowani' z WRD WUSW w Łodzi, LIWY PONIEDZIAŁEK
(re:r:. M.
ul, Zeroms!deco sa, tel. 57-16-62. kp Fi11rls). „DEJA VU" Juliuza Ha•
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wymagająca

Trwał,

podobni! jak poprudni, iO
&odzdn. Był o tyle łatwiejszy, że
Wlltroba dawcy była odpowiednich
rozmiar6w I można ilł było w11ZCze11>iać bez redukowan ia.
W niedzielę, czyli w drugiej i
t rzeciej dobie po operacji, lekarze
nie stwierdzali u J)acjent6w :za,b ur:i:eń. ,,Nowe" wątroby funkcjonowały prawid1owo.
Nie znaczy to
jednak niestety
można
tuż
mówi{> o peŁnym .ukcesie. Odrzucenie wazezepione10 or1anu wy1t\1'lć może w ltatdeJ ebwłll. 81lmecó!.nie w okreitie t>lerwayeh tneoh
miesięcy. To avtuacja J>O tra.nsplantacjl Wlltroby normalna. Jedynym
wówczas ratunkiem jest retranaplantacja. czyli , kolejna wymia.na
,n arządu. I dlateito alert trwa. Zarówno dla lekarzy z CZD, jak -I
d la kliniki hanower!łkiej, która zadeklarowała w razie kcmieczności
, dalszą pomoc.
Prze.nczep Wlltroby jut najtrudniejn:ym zabietiem transplantacyjnym, jaki znamy. Jest jednlł z
najbard.ziej skomplikowanych
teehnieznie o-peraejl. Zabiegiem wlefokrotnle dłuł:szym,
wielolm'otnie
bardziej
skom'!>lik!Owanym
niż
przesz;ezell
serca.
trzustki
ezy
J:)łuc. Operacja, w tra,kcle
które}
d<>konuie sie redukcji bąd:!: PQd'Zlału wątroby, podnosi jeszcze znacznie ten st<roień trudności . Trzeba bowiem dodatkowo skomplikowanych ubieiiów l>O to, aby utworryć w 'Pl"ZeS'Zczeplanej
watroble
odpowiednie unaexY111ien!e, ukrwienie. dTos;i wrorowad?A.jllce
żółć.
1.: punktu widzenia anestezjologa
ie~ to .tak:!:e operacja n~e'Z'WYk1e

u

okołooperacy}nYIJl dCIJtarcz<mo ilo4ć
krwi równlł pięciokrotnej objęto
ści krwi k.rąż11cej, czyli każdemu
ok<>ło 15 'litrów korwi i preparatów

k rwiopochodnych.
Pierwsze tramplantacje odbyły
Dzięki
wielkiemu
ponad pięćd'Ziesię~
ciu osób z CZD, praoowników
wszysbkich
warszawskich
stacji
krwiodawstwa, Instytutu Hematologi!, działu c:arter6w I dyrekcji
LOT t w 2111acznej mi~rze sympatyków apoza kraju.
„Eurot.rans1>lant" - tnatytucja, do której
Polska nie nalety, dzięki watawiennictwu d.r. Plrcbmeyera
dostarczyła CZD z-e swojego banku obyd•wa narządy, Firma tarmaceuty.:zna „Sandoz"
sfinall.!owała
w
znacznej mierze loty~
Dr
Pirchmeyer i wyższa uczelnia. któr.cj
kJin.jkę reprezentuje,
umożliwiły
s21kolenie chirurgów
i
udzieliły
beZ'pośred!niej 1>0mocy przy
pierwszyeb za·biegach. Brunhilda Mal.
PI'Zewod·nicz11ea Towarzystwa Przyjaźni Nlemi«iko-Pol1lriej,
zapewniła finaue na szloolenie oraz na
zalru'P częścl a.paratury l sprzętu
medycznego„.
Łańcucll Judzi dobrej woli I w
tym przypadku był bapdro długi.
'\le potem przyjdą. miejmy nadzieje, kolein~ przeszczep:v. Już w
tej ch'Wili czeka na nie tylko w
CZD trzydzieścioro dzieci. Z czeg'O ~eścloro ze schyłk<>'Wll już nlewydolno.ścia wątroby, a dwoje w etanie krytycznym. \Czy można
Im odmówić J>Omoey?
si ę sprawnie.
zaangażowaniu

A:NlfA WAWRZTCKA

Zawieszenie 'cil
(DOKO~CZENIE

ZE STR. 1)

ku eksporterom sprzętu elektronicznego z krajów zachodnich. Przy
obowiązujących rozwiązaniach celnych bardziej opłacalny był dotąd
eksport elektroniki z takich krajów
rozwijająćych -się jak: Korea Płd .
Hongkong, czy Singapur w wynl. ku stosowania przez nu preferencji celnych dla tych krajów, gdy:!:
5tawka celna podstawowa była obni:!:ona o !10 proc. Wielkość tej ul-

gi była krytykowana przez eksporterów z krajów zachodnich. Podkreślali oni, iż uniemożliwia się tym
samym dostęp do naszego rynku.
Z pewnością informacja o obniżeniu stawki celnej aż o 28 proc.
zelektryzuje wielu naszych prywatnych importerów. Należy jednak
pamiętać, że rozporządzenie Rady
Ministrów w tej sprawie wejdzie
w życie dopiero z dniem opublikowania go w Dzienniku Ustaw.
(PAP)

tym roku rent7 1 emerytu- renta lub .mecytura rolnicza w7ry rolnicze wypłacane ~ nieaie w tym roku 250 tys. zł.

W

d\ wedluc nowych zuad
i w zwiękstonym wymian•. Wiedzą o tym sami zainteresowani, bowiem -Sejm uchwalił regulującą tę gprawę ustawę już

24 lu-

tego br. Zdążył.a się nawet rozejść
po w!!<iach wieść, ie oto państwo
dobiera się do rolniczych portfeli
za pomocą nowego podatku, dla
zmylenia tylko nazwanego 'składkll
emerytalną. Właśnie o bezpodstawności rol·n iczych ocen
starał się
p;ozekonal:
dziennlkuzy minlater
Artur Balau podczu konferencji
prasowej zorganłzowan•j łl bm. w
Centralnym Urzędzie Planowania.
- Każ.dy punkt uchwalonej uStawy wprowadza zmiany na korzyść
rolników - stwierdził m. in. minister i trudno się z nim nie zgodzić ?Jnając treść dokumentu . Mrę
dzy innymi nowe zasady mają dot:>rowadzić do p<Jłnej
waloryzacji
rent rolniczych w stosunku do pracowniczych Uberalizują
przepisy dotyczące prze.kazania cospoda.rstwa jako podstawowe10 warunku
uzyskania emerytUJry (rolnik mo:!:e
111 otrzymać jeśli wydzler:!:awf gospodarstwo na co najmnieJ 10 lat,
lub otrzyma 75 proc, przysługują
cych mu !wiadczeii, jeśli nie ma
następcy oraz chętnego na zakup
ziemi), Ponadto ustaw11 przyznaje
renty i emerytury rolnikom, którzy utracili
gospodarstwa przed
1978 r. i są dziś bez
środków do
życia. TwO!:"Zy prawne osłony
dla,
chłopów robotników zwalnianych obecnie z pracy, podnosi
zasiłek
porodowy z 2.!500 zł do 120.000 zł.
l.atwo 1ię domyślić, że -ystkie te udogodnienia socjalne
nie
pozostaj\ 'bez wpływu na wysokość
składki emerytalnej. I to jut
aię
mieszkańcom wsi mniej
podoba.
Składka j<!!st sum~ dwóch opłat opłaty od osoby (480 tys. zł rocznie) oraz opłaty oo hektara przeliczeniowego (78 tys, zł rocznie za
l ha.).

Minister Balazs obiecuje pewne
ulgi. Np planuje się zwolnić od
osobowej rolników
w wieku 7J lat i starszych, a tak-

płacenia składki

że wprowadzić dobrowolność
opłat
ponad sumę 2.5 mln zł rocznie.

Z drugiej strony trzeba mie~ jednak
świadomość,, że minimalna

W swej interpelacji po1. J11111U.t,l nie radzieckiej
wielokrotnie m.
Rożek (7.SL)
zainteresował
in. we wrześniu i
patdzierniku

•I•

uprawnieniami rentowymi
Pola- Nie uważamy t„j ustawy za ków bezprawnie wywiezionych do1k:onałll • powiedział
min. wskutek .stalinowsl!lich l"l!presjl Balau. Jest ona przejściow\ na tereny ZSRR.
modyfikacją
tylk-0 na ten
rok.
Pracujemy natomiast nad docelową
W pisemne.j odpowiedzi wiceminireformą
rent i emerytur rolni- ster pracy i polityki socjalnej Jeczych.
rzy Szreter wyjaśnił, i.? wszelkie
·
skutki tych represji - społeczne, w
O szczegółach planowan.;ij
re- postaci zwiększonej liczby inwaformy minister powiedzieć jeszcze lidów oraz finansowe - polegające
nie chciał. warto natomiast zdra- na zastępczym · wypłacaniu przez
dzi~ dwie fundamentalne
zasady, ZUS rent
inwalidzkich i rodzinkt6ryml ów zreformowany
sys- nych - do dziś obciążajll polskie
tem emerytalny ma się kierować. 1połeczeństwo. Zdaniem
ministra
Po pierwsze wysokość świadczenia koszty z tym związane powinny
zależała będzie tylko i wyłącznie ponosić odpowiednie iastytucje raod wysokości wpłacanych uprzedn,io dzieckie. Wstępne rozmowy
ns
składek, a więc rolnicy już tera7. temat ogólnej umowy ZSRR
o
płacą na \{onto osobistych , świad ubezpieczeniu społecznym
odbyły
czeń. Po drugie
Fundusz Ubez- się w ub roku,
Planowane popiecze1i Rolniczych ma się unieza- rozumienie nie może jednak ureguleżhić od ZUS i ma nim kierować lować spraw odszkodowań z..
odRolnicza Rada Ubezpieczonych skła powiedzialności cywilnej.
dająca się właśnie z rolników.
MAREK KLUCZEK
Temat ten - ja_k stwierdził J.
P.A. INTERPRESS Szreter - przedstawiany był stro-

(DOKO~CZENIE ZE

STR. 1)

właśnie od końca 19B8 roku,
a
następnie niemal prz<!!z cały
rok
1989 zaszły w kraju zmiany
dotykające ró'IYnież tę sferę prOdukcji. Nastąpiło ogólne „pofolgowa-

nie" w przepisach, zniesiono wiele
rzemittlnlczych „czap", nie utrzymując zarazem obligatoryjności należenia rzemieślników do cechów.
No i zaczęto ai41„. Trudno
rzecz
jasna odmówił: lUdzkiej racji repre-zentantom związkowców z rzemiosła domagającym się tego, aby
dzieci pracowników
mogły
wyj..?i:dżać na kolonie, a oni
sami
korzystać np z pomocy przy wpła
tach na mieszkania. Sprawa jest
jednak po prostu w rękach właś
cicieli rzemieślniczych zakładów I
jak któryś z nich
chce o swoje
.,złote rączki''
zadbać, to
dba,
ale inny wcale nie musi. Nie ma
tu ni{: do rzeczy ogólny zapis pkt.
2 art, 67 konstytucji głoszący równość obywatelskich.
praw
„bez
względu na płel:, urodzenie,
wykształcenie, zawód. narodowość, ra-
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iRODA, 'I &tAltCA
PROGRA."

I

u.oo Magaayzt.

„lllolidarni''.
11.30
kulturalne. 11.35 Koncert
przed hejnałem. lZ.05 Z kraju I ze
il\v1ata. 12 31 Muzyka. 12.45 Rolniczy
kwadrans. 13.00 Komunikaty. 13,05
Radio Kierowców. U.30 Stara 1 nowa muzylta wojsltowa. 14.05 Magazyn
muzyczny. 14.55 Pięć minut o ksią:tce.
16.10 Muzyka i aktualności.
16.55 Losowanie gier liczbowych 1Total1Zatora
s:iortowego
17.00 Five o clock Tlle Beatles. 17.30 Radio Artel orzedstawta. 17.50 Kto tak pięknie gra.
Aktualności

dobry (Ł). 1&.os „u :11 33'' - propam
muzyczny (ł.). 11.00 Aktualnosci dnia
(Ł).
17.U Dzieła, 1tyle, epoki. l&.15
Dick Francis „Bankier" - odc. 18.25
Reklama. 18.30 Płyty dla kolekcjonerów. 19.30
Wieczór w filharmonii.
21.20 Wiad. 21.30 Felieton kulturalny.
21.35 Rainar Marla Rilke „Ponucony
na górach ~rea". 2~.10 -Słuchajmy razem. 23.10 Juliusz Dankowski - „Odprawa posló"7 tureckich"
odc.
23.30 Interpretacje muzyki.
PROGRAM III

W ludowych rytmach.

17.!IO Studio

ekspertów. 18.35 Język rosyjski. 18.50
z płytą przez łwillt. 19.00 Widnokrąg: Kraje I wydarzenia.
19.35 Lektury
Czwórki:
Jan
Baszkiewicz
„Maltsymilian Robespierre". 19.45 Jazz
naszego wieku. 20.00 Opinie. 20.10
Wokalny panteon. 20.21 Gra o przyszłość.
20.40 Znane, lubiane piosenki.
20.~o Audycja publlcysty1:zna.
21.10
Interpretacje chopinowskie.
U.OO
Wieczór muzyki i myśl!: „Kobiety
fatalne". 23.20 Hollywood •plewa:
Frank Sinatra. 23.27 Jutro w pro1ramie. 23.35 W pollZUklwantu wartości,
23.:!IO Muzyka przed p6łn()C11.
·

11.05 Folklor w pigułce. 11.25 Muzyka z przełomu wieków. 12.00 serTELEWIZJA
wjs Trójki.
12.~
W tonaejl Trójlti. 13.00 Jan Krdko „Tunel".
13.10
11ROGRAM I
Powtórka s rozrywki. U.OO Koncerty skrzypcowe. li.OO Serwis Trójki.
7.45
Express
15.05 Polityka dla wszystkich.
gospodarczy
15.10
Rock pod prąd. 15.40 Herbatka przy
8.011 Poznaj 1wój kraj - Kazisamowarze. 16.00
Zaprasumy
do mierz uad Wisłą
Trójki. 17.00 serw11 Trójki.
11.05
8.35 Domator
Informacje 1portowe.
18.11"
Klub
8.50 Domowe przeaszkole
Trójki. 19.30 Złote lata swingu. 19.50
9.15 Wiadomości poranne
Marian Brandys „Qpowiadanla". 20.00
9.25 „Wyizolować wirus N"
Elektroniczna tietazja. 20.30 Potyczki
filozofów. 20.45 Trzy kwadranse ja- ·film fab. prod. czech.
10.20 Dl.'lmator
zzu. 21.30 Mała przechadzka z Evelyn
waugh. 21.45 W kręgu ballady: Jack16.20 Program dnia - telegazeta
Ron Browne, 22.15 Powieść w wyda16.25 Dla młodych widzów: „Laniu dźwiękowym:
Teodor Parnicki tający Holender" „Klub zdo„Koniec , Zgody Narodów". 22.41
PROGRAM II
Opera tygodnia: WoUgang Amadeusz , bywców ocean6w"
16.50 Dla dzieci: ,Cojak"
„Ascanlo in Alba".
23,00
U .OO M1,1Zyczny
non
stop. 11.40 Mozart
17.15 Teleexpress
Pleśni balladowe.
11.55
Portrety 24 godziny w 10 minut. 23.10 Piątka
17.31 Gry wojenne
twórców ludowych - Wiesław czapla z historii. 23.10 Emmanuelle Arscan
17.51' Telewizyjny informator wy- muzykant z Andr7lejowa. 12.05 Mu- ,,Emmanuelle I". Sf,.00 Między dniem
dawniczy
zyczny non stop. 12.40 Zabytki ro- a anem.
18.15 Dawniej nłł wczoraj
syj&.del muzyki
cerkiewnej.
13.00
PltOGltAM
JV
Wlad 13.~ Serwis Informacyjny (Ł).
18.45 1G minut
H.10 • Zarno;wtec moJa
mlło~f"
19.00 Dobranoc - „Wyprawa prof.
- audycja. (Ł). 13.20 Godzina w stylu
11.l>I Dom I świat. 12.30 L Audycja Gąbki"
country ,
14.20 Folklor na
mapie muzyczna. 13.:i,s Popołudnie mło
19.10 „Obok n&1 - pwUr:t llWł'ot
świata - zespół Atma. H.50 Pamięt dych. 13.&0
Zaczarowane
dtwiękl.
niki t w,ępomnlenla · Marek Hłasko - 14.00 Magazyn „Między nami". 14.IO ny" - rep.
19.30
Wiadomojc!
„Pleknl dwudziestoletni" - odc. 15.00 Program Rozglofal Harcerskiej. 1uo
20.05 Sport - 1/4 Pucharu EuroAlbum operowy.
15 . ~0
Muzyczna Współczesne partytury. 17.10 Język
fiesta - aud. 16.00 Przebój. na dzle:6 polski „Nle będzie "dozny?.".
l'r.40 py w piłce nożnej: Bayern Monachium - PS\1' Eindho'ł'en
22.00 Rozmowa z ministrem kultury i utukl Izabellll Cywlti&k11
22.15 Strzeżcie, JP,trzeżcle nu poz głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu muca 19ł0 roku
etów" - Bułat Okudtawa
zmarł w wieku 89 lat ukoch!UlY Mąi i Ojciec
22.35 Lex - 1uperminl1ter1two ma~. społ.-prawny
! .. ł P.
23.05 Wladomołcł wieczorne
23.2l! J ęzy'k an&lelU:l (?AJ)
18.05 Na'

Koncert

początku

był

dźwięk.

ciowa" - serial prod. tranc!.'
19.30 „Maroko" program dok.
20.00 „Czarno na białym" - prze
glad PKI!'
20.40 Przegląd muzyc:eny
21.00 „Ze wszystkich stron" „Węgry narodziny demokracji
- lewica" - rep.
21.30 Panorama dnia
21.45 Telewizja nocą
22.30 „Wyznania hochsztaplera Feliksa Krul!a" (5 - ost.) - serial
prod. RFN
'
,
23.30 Komentarz dnia
23.35 Express gospodarczy (powt.)

-i:r

18.25

dnia. 19.00 Z kraju 1 ze
świata . 19.30 Radio dzieciom: „Córka
wodnicy·• cz. sluch.
20.10 Komunikaty Totalizatora Sportowego. ,20.111
Koncert życzeń, 20.40 W kilku taktach. 20.45 Opowiadania Odojewskiegq.. u.oo Komunikaty. 21.os Kronika
sportGwa. 21 .30 Piosenka nie jest ml
of;lca. 22,os Obserwacje Krystyny
Zieliń~kiej
22 15 Encyklopedia wielkich głosów. 23.15 Panorama świata.
23.30 Mała Polihymnia - czyli
powatnie o muzyce niepowatnej. 23.50
'\{yś!l przed końcem dnia.
23.53 Pół
noc poetów: Andrzej Grabowski.

STEFAN RAJSKI
ayn ANTONIEGO.

Pogrzeb odbędzie lłię w dniu I marca br. (czwartek) o
na cmentarzu rzym.-kat. przy ul. Smutnej te (Doły) •
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Dar serca I§

Statystyka alarmuje · choroby układu krążenia są w
•Polsce przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów i l>I'lllWie
50 proc. powodów powstawania lnwaliddwa. Szczególnie zagrożeni 1ą mężczyźni w twórczym okresie życia, u których
choroby serca I układu krążenia stanowią 1łówn11 przyczyni:
śmierci (w tej grupie wiekowej
Polska
zajmuje · trzecie
miejsce na świecie).
· Współczesny I"OZIWój nauki
i techniki daje jednak duie
szanse skutecznej walki - z tymi groźnymi chorobami I • ich
następstwami. Wymaga to jednak zlfacznych środków finan.owych na bardzo kosztowną, wysoko wySpecjalizowaną, aparaturę dla wc.aesnego wykrycia ł
leczll'llła cłior6b układu
krążenia.
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Grupa ludzi dobrej woli, reprezentująca różne przedsiębiorstwa i ln~tytucje oraz własne zasoby, rozumiejąc te wielkie
i palące potrzeby w walce
z
epidemią naszych czasów
utworzyła Ogólnopolsk1' Fundację pod nazw1' „Dar aerea'', ~
siedłllb1' w Łodzi. Na czele za,rządu fundacji stanął znany
łódzki kardiolo1 kierownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycyny Wewnęt~ej AM w Łodzi, tirof.
dr hab. n. med. Marła Krzemi6ska-Pakuła.
· Każdy może się przyłączyć do fundacji
ł
wesprzeć jej
d'Zlalan~a w zwalczaruu chorób zagrażających życiu, wpłacając dobrowolną kwotę na konto złotówkowe llub dewizowe.
JJ:.lrndaeja „Dar serca": konto złotówkowe - PBG II Oddział
w l.odzi, ul. Piotrkowska 57, nr 844612-6666-132-3; konto dewlzowe - PBG II Oddział w Łodm, ul. Piotrkowska 57, nr

344612-6666-151-6787.
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SKY ONE

wczoraj zgłoszenie

·dziś .........

._OGŁOSZENIE
.

.
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ZATRUDNIĘ grawera, ślusarza.
· umiejętności
plastyczne.
Listy 9226 Biuro Ogłoazefl, Piotr-

kowlika 98.
E
M-3 Teofilów - sprudam. Ka11takt - Warm:awa 31-&2-~
9377 1-11:
BIEGLE szyjące do pracowni
zatrudnię. 55-48-86.
-11438 1-E
DZIANINĘ zachodnią 9PfZeda-

.11j•Tf4w '!J.'94:
r,f-ł/f4·
tj4źUit'1ffttJ
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S'DEFANmA

JARECKA

SŁOTA
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lła
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Handlowym

T.ll'O DJ Kat Show 9.38 Panel Pot
.
.
Pourri teleturniej 11.00 Nowa
ćena jest dobra teleturniej 11.30
(prowadzenie domu)
Młodzi lekarze - 1erlal 12.00 Prze- PANIĄ
przyjm41. f2-24-42 ,
gląd wydarzeń dnia 13.00 Inny świat
ję. 84-58-18; 33-11-73.
- _serial 13.50 Swlat 1lę kręci 19611 1-E
942! 1-E
serial 14.45 Kochanie - serial 15.45 „HELIOSA" tanio 19przedam.
SANECZKOWĄ „10" aprzedam.
7ł-ł6-29
19610-•.;E
Tu Lucy - serial
22.00 Falcon
51-96-31
9376 g-E
Crest - 1erial 23.00 Publlcyatyka TELEFONY retro, fiat 125, pick- PRZYJMĘ wysoko kwalifikowane
-up
(1980)
aprzedam, 157-29-30.
0.30 Niewidzialny ezłowlek - "rial
szwaczki na jeaxw. Bardzo do19582 1-E
bre warunki
prae7 i
płacy.
ZATRUDNIĘ
szwacz'kf chałupni. IKY llOVIBI
81-13-18
9078 1-'.E
czo. U-81-38
lllll93 1-JI: PANI umiejąca 1otowa~ potrzebna
111.00 Dream Date IT.OO Plętypua ,,MINERWA" - .qbn6fti eprzedo prowadzenia domu. Wysokie
dam, 74-12-00.
Co•e 19.00 Jane L zaginione młaato
19578 1-E
wynalJ'Od,zenle. Beskidzka 84.
21.00 Radiowe dni 23.00 Rambo ~ TELEWIZORY
kolorow• llPI'H0335 1-E
dam. 32-33-07
0.45 Robocop I.SO Człowiek który
1~ 1-E Nóż pionowy, wętlerlld - sprze~erwał · tyałąc łańeuah6w UO Czło .,MARICO POLO" zatrudni nwaczdam. 87-95-67
9374 11-E .
wiek z 1wizdklem
kl, Rewolucji 17
SZWACZKI zatrudnię (kresz). No1957111-E
w7 Swlat 30 A Widzew.
BTL PL111
9424 g-E
BOAZERIE, S1.af7 tanio montuję M-3 własnościowe Wldzew-Wsch6d
12.30 Muzyka klasyczna 13.00 Bu'18-87-17
19590 ł-E
51 m zam!enię na większe.
tik - 13.30 Calltornla Clan - aerlal POSZUKUJĘ miesZlkainia, f3-86-08
43-29-85.
9423 g-E ,
14.1!'5
Springfield Story - aeriał
19580 1-E
15.00 Kochany wujek Bill - aerlal SZEWCÓW zatrudni.. U-25-02
15.30 Splel mit lłl.00 Bo1acl i pięk
19592 1-!:
ni aerial 1UO Eln 8ehlekHlljahr - STOLARZA: aamodzimeto utrudHrial llJ.00 Mareus Welby - 1erlal
nię. Fucika 16.
19603 1-E
18.45 Aktualno4el 19,15 CHIPS "- 1&- DZIEWIARSKIE "Brother" sprzerlal 20.15 The Bod7 Stealen dam. Warszawa lMl-lle-ł>I
MŁODY, solidny. 15~6~29.
(
PBOGKAMD
Involon der Alłfnl - film 1cl-fl
BłlHt-E
9433 1-E
18.:S Korepetycje dla maturz:y1- 21.00 L. A. Law - Mrla1 !UO BeSTUDE'NCr pocuku1' pra~r.1... KIEROWCA B, c, Gdańska 17 /23.
\6w - język an1iels1d (10)
l amy - serial łrr7mtn.
Bł-06-33
ll'DIRll •-E
19713 g-E
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16.55 Język trancuski (4)
17.25 Program dnia
17.30 „Zbliżenia, ezylJ ło I owo o ~
tilmi1>" (Ł)
~
18.00 ł.ódzkie wiadomości dnia
18.30 Magaz}ln „102''_
~
19.00 „Mare I Sophie" (2} Teś ~

•

Jrzy dodatkowe

Rzemieślnicy

S

1 I

podczas rozmów Krzysztofa Skubi•
uewskieg() z Eduardem Szewardnadze I podczu pddzlernlkowej wizyty w Moskwie premiera Mazowieckiego, Strona radziecka. wyra-:
ziła zgodę na
rozpatrzenie
teJ
sprawy w ramach wspólnej grupy ekspertów , Obecnie prob_lem
ten jako jeden z wielu , znaJd.uje się w pakiecie spraw w;vnikaJą
cych z ustaleń wizyty premiera w
ZSRn.
•
(PAP)

Niebawem powinien ukaza4 alę
Dziennik Ustaw 1 uchwalOillł przez
Sejm ustawą z.mieniającą kodeks
handlowy z 27 czerwca 193f r. W
sę, wyznanie ora.z pochodzen ie
miesiąc po ogłoszeniu ustawa wejpołożenie społeczne". Komu się
w dzie w życie 'I z tym dniem do
określonym zakładzie
rzemieślni
czym nie podoba - może
sobie wielu zapisów kodeksu „dopisane"
szukać innego. Ni<! można
jedno- zostaną trzy zera. Nowy cennik
cześnie ciastka zjeść i nadal
je prr:ewiduje m.ln., że wyso.koA~ umieć.
działu w spółce z o.o. nie może
Finał znamy ju:ż, choć w uzabyć mniejsza niż p6ł miliona zło
sadnieniu
orzeczenia
Trybunał
Konatytucyjny zawarł również 1y- tych (dotychczu 500 -zł), kapitał
1nał dla Sejmu o możliwie szybzakładowy spółki 1 o.o. będ!Zle wykie przepatrzenie kodeksu
pracy
pod kątem mtalenla ew.entualnych nosił już minimum 10 mln zł !doniespójności powodujących
dys- tychczas 10 tya. zł) na kdde 100
kryminację
pewnych grup pra- tys. zł udziału fdotychczu 100 zł)
cowniczych.
przypadać powinien z mocy pnwa
KRZYSZTOF STRZĘLECKJ jeden głos, choć umowa spółki
I:'\_TERPRESS
stanowić może oczywlś . :ie inaczej.
,,„„„„,,,,,,,_,_,rr.r/.,r,r,r,r,r.r..r.r/.1 r//rrr///rrr.r///',F///-''/.r.r.r/'.rF .rf.r/J..
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·Jaka praca takie .zdrowie

Bezrobotni
- ubezpieczeni
Wielu llUIYch ezytetnłk6w,
któr;rm widmo bezrobocia wła
błe sajrzało w oczy, proal o
w,.Jdnienle kwestU tak wai11eJ jak ubezpieczenie 1połecz
ne.
Wielu byłych pr"cawnlk6w dz!sfĄcj na zasiłku
lub zarejestrowanych w rejonowych biura.eh pracy
pobierało r6żne
go typu świadczenia ZUS, zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne,
itd. Pozostaje
pytanie czy te
łwiadczenia zostan.11 utrzyman~.
Jeśli tak, kto będzie
je wypłacał?

Wyja~iamy
za~.
ie na
mocy ustawy z 28 grudnia 1989
r. o zatrudnieniu (Dz. U.· nr 7!1
.poz. 48~). zasiłki rodzinne oru
!eh zwiększenie - ze względu
na st~n zdrowfa l za'iłkl pielig:iacyJne, wypłacają rejonowe
biura pracy. Należ9 s'I! cne od
1 stycznia 1990 r. osobom pDbierającym zasiłek
dla bezro.botnych lub zasiłek szkoleniowy. Zasiłek rodzinny jest wypłacany tak
jak pracownikom
po złożeniu przez bezrobotnego
wnlosk_u na druku ZUS Z-13.
Na p~dstawie tej .samej ustawy, osoby pobierające zasHkl lub zasiłlti szkolenlow~ maj.11 r6wne z pracownikami prawo do świadczeń lecz!llc?:yc'i., z
tą jednak r6żniclł, :te ich legitymacje ubezpiPr.zeniowe praco~icze i rodzinne będą poświadczane przez rejo.no.we biura pracy.
(aua)

W ostatnim czasie sprawy zwlązene a prze}udowll systemt,l gospodarczego kraju, a eo 91~ z
tym wiąże probl~my bezrobOcla, zdominowały dyskusję toczącą się na łamach guet.
A tymczasem ,w kraju dzieje si_\ tle. W pogoni
za zyskiem„ racjonalną gO!podarl(\ sUą roboczą,
zakłady pracy jakby za.pomniały o jednym z podstawowych swych obowląz'k6w - zaipl!'W'lllenla pracownfiltom bezpiecznych wllirUl1k6w pracy. Ludzie
w pracy chorują, częSto za.padają na choroby
tzw. zawodowe, at 2 mln obywateli pracuje w
warunkach sz.kodJ.iwych dla zdrowia.
Za.padła cisza. Czy społeczni inspektorzy .p racy - chociaż funkcjonują w zali:ladach - śpią?
Państwowa Inspekcja Pra~ także nie dociera do
Wielu miejsc zagrożonych, a jeśli ju~ napotyka ratące prQ'klady niedbalstwa, to ak:utecznoś~ sankcji przez · nhl nakJadanych jest nie-wielka.
Ludzie młodzi, nierzadko około 40-letn4, stają
lltt renc!JlltamL Wobec pogarszania si• wa.runk6w
pracy wzrasta liczba wj'pad!k6w.
Wszystko to sprawi.a, :te· .z jednej strony niezbędne aą lrodld nr wypłaty odszkodowań, ręt,
zwolnień lekarskich, z drugiej wzrasta u poszkodowanych poczucie niespl"!!wiedliwoścl, wobec
niskich kwot tych świadcuń · w stosunku do wynagrodzenia za pracę, przy jednQczesnej utracie
możliwc.ści
zarobkowania.
Co robić? - to podstawowe pytanie.
Oto okaz0uję się, że najmniej zmianą sytuacji
w zakrf'sle warunk6w pracy zaip.teresowane i;ą zakłady I przedsiębiorstwa. Niezależnie od tego, w ·
jakich warunkach pracują tam ludzie, wszystkłe
płacą taką samą skłaokę na ubezpieczenie .tpołecz.ne, Nie ma żadnej zależności mięcb:y warunkami p'tacy a kontami ix>noszonyml na ubezpleoczenie społeczne.
Szansą na zmianę tej syt.uacjl jest moili.woś'6
korzystania z rozporządzenia prezesa Rady Ministr6w w sprawie podwyższenia składek na ubez.opieczenie &połeczne z powodu pogorszenia waru.nk6w pracy. Mówi ono o tym, że zakład, w kt6rym warunki pracy pogorszyły się (więcej osób
pra~je w złych warunkach) bę<\zie opłacał skład
k~ ubezpieczeniow~ podwyższon.11 o Ił proc„ przy

OPOOCZ NOBMAL~EGO WYNAGRODZENIA

czym nadwyilka ta ma by6 kłęgan• a zysk'IJ, a
. nie 1 ,kosttów 111.'kładu (ro~rząd:i;enie obowiązuje
• .CJd 1 ctyezn!a).
Prawo do wniOl'kowa.nła w t.ej !!prawie ma PIP
I Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Myłltt. ł.e nie będzie to łatwe &adłnle. Po pier-

wsze •zczeJ6hl'

kną

obserwacjlł naletałoby objąć wię

nU: do t&j pory Mczbtt jednostek gospodarczyeh, po.za tym konieczne będue ustalenie jas. nych kryterl6w dla oceny. pogarszania srę va.runk6w pra<'y, ustalenia miernik6w, a tyeh jak na
razie nie ma.
Można
oczywiście
wykorzystać
wsp6łpracę z ZUS, który kiedy zaobsertv !l~
zwiększenie się ilości Slkładek cho.robowych z tytułu i1J.walid2twa może przekazać sygns.l Pań
stwowej In&pekcjl Pracy. Ale to ·przee'.et drogs
rozciągnięta w czasie.
1'złj, kiedy
p'on:ądzeniem

rozw.ł~a.p,.te ~. wpr<iwadzone rozRM, nal~ \ł•Ważać za doraźne, koi;iieozne jest, aby w sprawie wa.runk6w pracy
bardziej stanowczo wy:powiadały &tę związki zawodowe! I to nie tylko wówczas, gdy pracownicy
określonej gru.py riaciskają na podjęcie działl!ń o
zapewnienie im sz.czególnych warunków - w
względu na
złe warunki
pracy ale przede
wszystkim o to, aby te warunki uległy poprawie
w foteresie zdrowia pracowników i lep11zej kondycji ekonomk.znej zakładu.
Rozwiązanie wprowadzone rozporządzeniem 'RM
jeat tymczasowe I obawiam się, że będzie mało
skuteczne. Konieczne wydaje się rozpoczęcie działań dla 'Wlłrowadzenia jasnych I klarown~h zasad st·ałycb takioh, kt6re b~lł polegały na
zr6:tnłcowanej .t!llkładce ZUS, z preferencjami dla
tych, kt6rzy stwarzajlł swoim załogom dobre i .
be:c;pleczne waruruk.I pracy.
'

' To ltoniecznoś~. b01Wlem dzisiejsze sugestie, te
problemu nie ma, bo na każde - nawet to grożące utratą zdro.wia miejsce pl."8.cy ktoś już
czeka, to myślenie kr6tikowzroczne.
A. SZCZEPANIAK
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·Prywatny fachowiec na
Rzeoz nie będzie ódkrywcza. Katdy mieszkaniec spółdzielczego ·mieszkania choc raz
w życlu miał do czynienia 1 jakąś awarią.

.·~~

spółdzielczym

nie mogą oni pod~ączyć gazu, gdy:t kuchenka u naszej czy.t elniczki jest nieszczelna Ale jeśli pani A. wyasygnuje na ten
cel 40-70 tys. zł, to jest szansa, że gaz się
I to właśnie wtedy najczęściej się zaczypojawi Tvlko że to prywatna · sprawa! ...
Na nic zdały się perswazje, że za tego
na.„ Telefon do grupy remontowej, zgłosze
nie ustei;ki, oczekiwanie na ·fachowca, a
typu usługi mieszkańcy , osiedli sp6łdziel
czy,ch płacą (w pozycji czynszu e k s pi o akiedy ten w najdogodniejszym (dla siebie t ale j a) grube pieniądze. Idą one zar6wno
nie dla nas) terminie przychodzi, okazuje
na płace, ,fachowc6w od gazu" iak i częś
się. że nic tu po nim, bo „w magazynie
ć! zamienne dó wielu urządzeń. Mało tego,
nie ma części". albo „instalacja jest nieszczetna" I to nie leży w j'ego gestii. Najczę
że gaz nie został podłą.ozony, to nasza czytelniczka nie mogła uzyskać od specjal!si6w
ściej wszystko sprowadza
się d6 tego, że
sorawa jest do załatwienia, tylko nie w ra~azowych ich nazwisk. Nie umieli te:t odpo.wiedzie~ na pytanie, czy lo.kator ma pramach usług spółdzielczych.
Facbowier się ceni! Jest :i;a.p obiegliwy, towo I czy otrzyma za usługę rachunek. Nic
nie wskórawszy, fachowcy odeszli, zostateż w rzeluściach torby, lub w głębokoś
ciach kies1enl posiada nieosiągalną w ra·wia.iąc
zakręcony
kutek gazu!
Trzeba było jakoś się ra·towa~. Na szczęś
mach usług sp6łdzielczycb 1 „uszczelkę". Procie znalazł się znajomy, kt6ry mając wszelblem jedynie w cenie.
·
.
kie uprawplenla, sprawdził szczelność fnstaNiemal dokładnie taką 5ytuację opisała V?
!Acjl i stwierdził ~utory.tatywl)le, że wszyswoim- liście czytelniczka podpisal).a ••.A
..S~1J"·
Sprawa dotycz1 jednego z wiei_o~ęił.W j:la ; tko jest w porząd)rn! Instalacja jest szczelna I sp·rawna. Wystarezyło" odkręcić zaRetkinl w którym w lutym wybuchł po&r
w piwnicach. Następstwem pożaru byfo, co
w6r.
Nas:rcJ czytelniczce, jak widać, udało 1lę
o~zywiste, wvłączenie prądu i gazu.
uniknąć sporego wydatku. A nu mleszkań
Pożar u~aszono, ale konieezne stalo się
c6w· dało się nabrać nlen:etemym pracowsprawdzenie szczelności instalacji gazowej.
I tu się zaczęło! Oto okazało się, zdaniem
nikom spółdzielni?
Mieszkańcy wielu . ł6d7.ilrich osiedlł pytajlł:
fachr.wc6w z g'r upy remontowej sp6łdzielni.

_.

Stop

Bez

winda!·
o perypetiach

mieszkańców
są

wywin-

11oldch domów, w których
dy, molina pUać tomy. Te w wlę·
lu domach wysłużone już urządze
nia, miast ułatwić lokatorom żY·
cle, psują krew Albo taka zatnie
się między piętrami, albo nie daje się jej zatrzymać na :tadnym
piętrze.

takie zJawi~ka przy tle kenserwowanym
sprzęcie mogą się
11darzyć, ale czym dla człowieka
jest np. wypadek zamknięcia w
nles„rawne.I windzlP - nie trzeba
mówh!. Myśl~ tednak te na wr.o brażenle sobie tego stresu są od·
pornl Jedynie pracownicy pogotowia dzwlitowego.
Cóż,

Nasi cz:vtelnlcy często zgłaszają
do nas pretensje adresowane do
tycb słi.żb. Ostatni~ dotyc~ .,loku
nr 415 Cklatka Il na osiedlu Bato
rego (~ld'llew·Wschód) I na Luto
mlersklej 127 (kL 11), w którycb
to domach niedawno windy os:F<I .
lały. W Jednym krą;yła nieustan
nie między piętrami, na ładnym
się nie zatrzymując,
w drugim
przez klika dni takie miała awarię. zatrzymywaJa się Jedynie ml•·
d:r;y piętrami,
trytuJąc1, bo
przy
Każdym
zgłoszeniu do pogotowia
interwencja była przyjmowana Ja.
ko pierwsze zgloszenie. Katda no·
wa ekipa pracowników pogotowia
traktowała monity ~e wzruszeniem
ramion - oni usłyszeli o awarlJ
pierws:r;y ~az."

Ważne

ł

t..ODZKI

,#

nr U (1900)
·l'

dla

Zostało
Ił

11

czyły do nich kobiety rozwiedzione, kt6rym nie ułożyło się :tycie

repat~ant6w

jeszcze 10

miesięcy

Wydział Cleodezji I Gospoduki Gruntami UMŁ Jm!ypomł
na repatriantom, kt6rzy powr6clli do k:rąju przed 23 maja
1957 roku, że 31 grudnia 1990 r. mOa termm składania wcio1k6w
zaliczenie wa.rtości mienia nieruchomego pozostawionego za granką (obecne tereny · 'BLałoruak:•\ Litewirkie1 I
Ukraińskiej SRR). Prawo
do zaliczenia nilen4a przysłufUj•
jego właścicielowi lub 8Padkobieroom.

o

Zainteresowa!Qi z teren'lł Łodzi pawt,nnl wyltQh! a wnło1o ullczen.łe mienia nieruchomego
pozostawionego za .
granicą do wsp61.nego dla "1szystklc'1 dz!eltlle Wrd~lału Geodezji i Gospodarki Gruntami
(ul. Solna 14, tel. 32-113-8!1), z
Innych zaś mlejscowoścł woj. ł6dzldego - do wydział6w lub
referat6w geodezji' I · gospoda>rkł rruritaml terenowyeh or1an6w administracji państwowej .topnia podstawowego.

kłem

1.

(ANNA)

•

I

w razie Jilezł<>zenia wnio&ku do Sl grud.nla. i990 l'.
In.f ormuje me=lk prasowy' prezydenta Łodd - uprawnienia
wygasajll.

TYLKO 2 DNI

T. W.: Ma:q;i dwoje dzieci. Wleci, :ie w ciągu reku katdeJ
inatce preysh1gują dwa dni wolne od pracy, bw. dni dla
matki i dzieckiem. Czy te. dni przysługują na ka:tde. dziecko
•osobna?
RED.: Art. 188 par. 1 ik:.p. m6wl, że praoowniOOlJl wycho..
wującYtD dftieci w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku
zwolnienie od pracy na dwa dn.l z zachoiwaniem prawa do
wynagrodzenia. Są tQ tylko dwa d·ni w ciągu roku, 1nieru.lein\e o<i liczby posiadanych dzieci.
·
TAK JAK EKWflVALENT ZA URLOP

A. M.: . W styczniu zmarł mój mąż. Obecnie otrzyma.bm z
zakładu, w którym pracował. odprawę
pośmiertną. Według
jakich zasad 9bli~za się, odprawę pośmiertną?
RED.: Odprawę pośmie~tną przysługującą członkom rodziny
zmarłego pracownika oblicza się według zasad obowiązują
cych przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Rozp.
Rady Ministrów z 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania
wynagrodzenia za czas niewykonywanla pracy, odszkodowań,
dodatk6w :WYT6wnawczycb Qraz niekt6rych
tnnych należ
ności wynikających ze stosunku pracy).
PRACY W

CIĄGU

14 DNI

T. P.: Prze:i: cztery lata vracowałem za granicą. Po zakoliczeniu kontr aktu i powrocie do kraju okazało się, te w wyniku reorganizacji mój etat · zlikwidowano,
w
związku 1
ozym odmówiono mi przyjęcia do pracy. Czy jest to zgodne
z przepisami?
RED.: Macierzysty zakład pracy jest zobowiązany zatrudnić
pracownika, któr y zakończył pracę za granicą, , na takUm
samym stanowisku, a jeśli to jest niemożliwe - na stanowisku równorzędnym pod względem rod,zaju prac o.ra,z osobistego zaszeregowania posiadanego pTZed skie:rowanłem do
pracy za gran.ką pod warunkiem,
że pracownik podejmie
zatrudnienie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia pracy za
gra.nicą. W razie niez·a chowania t ego terminu lub rozwiąza
nia umowy o pracę przez jednostkę kierującą. bez wypowiedzenia z winy pracownika, a także w razie po.rzucenia pracy przez pracownika ·- umowa o pracę w macierzystym za1,tładzie wygasa. Kwestie te
reguluje roo:porządzenie Rady
Ministr6w z ?7 grudnia 1974 r. w spraWie niektórych praw
i obowiązików l)racowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa . eksportowego
l
usług
związanych z eksportem.
·

ł::A ZALEGŁY

URLOP -

EKWJW;\.LENT

PIENIĘZNY

T. · P .: Mam zamiar zmi enić miejsce pracy . na mooy porozumienia mi'<;'dzy zakład a mi .
Nle wy ko,rzystałam jeszcze ,
urlopu wypoc:ty nkctwego za J'Ok miniony, przysługuje
mi również urlop za rok bieżący. Który z zakładów i w jakiej formie ma obowiązek udzielić ml tych urlopów?
_ RED,: W wypadku, kiedy pracownik przechodzi do innego
zękladu na mocy porozumienia między zakładami, nowy zakład przejmuje na siebie obowiązek
udzielenia urlopu nie
wykorzystanego w poprzednim miejscu pracy (ale tylko urlopu bieżącego). Urlop ten może być udzielony ·wyłącznie
w
naturze przez nowy zak ład prący ,
u.ś
za przysługujący
urlo.p zaległy poprzedn~ pracodawca ma obowiązek wypłacić
całego

W ZALEŻNOSCI OD RODZAJU SCHORZENIA

OJ Ca

w większości jest to niemożliwe
·
,
. •
·
W ponledl;lalek z
lnk!a.ywy
Centrum Ruchu Pomocy Rlldzlnle
odbyło 1J111 spotkanie przedstawi- '
cieli sądu, ku.ratorlum, opieki społ
J K 0 ścl 0 la
kt
~
6 rym dys• na
eczne '
'kutowano te?D.łt dzlsiejszyl!h mo'tliwoścl pomocy
samotnym matkom. W d'yskusjl dominowały dwa
upekty sprawy - ·prawny i spo'łeczny. Faktem Jest, :te obecnie nie
ma oficjalnie potwierdzonych danych określających tle kosztuje
trzymanie d'Ziecka w wielm niemowlęcym, szkolnym, czy dziecka
studiującego, a przecież t~kie dane powinny być jednym z kryteriów dl!l sądu orzekającego wysokoś6 aliment6w. Innym problemem
jest niska kultura prawna społe
czeństwa nie nawykłego do odp.r
wiedzialnołcC Rozw6d' zwykle oznacza zwolnienie z odpowiedzlalnMcl za ~6łmałh::ikt ł potom-

u-

F. O.: Przez fi miesięcy .Przebywałem n.a 1wolnieniu lekarskim. Po wyczerpaniu możliwości !>Obierania zasiłku chorobowego komisja do spraw inwalidztwa
I
zatrudnienia
orzekła, że nie mogę jeszcze wrócić do pracy
I przez 12
miesięcy będę otrzymywał świadczenia rehabllita.cyjne.
W
Jakiej wysokości przysługuje ml to świadczenie?
RED.: Wysokość świadczenia zależy od rodzaju schorzenia.
Jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek wroadku przy
pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo wskute.k chorQbj" zawod<>wej - świadczenie rehabilitacyjne wynG&i 100 proc. wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.
W innych przypadkaeh - 75

proc.

· '

WYNAGRODZENIE ZA CZAS URLOPU
/

T. Z.: W związku •
wypowiedzenie,

reorganizacją

przedsiębiorstwa

małem

otrzy-

w
trakcie którego wykorzystałem
wyp~czynkowy. Wynagrodzenie za czas urlopu qtrzymałem o wiele niższe od płacy, którą otrzymywałem przed
urlopem. WedłuA' jakich zasad ustala się wynagrodzenie 1a
urlop

czas urlopu?
RED.: Podstawową zasadę ustala art. 172 k.p. W myśl teg() przepisu, za czas uTlopu pracownikowi przysługuje takie
wynagrpdzenie, jakie otrzymałby gdyby w tym czasie pracował. Zgodnie z . 9tą zasadą wiele
składników
wynagrodzenia o charakterze stałym wypłacanych
w nie zmienionej
wyso.kości) ora2: \VYpła<'a.iiych za okresy dłuższe niż miesiąc
wypłaca się na bieżąco · w ustalonych terminach Ich v.l'ypłaty.
obojętnie czy w dniu wypłaty
tycll składników praco'wnik
jest w pracy, czy korzysta z urlopu. N.atomlast w stosunku
do pozostałych zmiennych składników wynagrodzenia, wypłacanych za okres nie dłuższy niż miesiąc, !ltosuje się zaaadę posiłko.wą. Ich wysokość za czas urlopu ustala S'ie na
t;>bdstawie przęclętnej kwoty uzyskanej przez praoownika z
tytułu tych składników w okresie trzech
miesięcy
dzających miesiąc roo:poczęcia urlolpu.

i>OPrZ•-

stwo.

ZASIŁEK PRzySŁUGUJE

Powszechne
8' 11rzylpadkl
onu.tw ojców, kt6rz,y pracują. w
sektorze prywatnym.
Przynoszą
zaświadczeJ;1.ia,

POD.JĘCIE

WARUNKIEM -

ek~iwalent f)ieni ężny,

dziły' nie5lubne dzieci. Dziś doł~~ wysokość .it·mentÓw procento\vo -

'I

- wykonae w cłą&U Jednego dnia
dwukrotny pieszy spacer z l0-10
plętta na dół I z powrotem
albe
- półgodzinni\ przeJałdłkę nie
dającą się satreymać wind,,

(ASZA)

I

we dwoje, które często wychowują same nie jedno, a kilkoro dzieci.
Statystyki są ponure. Coru w!ęcej rozwodów, coru więcej samotnych matek. Niekt6re .z nich jut
- Cztery lata temu rozwiedliśmy w momencie urodzenia dziecka nie
się. Sąd przyznał
mi 4 tys. ali- zobaczyły więcej an! tatusia dzMcmentów. P6źniej · założyłam sprawę o ich podwyższenie,
za taką ka, ant alimentów.
kwotę trudno mi było
nawet w
Problem nabrzmiewa. Trudna syczęści
pokryć .-potrzeby
dziecka. tuacja
na rynku
pracy jt>stcze
Obecnie m6j były mąż płaci tjak bardziej go komplikuje. 8e-trobopowiedział z dobrej woli)
30 cle nie ominęło r6wnle:t tych, któtys. zł aliment6w. Gdybym •bci?ła rzy mają zasądzone alimenty. Indochodzić swoich praw,
musiała
flacja powoduje, ie C'> kilka miebym co trzy miesiące
zakładać
sięcy należałoby w;eryfikował! ich
sprawę sądową..•
wysokość. Obecnie na wokanc:fzi!!
polskich sąd6w jest 2.9 mln spraw
Kiedyś samotnymi matkami by- o alimenty. Z'Bledwie w je:inej trzemożna 41stallć
ły kobiety niezamężne,
kt6re ro- ciej przypadk6w

Pracownikom pogotowia diw.Igo·
wego, którym zabrakło wyobraźni
CZflD dla mieszkańców •tO-kondoyg nacyjnego bloku Jest winda, prot>Onuję dwa rozwiązani& w ramach
powrotu wra:l:llwołcł I chęci do
pracy:

Jestem pewi:ia. że zastosowanie
teł terapii spowodowałoby natychmiastową reakcji! na katdy 1y1nał
o zepsutej windzie.

dlaczego musimy słono płacdć za rifeczynne
windy, nie sprząita.ne klatki schodowe, ·ni- '
gdy nie zasianą trawę?
Myślę, że pytanie to jest źle zaadresowane. To od samych spółdzielc6w zależy, jak
będzie wyglądać ieh dom; ich osiedle, Ich
spółdzielnia. Trzeba
jedp.ak trochę więcej
wiary i trochę lnfojatywy w czasie, kt6ry
właśnie nadchodzi w oktesie zebrań wyborczych.
'
Tym, którzy mają podobne odcrucia, jaik
nasza czytelniczka i ja, proponuję, a.by 'zgło
sili proste· usprawnienie do pracy swoich
1p6łd~elnl.
PQStuluję
zlikwidowanie we
wszystkich ap6łdzielnla.ch mieszkaniowych
tzw. grup remontowych (znaczne zmniejsze11ie koszt6v.t), zawarcie um6w z prowadzą
cym! działalność rzem)eślniczą na własny
rachunek prawdziwymi I odpowiedzialnymi
faehowcami Taki rzemieślnik n'\ zlecenie'
administratora domu przyjdzie do każdej
awart,, usunie ją i wystawi legalny rachunek, Rozliczenie go będzie do ustalenia
przel: lokator6w i zai:ząd. Jestem głęboko
przekonana, ze koszt wszyshl!:ich rachunk6w
w :tadnym razie nie przekroczy dzisiejszych
koszt6w związanych z utrzymywaniem „fachowc6w od fuch".

••
•
męza I

- Kiedy mąż zostawił mnie z
dwojgiem dzieci, p!'Zeżyłam dramat. Dziś już
pogodziłam się z
myślą, że jestem sama, bardziej
myślę o .dzieciach i o tym, :te nie
wystarcza jednej peni;jl na ich utrzymanie. ~ąż miałf co prawda,
zasądzone alimenty, a e płaci riadko.„

- Sprawa Jest

.
:i>ziENNJK

że

wikcie

W. 8.1 M6j pracodawca · zaproponował ml . pracę w rodzł
nach nadliczbowych, ale nie możemy .,dogadać się"
co do
wysokości wynagrodzenia.
Jakie przepisy regulują te kwelłtie?
RED. : Zgodnie z art. 134 pa.r. 1 k.p. za pracę w godz.inach
nadliczbowych - opr6cz normalnego wynagrodzenia - t>rzYsługuje do<;!atek w wysokości 5() proc. • wynagrodzenia wynikającego z osobistego 2laszeregowani,a pracownika na dobtt
i
100 proc. wynagrodzenia ~ pracę w dalszych godzinach nad•
liczbowych o.raz w godzinach nadliczbowych przypadających
w n-0<:y lub w niedziele i święta . Dodatek ten nie przysłu
guje jednak za pracę w niedzielę w normalnym czasie ora.cy, jeżeli pracowniltowi udzielono innego d.nia wolnego od
pracy w b•godniu. Dotyczy to r6wnleż p racy w dzień świą
teczny.

że zarnb'ają

150

tys. zł, a iymczasem mają dochody wielokrotnie wyższe. Cel jest
jeden - wprowadzi6 1ąd w ~ąd
I uzyskać jak najnltne ·a~imenty._
.Najsmutniejsze Jest to, że sąd :zna
mechanizm tych prsktyk, ale nic
nie mote &robi~. Zaświadczenie o
zarobkach Jest bowle-m podstawą
do określenia wys<>koł~
ali:nent6w. Dzii nie ma mędrych
jak
wybrną6 s tej sytuacji,
Na razie s,amotne matki 1ą llkazane na pomoc Instytucji charyta. tywnych l ludzi dob?'ej woli. Czy
to ·wystarczy?
Obaw~am się, te
nie,
L. KRYSIAK

R. S.: W okresie tn:ym.iesięcznego wypowiedzenie a pracy
zachorowało ml dziecko. Lekarz uprzedził mnie,
te zapalenie płuc przebiega u dziecka
powikłaniami i. jeszcze przes
co aajmniej dwa tygodnie b()dę musiała przebywać na zwolnieniu lekarskim. Obliczyłam, ie wówczas przestanę być juł

z

pracownikiem.· Czy po ustaniu stosunku pracy motna otrzyzasilek ·opiekuńczy?
RED.: Tak, można . Jeżeli w czasie pobierania 111siłku opiekuńczego ustaniie zatrudnienie. praco-wnik za<:howu.je prawo
do zasiłku opiekuńczego jeszcze po ustan.l u zatrudnienl·a , pod
. warunkiem, że bez przerwy ,!prawuje nadal opiekę nad tym
1amym członkiem rodziny, i z powodu tej samej przyczyn.7•.
mać

ZAWSZE OD 1 STYCZNIA
~

.

F. U.1 Podjąłem' ' t:ałrudnlenle 2 stycznia 1989 r„ J>G!lłewal
1 przypadał w ntedzlelę.
W umowie wyraźnie zaznaczono.
łe zostałem zatrudniony od .2 styczliia. Czy jest to zgodne •
przepisami?
RED.: Zakład pracy zatrudniając pracownika od- p0<!2ątku
roku kalendarzowego, powinien ustalać jako datę zawarcia.
umowy o pracę, a tym. samym datę powstania stosunku pracy - d~leń 1 stycznda danego roku,
mlmo
:te faktyczni•
pracownik przystąpił do pra.cy 2 lub n·a wet 3 styc.z nia (jeżeli
2 stycznia była n ie<lziela).
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ATRAKCYJNA PRACA

~

W CHARAKTERZE AKWIZYTORÓW
clla przedsiębiorstwa zagranicmego produkującego obuwie sportowe w szerokiej gamie asortymentowej.
JESTES ENERGIC~NY, ZGŁOS SIĘ DO NAS.
Warszawa, al. Rewolucji Październikowej 38,
tel. 32-29-73, 32-29-81, 37-58-99, tl!X: 815 ;~-~

~
~

~
~

§

4

~

§
~
,,

~

~.

.§
~

~~.HhZW'.H//.H/'//~HHH/.H/'/.H/H//HAV.UhW'H/~

Spółdzielnia Pr.acy
„STYL" - „Cepelia"

SPRZEDAM działkę budowlaną 1675 m w Rą
bieniu. Oferty 17248 z
een14, Biuro Ogłoszeń,
Slenkiewlez:a 3/B .
172411 '
K.UPI!i działkę 88-49-93.
5788'
DOMEK ewentualnie do
remóntu kuplę, zamienię na. M·4. Listy _ 5912
Bimo Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
;PRZEDAM pawilon hanm,
dlowo-usługowy 50
Bełchatów 24-468.
PT 244
SPRZEDAM działkę rekreacyjn14. 57-80-53.
PT 182

ł.ODZ, ul ŁOMżYIQ"SKA 20 /21.

tel M-66-80, 84-98-11

ZAPRASZA
Właścicieli i kierowników sklepów sprzedaży artykułów włó
kienniczych oraz warsztatów
rzemieślniczych do bezpośred
dnich zakupów naszych wyrobów.
Oferujemy:
/

tkaniny dekoracyjne, obiciowe,
narzuty, pledy,

ATRAKCYJNĄ
budowlaną w
- sprzędam.

konfekcję,
wł6czkl, przędzę

1

łn.

l

8tosu.l4my • marie wynikowe.
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ciągłej

tkanina crash w

•

**

sptzedaiy

§
§

pełna gama kolorów

~

konkurencyjne ceny
tel. 38-3B-33 w. 2488 tub 13-24-57
15212_::-g

S

~
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Przedsiębiorstwo

Robót Wiertniczych

§

90-030 t.ODZ, ul. NOWA 29/31

~

oferuje do wynajmu

teł.

74-12-60 w. !18, tlx 886420

pomieszczenia biurowe o P!"f, 150 m
k:w. o wysokim standardzie.
"
18038-g
~
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Zakłady

Tekstylno-Konfekcyjne
„TEOFILÓW"
w Łodzi,
ul. Szparagowa 6/8

oferuia do
Sz~dełkarki

I

..

,
I'.f;„', Ii~
I -

TELEWIZOR video gospodarstwo domowe, .aukuptopośrednictwo no-spr:tedaż. 33-10-32 808 I
Mitelszt.et.
POSREDNICTWO kupna
- sprzedaty. 11-17-59.
17148 '
POSREDNICTWO - materiały budowlane
5923 '
42-13-67.
PŁYTKI lastriko - sprze8414 I
daję, 16-53-21.
GLAZURA TERAKOTA
HoWłochy
(import
landia). Sprzedaż dPtal iezna i hurtowa. Duży
wybór. Spółka .,ELPiotrkowska
POL" .
148/150, XII piętro pokój 1213, tel. 36-38-33 w.
19050 I
2425.
- plecaki,
?OLECAMY
te>rnistry z ortalionu 19324 ł
57-08·18
TELEWIZORY, magnetosprzew idy. Kupno 18707 ł
daż 32-48-23.
audioPOSR~DNICTWO
video. · komputery
8196 I
87-31-12.
BOAZERIĘ najtafulzą, najładniejszą. suszona szlisklep
fowaną kupiSz Kilińskiego ł4, 33-82-85.
U5906 g
MAGNETOWIDY, telewizory, sprzęt gospodarstwa domowego, turypośrl!dnicstyczny 5534 g
two 57-22-00.
mlli?:ieloTELEWIZOR,
wid kupisz -- sprzeda~. 51-23-f'l!l
7316/1338 g

~

„,INTER-MAK"
Sp. z o.o.

Tuszynie
43-48-25.
9013 p

I'' I .
I ;.:
..-.........~..._.._....... -

~U////////U///////h?"///////H//Uh/.10

s

działkę

sprzedażv:

cylindryczne

POLIPROPYLEK - tanio
9J>rtedam, 84-41-98.
8967' p
pudelki
SREBRNE
8918 ' p
86-30-18.
MIDIWIEZĘ na 1waran„
cji aprzedam. 36-66-85.
19438 I .P

łi!!l!El!Da.

!El!! 1:_1Jfzj{l li·

SPRZEDAM niedrogo stara 28 n~zepa (1976) Piotrków
stan dobry.
PT 2ł7
48-12-39.
POLONEZA (1989) sprze19223 g
dam 34-84-61
.
.

wy naj ·u ~ .

52-32-44.
17305 g
ZAMIENIĘ M-2 I kawalerkę 1na M-4. 32-67-80.
17302 g
M-3 Widzew-Wschód zatnienię na większe. Listy 6001 Biuro Ogłosz~ń.
Piotrkowska 911.
M-3, M-4, telefon do wynajęcia, Ka!lztanowa 10
1~6 gp
(14-18).
M-3

POSZUKUJĘ lokalu
Sródmieście, Bałuty

ci, najem lokali, organizacja spółek - Negotium. 81-91-95, Rzgow·
3126 g
ska 34.
oferty
ATRAKCYJNE
sprzedaźy mieszkań. Cl:>·
.,LOmów, działelt.

KAL" 51! 25-91, Kn:aziewicza 36 '13-17).
7596 g

m·Vi, ,::-.„;.' a
ef
='!i+g+z• +!;N e
NIEMIECKI, 78-63-89 po
6326 li
19.

Wyrazy wsp6lczucla 1 powodU

dr ANDRZEJOWI

12 pkt. rob.

P rze(Ylądarka
szer. rob. 2000

Różne:
DRAPARKA „TEXTIMA" - szt. Z,
firmy
STABILIZATOR 4-polowJ ,.Arłos",

łańcuszkowa "TEXTIMA '' - 8410/10/ J - szt. 1,
„TEXTIMA"
OWUIGLOWKA
8432/2010-45 - szt. 1,
0\(ERUlCK „Yamato" - DCZ 2~3-DZ
- szt. 1,
DZIURKARKA „Necchi" - ł02-110 STĘBNOWKA

szt. t.
S tół

LW-35-2

prasowalniczy
szt. 1,

Wytwornica pary - LW-57 - s:it. 2,
Klejarka .,Meyer" - szt. 1.
Bliższych in fo rmacji udzielamy w 'wydziale mechanicznym, tel. 52-11-71,
52- 10- 19 '{lewn. 137 lub 329.
Ww. można oglądać w ZTK „Teofilów" Łódt , ul. Szpara gowa 6/8.
7,aklad n ie odpowiada za braki w wypo sażen i u . w ad y fizyczne ukryte i nie
udziela gwarancji.

oraz samochody:
STA~

A-!9 I A-13 -

azt. 5.

ŻUK

A-06 - szt. 1.
NYSA - tow11rowa -

i

zespoły

wy

oraz

szł. 1.

części

do napra-

głównej,

B li ższych inf ormacji dot. samochod6w
udziela dz i ał transportu, tel. 52-11-71,
52- 1O- 19 wewn. 133 łub 295.
S77-k

aaa a

•

z

XJUll n

· ·lekarzv
-, spccjalistC->w

SZYDŁOWS•K!EMU
sklat!aJą:

LEKARZB ze SZPITALA J , KORCZAKA
I PIELĘGNIARKI 1 ODDZIAŁU Jl IL
5olełance

MARII JAWORSKIEJ-

·MASLASCE
wyrazy szczereso

współczucia

z ZAltŁADU
llOLEŻANK.J I KOLEDZY
CHEMII BIOORGANICZNEJ CBMIM PAN

K.oledH

JANOWI JANIAKOWI
1lębok.lego w1pOłczucia

1 powodu zconu

O .J CA

lltOL. &:OL.

aa

BAREŁOM

'1

OJCA -

TBICIA.

ltOLE:tANKI 1 ltOLBDZY z INSTYTUTU
INl'PRMATYKI POLITECHNIKI ŁODZ
KIB.1.

-

Wynsy -Ur•1•

DZlANlNĘ bawełnian,

- ,
Nowocolna, Grabina li. ·
17240. ł
SPRZEDAM boaz«riię dę
bOWll. dwa nowe not.
do krojenia tkanin, sto'budowlanll
larkę
okna, drzwi. Andrespol,
571Sl 1
Q'rocza 2.
SUPREMA, pustaki, kręgi
17325 c
16-20-79.
Videoton,
SPRZEDAM:
zlewozmywak, compact.
miluowelę
d isc,
1910 '
87~83-24.
PU~TAKI -aprżedam 57-71-76 (18--18).
882111 I
ZAGRANICZNE zułooy,
sprzewykła.dzlnę 5939 C
dam. 87-97-68.
'lPRZEDAM elastil „20, 40,
automaty
78" na
117-98-46. Łucji 6.
80'18 I
CEGŁĘ „Max" .sprzedam,
11248 g
78-71-10.
SPRZEDAM maszynę H•
n~czkową .,8" na misia,
n<>Wll,
fabrycznie
• 118111 I
51-38-ł8.
lll)rzedam.
3VERLOCK
lłMt I
83-114-32.
SPRZEDAM boazerię mo·
drzewlOWll, l!T-31-Bll.
8771'
WARZYWNIAK ti.nło sprzedam. Ba.rtoka 81/lł6
1926 71
G RZEJNIKI tellwne sprzedam. 86-57-92.
9004 p
.,ELEKTRON" 48-06-34.
8006 p

a•

w1pOłC1Nęla

1 powodu z10- •

MATKI

Panu A4laaktowt
DR. IOD.

JERZEMU

(

NARĘBSiKIEMU

KlEROWMnt itLINllU I WSPOiPRAcoWNICY li KLINlltI cmllURGU END01'RYNOLOOlCZNE.J IEAM w LODZI

STANISŁAWOWI

WOJOIKOWI
~

-

usługi

w zakresie:

naprawa I konserwacja war han'
.
dlowy~~
. naprawa i k1>DserwacJa wag
soklej dokładności.

.,,„_

GWarancja szybkiej ł solidnej obslurt.
Zlecenia oraz bliższe informacje codziennie tel. 86-65-09 w god:t. 7-9.
5843-g

war

n

Sklep firmowy
„MAL'fEX"·

\

w

ŁODZI,

al. POLITECHNIKI 5

prowadzi sprzedai
wyrobów bawełnia„
• nych w metrażu i konfek~ji
po atrakcyjnych cena-eh.
włamych

Zapraszamy klientów w dni powszednie od ,godz.. 10 do 17 oraz w soboty
robocze w godz. 10-15.
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPOW.

• a

'

6844-J.'(

na • •

snmanan

zaANTYKOROZYJNE
gorąbezpiecz:anle . na
nadkola - Szost
co
84-38-08, Pokładowa 48.
7945 g
AUTOALARMY instalu19293 g
ję 55-58-73.
MYCIE okien. Rachunki
i!l.ltytucjom. 33-15-10.
8316 g
.
NAPRAWA prale~ aupoltomatyeznych 1lde. Kochelskf 78-47-58
589
7 g
AUTOMATYCZNE pra!lci
- naprawa, Tomczak,
8477 g
81-99•43
LODÓWKI - naprawa.
81-03-13,
Grzecorczyk,
9012 P
do 11. po 18.
VIDEOFILMOW ANIE 1529 '
18-39-77.
TELENAPRAWA, ł8-22- 17
7919 g
KIN&SKOPY - regenera~
18442 g
cja 57-33-00
WVPOZYCZALNIA ma1netowidów. 51·81·35.
18109 I
maWYPOŻYCZALNIA
cnetowidów. 51-42-10.
7912 I
garderoby ,
CEROWNIA
akór Więckowskiego 23,
5419 ł
Frankowski.
pra·
POOClśNlENIOWE
nie fływanów tapicerki
4698 g
'78•75-0ł.

••lllDll&N•llll"l"l!l'IZ„._„.llf1".:„::._N-•

·--.a~""

g

•

zesLawy satelitame,
sbłorelłl
instalacje
TV SAT.
PC frr I
komputery
AT• .
oprogramowanie,

•

telefaxy, kopiarki,

•
•
•

papier do 1łrukarek,
papier do · telefadw,
serwis odb. TV prod. ·
ZSRR,

•
•
•
1

I

tel. 36-45-22 w. 3t.
17468-f

.

f --

pracownika ZOZ w

DYREKCJA l PRACOWNICY ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ZGIERZU.

06CA.
1kładaJ111

DYREKTOJt oru KOLEŻANKI t JtOLEDZY 11 ZA,JlZĄDU INWESTYCJI · SZJtOŁ
WYZSZYCB w ŁODZI.

•

a r

•

ft. l'J:LCZ. llllD.

z powodu łmlerct Zony
Zgierzu, 1kladaJ11:

poleca

•

skladaJ111

-

K. KOMOROWSKI, L . SMIECUOWICZ
91-ł69 ŁODZ, ul. LUBLINEK. !8

---~---

W)'rar;y szcr.ere10 w1p6ksuela s powOdu &mlerct

- ~i;,.'·'"!/ rr=
;:r•
:=·u
::.6
~

---

EWIE i KRZYSZTÓlrOWI

składaJ111

Naprawy

89

a powodu •mterd

MATKI

1kladaJ11:

wyrasy

Zakład

i Konserwacji Wag

DEKODERY PAL, vide..>
- przestrajanie. Gwa·
Electrie.
rancja AZP
prywatne
57-55-80 t 84-17-50.
52705 I
pqg_otow ic
DEZYNSEKCJA, deraty.
rachunki,
zacja
74-80-19. SałaJ.
8704 ł
Cfl!1?.':T:!IE 8- 22
81-91-85.
ANTENY
i. Ornzd
l>lltT c
1
okien 51 ..W-3l.
MYCIE
8'798 1
Kucharski.
Pog0tow1e LeCITO"
" karskie. 74-98-56.
MONTAŻ l>Oazerii, szaf,
6306 '
pawlaczy. 51-95-20, po
USG serca, brzucha, clll8188 I
16.
wysiłkowe.
EKG
ż7,
urolof, U=~B~ydrau~icz~ • TELENAPRAWA 43-28-87.
Kardiolodzy,
7
ońkolog,
psychiatra, ·
PAL ryn:.
hydrauliczno- DEKODERY
USŁUGI
33-73-25
neurolog.
Nizio, 74-22-23.
napra-elektryczne
Piotrkow„DAMED",
36-62-87
wy. Krysiak,
3258'
452ł ł
aka 5.
1ods. T-10 i od 18
CHIRURGIA plaatycma,
WYPOŻYCZALŃIA ma1'
8509
netowid6w. 7ł-82-92.
3249 I
81-84-08.
wy„ARKA" - 78·111-00. Po.- POSREDNICTWO
8134 I
'łideokaset Obr.
miany
,otowie lekarskie.
Stalln1radu ł6 (księ- PRALKI Wiatka, Polar
7191 ł
64159 g - - naprawa. 34-23-03.
1arnla)
CHOROBY tarczyc,, choa
8ł09 I
UKF
WIDEO
PAL
interna.
krwi,
roby
przeetrajam - 43-95-04 BUDOWA domkow ' H•
cinekolokardiologia,
Nowakowakl 111-85-87.
1mentów, 38-23-.n,
profe~ia, konsultacje
. 7926'
.>868 I
.s orów, doeentów,' adiunktów AM, bloptJ• DEKODERY
PAL
-- - - - - - #I- guzów, USG, L6dź, ul.
·11~ s·vrarancja lnż. Doczkal ~
.
St&rlinca 5 I p. (lT-20),
-19367 g
U-M-łl.
-- - - - -~
tel. 33-96-30 w. · 325 NAPRAWA maszyn szy19662 c
{8-20).
POSIADAM lokal, maszyJlle)'Ch 55-61-13 Broża.
ny dzlewłarskie, przyj8591 g
-- . -__
mę chałupnictwo. SprzeSITODRUK S7-1!6-14
---dam „5" żakard,
- -- 6415 g
Mi~wa 18.
-17250 I
42-57·27.
,MARMURKOWANIE
tekstylne
PRACE poliłraficzne w
wyblelanle, (piramidy), OBUWIE
poszukuję odbiorców zakresie druku. powietka.ni n
farbowanie
5859 I
84-17·35.
lania, kaero!topil iwla·
kreszowanie.
dzianin,
tlokopli i introligator·
Brzetłilska 53. Prętkle- POSZ-UKUJJ!; producentów
odzieży. galanterii. Biaatwa. Pn.ce stolarskie z
7662 g
wfoz.
łystok 51-53-31.
powierzo- ŻALUZJE:
materiałów
samodzielny
5900 I
nych. Informac ja pod
montat, trzyletnia gwatelefonem 31-lH-6~.
rancja. ,,Dees": 91-44-28, „SWATKA" zaprasza sa11780 I
Sl-90-94.
motnych. Piotrkowska
11s110· e
u-to-38.
65ł6 '
133.
PROPOZYCJE, opracowa- PAL, Yideo - przestrania plut1c.zne znaków,
ZAPRASZAMY na W.ęg·
Maciaszczyk,
int.
janie,
wzorów, pa.pier6w fir·
Berlina Zach.
ry, do
11458 g
88-111!-88.
„Complex-Tour·• ul. że
m0W7ch, wzory wizytózabezpleWYCISZANIE,
,,ROTA"
w•k rom1kieco 68. - tel.
Zamki
ounfe drzwi.
1931)4. IP
32-59-56. ,
n-1s-10 w. 12, Łaclew·
blokady. 11-60-84 Pny- OVERLOCK propozycje (i-111)
114/118
nicka
6754 g
by!DI.
9970 IP
57-22-9ł.
1191'17 I
czwa.rtk:i
$LUBY, 52-19-34. 112'11 I
ZALUZJE, 1rzecmoicio·
SP IJFM
197łl I
"!7 łJ-59.-74.
Wojewódzka
lt~ri
ZALUZJE.
51143 I
117-03-21.
Krwiodawstwa
Stacja
TANIO montaż boaz.ril.
w ŁODZI,
11·96-37, ła-łl..ot.
al. FRANCISZKA!llSKA l 7/Z5
a11 I
MONTAt , boazerii
zatrudni:
74-81-llO, łl-SM!l.
z długoletnią
księgową
lllllO I
MONTAŻ boazerii ~ ta•
praktyką.
17231 I
nlo. 111·20-~.
Informacji udziela dział kadr,
MALOWANIE - tapetowanie. Pietrzyk 57-o&-18
tel. 57-33-43 wew. 219.
ltuł I
430-k.
UKŁAD.ANU: tla.zury łlDO I
87-39-50.
KRATY, 01rodzenfa, ba•
lustr ady, ruszt.a, drzwi·
I
ew, przyrządy komlcMAGAZYN BURTOWY
kowe - ręe%nie kute.
78-62-60, po 17, Go6ci• „FORDEX"
8188 I
n lec 222.
WYCISZANIE, ubnpfedo sprzedaży
oferuje
cza11ie, drzwi harmonij.
u walutę wymfenłalnit jean•
kowe, upin.Jd. 88·'-0-10.
H,5. ł3,5. 1Z Ol ,
881ł I
DRZWI lltalowe. 4Nw1lła
na terenie
ne. uaty, łalusje, taSPOŁDZIELNI PRACY
picerki. harmoniJld
WYTWORCZO· USŁUGOWEJ
lł14ft I
52-11-46.
„TEXKOM"
CYKLINOWANI):, takie- .
w Konstantynowie, ul Kołcłelaa 10.
tanio rowanle Tel. 32-ł9-38.
lłSM I
łS-14-48 Polka.
118-02-12.
HOLOWANIE,
633!-1
7831 I
43-11-93.
a
u I
u
F F1
F

tel.575555

ordynatorowi

CZOTERMA - samochód,
azat y chłodnicze - k11pię 15-63-68 Pabianice.
5428 I
MOTOLOTNIE kupię . LiBiuro Ogłosty , 5870
szeń, Piotrkowska 96.
:rUPIĘ wtryskarki 80-300
Widawa
' gr Mosiński,
tel. lł5 (Si.?radzkle).
9058 I P

Przeglądarko-przecinarki

„Maag'" -

łmiercl

O .J CA

·

„SPEROTTOn -> szer. rob. 2000.
j/
(

nieruchomoŚ;:

SPRZEDAŻ

DYREKCJA oru llOLBZANJU t KOLEDZY · 1 PBK - WSCBOD _w l.ODŻI •

Prze~jarki
\.

-

8888 gp

51-40-20.

•

-=DIRIP

a

,

126 p (1989) aprzedam 11909 I
87-83-24.
NADWOZIE skody 105 d<i
remontu, 42-27-64 po 19.
5821 g

„BENTLEY" - żakard, Nu 18 i 2'
.,TEXTIMA" - interl-Ock, Nu Z8
„ORIZJO" - żakard, Nu 20

• typ Ry-23 -

·•,

-W

ANGmLSKI 13-94-20.
tl'SG NPea,
OMEGA 5324 g
brzucha, ciąży, móz1u,
PLASTYK podejmie prabiodrowych,
stawów
cę. ;Listy 5920 Biuro OgTesty uczuleniowe, karłoszeń, Piotrkowska 96.
diologia, interna, uroINŻYNIER mechanik (30)
logia, dermatologia, laniemiecki
angielski,
ortopedia.
ryngologia,
(!)aszport) - uuka pramasd. 33-22-12, Pi<itrcy. Listy 5960 Biuro Ogkowska 33.
łoszeń. Piotrkowska 96.
19359 '
WYKWALIFIKOWANE
GASTROSKOPIE, rekto.szwaczki do pracowni
skop!e, chore>by odby~u
na Zdrowiu - przyj81-84-08.
8128 g
mę. 33-46-111.
11670 '
wy~walifl·
SZWACZKĘ
GINEKOLOG 33-55-30 kowaną - (tkanina) Tuwima 20.
51-75-47 wieezorem.
11437'
19278 gp POGOTOWIE
lekar-iy
wySZEFA produkcji.
1pecJalistów także EKG
kwallflkow.ane szwaczki
78M •
51-2''1-13.
- zatrudnię. 84-24-29.
• GINEKOLOGIA Mdzlen19249 IP
nie 111-19. Ko.łci•m:ki
ZATRUDNI!; i;tolarza Kubasiewicz.
9'1.
193111 g
57-83-47.
36-611-611.
kierowcę
ZATRUDNIĘ
1379/864% '
„C" 57-83-47.
193HI gp ZIOŁOLECZNICTWO
J
Krym. 34-36-78.
ZATRUDNIĘ iakil!rnlków
62885 I
19317 gp
57-83-47.
WYKWALIFIKOWANE
szwaczki (teksas) - za14-30-411 Tutrudnię.
szyn, Kazimierza Wiel·
9002 llP
kiego 13.
ZATRUDNIĘ - kucharzy,
Restaukuchni.
pomoce
racja „Orfeusz'' - Na43, - tel.
rutowicza
8962 g
31-95-46.
ZATRUDNlĘ ślusarza narzedziowego - Aleksandrów, Słow1ckie~o 3.
8927 gp
JURAN" Spółka z o.o.
., zatrudni ~zwarzki. Łódź,
lekarze
ALMED"
Błońska 15, tel. 81-25-10
w dniu ogłoszenia 8-15. " specjaliści, m. in. le8934 gp
czymy nałogi, otyłość ,
spawaczaZATRUDNIĘ
łysienie plackowate, łu.
-ślusarza. Limanowskies.zczycę, nerwicę, wszy8973 gp
go 179. ·
wamy esperal, wykonujemy drobne zabiegi
chirurgiczne, kosmety·
czne, bezboleśnie usuwa my zmiany skórne
ll.:Kr.,
krioterapia,
GINEKOLOGIA 18-19 <1'13.snz.
rehabilitacja,
profilaktyczne bada:iie
„Wilmed" 33-12-74 że
piersi, blldani!I wstęp•
romskiego 27.
okresowe, badania
ne,
' 8830 g
słuchu, badania lcu~row·
elektryczne
MEDIX
A r r.i i!
i inne,
ców
odciągacze pokarmu Czerwonej 81/83, 15-20,
wypożyczalnia 32~5-03.
od 13 tel. 74-74-70.
18875 g
509 k
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n
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l)ZIENNIK ŁODZKI nr 5ł (llHI) I

e Dzieci wiejskie

I

•
•

„Sanepid" i uliczni sprzedawcy

kupu-

J- z wozu.

U ajenta o 400 proc.

Na

drożej.

rynek

Produkcja

na

mniejsza ,o

połowę.

Cór~ej trochę

aństwowy Wo}ew6diz.iki Inspektor Sanitarny w . Łodzi
po~nformował
nas wcwraj
o wynikach coty.godniowych
kontroli warunków .sanitarnych w
jakich odbywa się sprzedaż żyw-.
;naści, a zwłaszcza mięsa i węd.lin,
w handlu obwoźnym.
Kontrolerzy odwiedzili 15 miejse
(w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu),
w których kwitnie handel obwoź
ny. Lustracji poddano nia
tylko
wyznaczone targowiska, lecz także
place przed dużymi sklepami j domami
towarowymi
oraz ulice.
Skontrolowano 152 punkty sprzedaży. Niestety, antysanitarny stan
„stoisk", brak świadectw badania
mięsa i ni~przestrzeganie elementarnych zasad higieny przez sprzedawców w dalszym ciągu nie są
czymś wyjątkowym. Tym razem
kontrolerzy nałożyli 31 mandatów
karnych rta łączną kwoti:.„
69
tys. zł (ciekawe czy obowiązujący
w tej dziedzinie „karomierz" robi
jeszcze na kimkolwiek wrażenie?).
Podczas ubiegłotygodniowych kon·
troli tylko przedstawiciele san.-epidu z Górnej
zaobserwowali
na
swoim terenie poprawę warunków
higienic:m.o -sanitarnych, w których

lp>

Takiego wybdru d.C>brycn jakoś
ciowo, ciek a wy ch k onstrukcyjnie
i abawek jeszcze w
i wzornic;;.
Łodzi nie w i d zleliśmy , Okizało się '
także, lz w
ostatniej chwili na
łódzką
(o zasic;gu
ogólnopolskim)
1iełdę przybyło ostatecznie 85 firm
produkcyjny f'b (przeważa rzemiosło) oraz 150 przedsiębiorstw i in·
stytucji handlowych. Są też spół· •
kl i przeds ' ębio rcy prywatni, sprowadzai!1cy do Polski zabawki z Zachodu . r'!P firtńa ,, Delfin" 'lferuje:
samoch&l „Jer p safari" za ponad
pół milio na tłotych (cena zbytu).
Spotka n i~ ? reducentów i hand low.rów jest tez. okazją do dyskusji na temat ry nku · - w tym
wypadku •y nku d ziecka. Czy dzie- się do wymagań
Zachodu. PO
cko podoJ ~ prze n orażeniom gospo- prostu eksport jest na równym,
darczym? W aajtrud n: ejszej sytua- niezłym poziomie. Jedynie opakocji uralazły s i ę dzieci wiejskie. wania przysyłane są do zakładów
Pozbawiony
pośrednika
(WZGS), bezpośrl!dnio stamtąd. Produkcja
handel wiejski nie ma szans do· na rynek krajowy . spadła o poło
• równać · dużym
ośrodkom, NLkła wę. Producenci uważają, że han·!Jad:i.:ieją, ale nie dla wszystkich, del musi się zreorganizować, .poJest sprzedaż , bezpośredn i o z wo- nieważ w komis nikt już produkz:ów dostawczych (po cenach zby- cji nie odda, Liczy się żywa gotu), co proponują niektórzy w)- tówka.
tw6rcy.
Naszym zdaniem,
na łódzkiej
Sprzedaż po cenach z.bytu odby- giełdzie
najciekawiej preuntnją
wa się już od dawna. Wyko<zy.
stują to ajenci, biorąc ia pośred- ·
nictwo sprzedaży
nie~1edy
400
proc. Zresztą, nie tylko a}encl. Cena zbytu małych metalowych samochodzików wynosi 8 tys•. ti, a
~ kłoskach „Ruchu" trzeba
dać
Na poni«ldziałkowej sesjj Rady
za takie 32 tysiące zł.
Z dyskusji z producentami mo- Narodowej Miasta Łodzi wielu rad-'
f:na, było dowled-z:ieć się, ie ich nych zgłaszało interpelacje w róż
z
dobre samoi:>oczuc!e wynika głów tl'ych sprawach. oto niektóre
nie z tego, że wielu dostosowało nich.
Radny J. Antczak :.... nie po raz
pierwszy zresztą ..... interpelował
Str11nnietw11
Demokratyczne
w imieniu pasażerów łódzkiej ko•~lerza
wystąpić do szefów
munikacji. Tym razem pod adrewielkich mocarstw I obu państw
sem MPK, ~głosił on m. in. po11.iel'llieekićh 11 11etycją, w
któ·
stulat, żeby zostafa wydłużona lireJ. doma1a się uznania
praw
nia tramwajowa „29" do · Nowego
Polski do uczestnictwa naszeZłotna, gdyż obecnie kursuje
tu
ll'O krajn w rozmowach w spratylko .. 17". Po zakończeniu
.rewie przyslłojcl Niemiec. Roz·
montów torów tramwajowych na
mówy bez Polski to druga Jałta.
ul. Narutowicza 'do Nowego Złot
Trwa ak~ja zbierania podpisów
na nie jeździ ~ jak przedtem pod ta ~eiyeją. Szczei:ółowe in„13" Dlatego też wydłużenie li·
formaćJt> tnoźna uzyskać w sien.ii „29" - zdaniem radnego
dzibie "6d%kiego Komitetu SD
jest obecnie konieczne Domagają
przy al. Piotrkowskiej 99, tel.
się tego m. in. pracownicy „Ve36-45-94.
Z. Ch.
ry" ,
Radny W. Kozulski poruszył w

sli: wyroby m.in. wrocław~kicgo
„Palartu", „Strykowia.nki", siedleckiego .,Misia", a także łódzkiej
„Spójni". A jako ciekawostkę war·
to podać, że wśród zabawek-ludzi·
k6w są już wreszC'ie Murzyni i
Murzynki. Ten
kolor był przez
wiele lat - podobnie jak militaria .źle widziany przez decydentów.
będzie jeszcze
Giełda otwarta
W.M.
dziś i jutro.
Foł.1 A. WACB

b.terpelaeje·· ~adnyeh

Z _sądu

wala i 'wyprosiła gościa. Mąż ciqsem
w twarz pozbawił Ją przytomności, a nastwnle udusił. Przez 5 dnl
nie ujawniał zabólstwa.
W toku śledztwa (został zatrzymany
I aresztowapy 7 1ierpnja) ujawnił popełnienie- jeszcze jednej zbrodni
na
83-letniej kobiecie w jej mieszkaniu
przy ul, K.ossaka (U czerwca). Była
to osoba ze s•arczyml
zaburzeniami
funkcji psychicznych, nie rozpoznają
ca ludzi, pór r:lnia, itd. Nawiązywała
cb~tnie znajomoś ci z obcymi. Kazimierz lł. stwierdził, ze mieszka sama, przyniósł do niej pół litra wód·
ki, kobieta zgodziła się wypić. z nim
alkohol. Po wypiciu udusił ją I popełnił .czyn nierządny. Z opinii bie·
głych (po obserwacji sąd.owo-psycbl.a
trycznej)
wynika, że sprawca jest
alkoholikiem o osobowości zdegradowan ej. aotysoc jalnej. Rozprawa przeciw oskarżonemu o popełnienie dwóch
żatiń.istw Kazimierzowi H.
odbędzie
siP wkrótce przed Sądem Wojewódzkim.
(ZT)

Kosztem 615 mln zł wyremontowano ' w zeszłym roku 102 lokale
swojej interpelacji sprawę stałej gastronomiczne. Plan tych robót
ekspozycji Polskich Sił Zbrojnych ·został znacznie przekroczony gdyż
na Zachodzie. Wystawa ta (cieszą początkowo zamierzano przeprowaca się wielkim powodzeniem
w dzić remonty 60 placówek łódz·
mU1Leum na Radogoszczu) powinna klej ,społemowskiej" gastronomii.
będzie w tym ro-ku?
być umieszczona na stałe w bu· A jak
p~
Z informacji uzyskanych
dynku obecnego
Muzeum Ruchu
Młodzież'owego przy ul. ' Gdańskiej nas w dyrekcji PSS ,Soołem"
Łodzi wy10~. Radny uważa, że jest to naj- Oddział Gastronomii w
lepsze . !Jliejsce dla tej ekspMycji, nika, że remontami obejmie się 58
tym bard.ziej że o przyznanie pa- zakładów gastronomicznych A.lend
łacyku ·przy ul. GdańSkjej wystą wykonają (we 'l!l'łasnym zakresie)
pili kombatanci AK.
Radny M. Kacalak kilkakrotni"
już inteTpelował w sprawie budowy sz;koły na osiedlu
Słowiań·
skim na Olecho-wie. Radnemu chodzi obecnie
o to, żeby termin
przekazaaia do użytku tej stkoły
- 1 września 1990 roku - został
W najbliższą sobotę i niedzielę, :w
dotrzymany.
god:z. 10-15, z inicjatywy Wyd.zia·
(j. kr.)
łu Handlu UML, spółki „Pol-Team„

o ZABOJS'.J:WO
83-LETNICH KOBIET

48-letul dzli Kazimierz u. (masarz,
nie pntującyl poznał 6 tat temu 77.
letub w6wczas o, s.,
Inwalidkę 1

·

srupy Iz powodu utraty wzroku i
ebornby nóg). Poszukiwała . kogoś do
11omocy "' prowadzeniu gospodarstwa.
ltazlmlerz łl.
wystĄplł z
ofertą i
11neprnwa<lził się do jej mieszkania
przy ul. Felińskiego.
D\\oa tygodniP
116źnle .l zawarli malzeństwo i przez
11utępnp dwa ~ta ich tycie toczyło
sl~ ll(HJrawnle. w 1987 r.
Kazimierz
R. onrzO('ił nr·acę i onpadl w alkoho11'1'11. ?.'>~"Zał sle
zneca~ nad źnną.
l>TZP•·H•I '"' rf'ntp, "li nawet ,,Auto'Vfrffll''. , <i('rnnla 1989 r. zabrnł
.le.!
1>"''•" '"" rnsll ~'llPP.•' " !Pl snr.e-J a
11le. pottm kopili litr wódki. Poł'>we
'l'l·vnili w po.rku, l'rul?a połowę w domu 'k nzlmlena H. żona zaprotesto-

A TOWARZYSTWO PRZTJAZNI
POLSKO-IZRAELSKIEJ
informuje, że tymczaso w a siedziba towarzystwa mieści się przy ul. Buczka
18 (IV piętro,
pdkój
407, tel.
78-81-00 w. 91). Tamże w każdą
środę, w godz. 16-18, pełnią dyżury
członkowie
Zarządu
TPP!.
Najbliższe
zebranie członków
i
sympatyków towarzystwa odbędzie
się 7 kwietnia o godz. 11
przy al.
Kościuszki 33.
A RADA OPIEKUŃCZA
PRZY
WIDZEWSKIM
POROZUMIENIU
OBYWATELSKIM
informuje, że
dziś, o godz. 17, w budynku
RSM

całą do-

w dni wolne od pracy

bę. _

s

·TEl.EFON ORIENTACJI I
PO·
RAONICTWA
ZAWODOWEGO
nr 33-88 -61 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1519.-

i·F.LEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą . probłemowĄ czynny w
dni po...,szednle w godz. 11-22
nr 57-40 33.
.l\NONtMowr ALKOHOLICY
tel "la iudzi i proh!Pmem al57 31 42, poniekohnlo"' ym
działek piątek n 20).
•• OOZIF.7.0WY t'El.EFON ZAU·
FANIA or 9R7
- czyuny od
pnniPd'italkn do piątku w godz..
12- t8
W~ ~N'f'
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POGllZERO\VE'" - 83-'13·00

W'lEt.$1 NOWY

POWSZE.CHNY - godz. IT „Dwa
razy tak"
MUZYCZNY - godz. 18.30 „Wiedeńska krew"
STUDYJNY - godz. 19.15 „ceremonie hłobne"
ARLEKIN - 1odz. 10 „Tryptyk
staropolski" (zamkn.)
PINOKIO - godz. 17.30 „Brzydkie kaczątko" (A. struga 90) .
M'OZEA
RE'WOLU~YJNEGO
(Gdańska 13) godz
U -17
Gdańska 107) godz. 9-lT

RUCHU

ODDZIAŁ

RADOGOSZCZ (ZglerIJka 147) godz 9-18
ARCJłEOl.OGICZNE I ETNOGRAFićZNE (pl. WolnośCI H) godZ.
1()„

17

.

SPORTU I TURYSTYKI (Worcel·
la 21) godz. U-15
HlSTORlł MIASTA l.ODZI (Ogrodowa Hi) god:t, 14-18
.Wt.Ol< IENNICTWA (Piotrkowska
282) godz. 9-17 .
SZTUKI IWteckowSklego se)
godz. 11-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁU~
BY ZDROWIA (Zel!gowsklego '1)
godz. 10-13
'
OSWIATY (W61CZJńska 23) gon

IG- · 14

MIASTA ZGtBRZA (Dąbrowlllde
go 21) . godl:. 11-18

godz. 19 .,l!lmani"
godz. 19.15 „Dotywo-

godi.
kochamy"
JARAt';,zA - gad;. 19
na porannym nte~"
MAł I\ &CENA godz.
sualne
perwersje w
(od lat 18)

(UL

Obr.
MIASTA PABIANIC
(pL
stallngradu 1) godz. 10-1'1'

TEATRY
1

cie"
MA~~ SALA -

T4

Pecotowte

MIESZKANJOWEl

<pr'llrhłpf('Ze

913

PKS

tJlfnrm11r.t„

· Potrotnwl•

•1Cl01'0W1E

95•

tnrormae)"

rnronmu•Ja

18.

99~

Pemut dro•nwa
lnłn•m•rJa <ltJtbJ , cdrowtn

· fnfnrmarJa

F.FON Ol.A llOl'ł'ZICC>W
or 986 - ' czynny
od ponle- · .
"ztalku do piątku w godz. 13-

f!<;l

R•••nkowe

19

odbywa się obwoźny handel mię
sem i wędlinami.
W dalszym
ciągu twierdzą
kontrolerzy - brakuje w . naszym
województwie wydzielonych miejsc
targowych do handlu mięsem z
uboju gospodarczego.

Krótki- i 1lelny komentar1 radzieckiego celnika na margine·
sie hurtowego
transportu towarów na trasie Stambuł Przemyśl via Odessa:
„Na
świecie
niezwyciężona
jest jedynie Armia Radziecka
oraz polslti turysta".

(jm)

Świąteczne 

"czasy FWP,
FWP proponuje
spędzenie
świąt
wielkanocnych w domach wczasowych - w górach, nad morzem oraz
w na~liżej położonej Spale. Niestety,
w tej ostatniej . miejscowości organizowane są tylko wczasy 14-dniowe,
natomiast w ośrodkach .dolnośląskich
także 7-dnlowe turnusy
świąteczne,
Emeryci I renciści korzystają ze zniżek.

Okręgowe Biuro Skierowatl
FWP
ogółem 2 tys.
miejsc na
w,czasy w I kwartale, natomiast na
kwietniowe - 700 sklerowa~. Wczasy
majowe znajdą się w sprzedaży ok.
2a marca.

sprzedało

(KAS)

prace
związane z odśwież~niem
prowadzonych przez siebie lokali.
W drugim kwartale zapJanowano
m. in. remonty .. Europy", .~ Zarze
?-'a", .„Dąb~wy", jadłodajni .KoleJOWeJ", kawiBJrni „Akademickiej" l
„St~r~mieiskiej". Nieeo wcześniej,
bo JUZ w marcu ma s:ę rozpocząć
~ont restauracji „Casanova". Dopiero w listopadzie planuje
się
przeprowadzenie remontu w · Ludowej"·•
Zakre.. robót będzie różny w zależności od potrzeb.
(j. kr.)

.Jarmark-bazar dla ·każdego

pięści

OSKA.RżONY

lepiej

„Sle

„GWtaz:dy
19 „SekChicago"

WYSTAWY
oSlł,ODEK

PROPAGAND" JIZTU·
Kl
(park Sienkiewicza) 1odz.
12-lT prace zbiorowe

SĄLON

SZTUK.I WSPOŁCZESNBJ
(Piotrkowska
88)
malarstwo
T. Tyszkiewicz god.Z. l:ł-lT
GALERIA BAŁUCKA (Stary Bf·

Ośrodka Sportu od. Jarmark-bazar w Hali
~I?ortowej w Łodzi Swój udział w
Jarma.rku potwierdził.o już kilkanaścia
znanych firm państwowych
„Bawvłna" prz;r prz:r ul. Barloika
z
Łodzi I innych rejonów
kraju
67 (pokój 3~ odbędzie się spotkanie,
na .które RO
zaprasza
swycłl (org~ni~atorzy spodziewają się, że
w
członków I wszystkich chętnych do będzie ich jeszcze więcej) . Są
tym gronie m.
in.: ,,Skogar",
pracy społecznej.
„Próchnik",
,,8andra",
„Zenit" ,
A. ZAŁOŻENIA USTAWY O SA- „Zeta" , „Dandys", „D'Amico" (dawMORZĄDZm
TERYTORIALNYM na „Darnina") itd. Oprócz nich.swozamierzają
otworzyć
oraz ordynacja wyborcza do aa.,; je stoiska
morządu terytorialnego będą
te- prz.!dsiębior:;twa poloni jna-zagraniczne,
spółki
I
rzemieślnicy
Jarmatem spotkania zorganizowanego
przez działaczy Sń z dr bab. P. mark Jest zresztą dla każdego . Winczorkiem z Uniwersytetu War- również dla indywidualnych sprzeszawskiego. Spotkanie odbędzie się dawców Kupujących (wstęp beEże
pojutrze, 9 marca, o godz. 17.30 w płatny) powinno zachęcić to,
siedzibie ŁK SD (ul. Piotrkqwska towary sprzedawane będą po ceczyli znacmie ta.niej
99, II piętro). Mile
widziańi
są nach zbytu
niż w sklepach.
członkowie i sympatyty SD.
Ci producenci i sp11zedawcy , któA. Z OKAZn
DNIA
KOBIET rzy chcieliby
jeszcze
ot w o rzyć
WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE orga- własne stoiska. mogą się
zgła
nizuje jutro świąteczne kiermasze szać do organizatorów dziś i juksiążek dla pań Odbędą się one w tro, w godz.
10-12, pod nr tel.
łódzkich
zakła4ach
pracy
36-85-57. Jarmarkowi towarzyszyć
„Olimpii", „Lido" i „Próchniku''. będą różne niehandlowe atrakaje,
W bogatej ofercie 7inajdą się po- adresowane głównie do dzieci.
szukiwane nowości.
(jm)

nell: !) godz. 12-17 iraflka
Akslnlna

A.

Przedwczoraj pewien łodzia
nin kilkakrotnie usiłował uzyskaó numer telefon11 w Koluszkach. Za
każdym razem
Pu polączeniu się z informacją
(913) był przełączany do bw.
kartoteki. Tam jednak, po kilku minutach. oczekiwania, ni~t
oie podnosił słuehawkL
Jak wiadomo, każde takie
oczekiwanie sporo teras kosi·
tuje. Wsiadł więc nas:& niedoszły klient kartoteki do pocil!igu 1 pojechał. do Koluszek,
zamiast · rozmawiaó przez telefon. Bilet w jedną stron41 kosztował tylko 910 zł.
'

STARE A DOBRE
w rodzaju małego donosiku sprzed łat:
/ „Tutejsza orga·nizacja
urzą
dziła
zabawę · docbcxlową, z
której zysk wyn16sJ ok. 1.300
zł . i całość Pl7.eznaczyła na liCoś

bację gęsto
i śpiewami

BANłi.

będzie się

I.Dit 1

zakrapianą

wódką

pi jackimi".
O tyle jest lepiej, ~ teraz
za 1.300 zł organizacja mogła
by urządzić libację fundując
członkom mniej
więcej
trzy
ćwiartki mleka.

i Łódzkiego

„Old Shatterhand" (cz.
II) RFN godz. , 15; ,;Karate
Kid I" (USA) od lat 15 godz.
GALERIA SZTUKI
(Wólczańska
17.15, 19.30
31) godz. 10-11
Sześć wieków
PRZEDWIOSNIE - „Indiana Jomalarstwa
neic• (USA) od lat '12
gbdz.
15.30; „Mystlc Pizza" (USA) od
lat 15 godz. 17.30, ,19.30; „Chce
mi się wyć" (poi.) 'od lat 18
supergiełda - Bazar - „rata"
godz. 21
w dru wolne od pracy
god:s.
POLESIE „Czlowłek
w og9-14
niu" .(USA) od lat 18
godz.
ZOO - czynne od 1odz. 9.30 do
19.30; „Głupcy z kosmosu"
15.30 (kasa do godz. 1.4.30)
1
ang. od lat IZ godz. -15.30, tT.30
OGROD BOTANICZNY niePOKOJ - „Predator" (Drapież
czynny
ca) · (USA) od lat 15 gódz. 17,
PAJ;.MIARNIA - czynna oprócz
19
po'nlędzlałków w godz. 10-111.
STUDIO - „Wpływ . księżyca" (USA) Od lat 15 godz. 17, 19
KINA
SWIT _ , „Porno" (USA) od lat
18 godl. 18, 20
·
BAŁTYK
- Film pTemterowy
(USA)•
TATRY - „Nocne gry"
,Predator~ USA od lat
op lat 18 godz. 8.30, 18.30;
li codz. li, 12.
Ił. i&.
„Rambo I" (USA) od lat
15
18 20
godz, U, 16
·
·
TATRY KAMERALNE - „F{X"
GDYNIA - Kino non stop - od
(USA) od lat 18 godz.
11.30.
godz. 9 do 21 „Rybka zwana
l5 30 18
wandą ci'yll jak odzyskać łup"
ZACHĘTA „Bez śladu" (ang.)
ang. od lat 15
od lat 12 godz. u, 13, 15; .,Protektor"
(USA)
od lat 15 godz.
IWANOWO - ,,itemo - ntebez· '
17, 19
pleczny ~le uzbrojony" - USI\
'WOLNOSC
„wmow"
USA od
od lat · 15 - godz. 15, l'T.15,
lat l2 godz. 1&; „czarownice z
19.30
Eastwlck" (USA) od lat 18 godz.
18
MŁODA GWARDIA - , „Emmanuelle" - fr,a nc. od lat 18 godz.
STYLOWY STUDYJNE
,;Emmanuelle" - franc. od lat
10, 19, lT, 19
18 godz. 18, 17.45, t9.30
WISŁA ,.Grek zorba" - grecUSA od
MUZA - „wmow"
ki od lat 15 godz. 16, 19
lat ta godz. lS; „Dom przy Calat
WŁOKNIARZ „Sekstelefon"
rroll Street" - USA od
15 godz. 18 .
USA od lat 18 god~ 10, 12.15,
14.30, 18.45, 19
l MA.JA - „Labirynt"
•!11·
b.o. godz. 18, . 18
APTEKI
ROMA - I „Gliniarz z Beverly
Hills U" USA od lat 15 godz.
Dąbrowaldego
Plotrlt&w•ka 97,
10, 15
17,15,
19.!0, ,,Ostatni
81, Lutomierska us. Bratysław
dzwonek" pol. 0 d lat 11 IO!fZ.
llka !'a, Gorkiego 21a.
12
Aleksandrów - Kościua:ld c,

...

Z 'oświadczenia przed sądęm :
„z natu r y jestem usztywri,ioq y w usposobieniu 1 nie mogę
tego zmienić na co mam dowody rzeczowe w postaci róż
nych• kar".

.

PAPIERó~ WARTO&.\al4}VlH
SPÓtl(A .:z.o.o

tJVM<ANA 'PRASY

-

Eksperci orzekli. te w Polpapler6w na.iwy:isza ten d encję zwy ż kową ma
prasa, w związku z tym za·
stosowaliśmy
jej wymlenialnośó :r. tytułu na tytuł. Znako, mity biznes!
sce spośród

Rys.: A. BIESKOWSKI

Konstantynów - Sadowa 10,
Pabianice - Armil czerwonej 2,
Głowno wwleka 68,
Zgierz - Dąbrowskiego Ul.
Ozorków - Armil czerwonej i l
DYżURY

SZPITALI

Ch!rurgla urazowa
Szpital
im. Radlińskiego (Drewnowska 75)
Neurochirurgia - Szpital
im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Okulistyka - Szpital ,tm. Jon.
schera (Millonowa 14)
Chirurgia dziecięca - Szpital
im. Biernackiego (Pabianice, Karolewska 68)
Laryngologia dziecięca - Szpital tm. Korczaka (Armil Czerwo~
nej Ul)
.
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barllcklego <Kopciński ego 22)
Laryngologia - Klinika WAM
(Ż<;>romsktego 113)
Toksykntng1a
- Instytut Me1vcvn" Pracy (Teresy 8l
Wene1olog\a
Przychodnia
Oermat.otoglczna (Zal<Ątna 44)
Telefr>ntczn y Punkt Tnfn1 macyjny dotyC!ZE!CY choroby AIDS czynny
o'd
13 do T telefon
32-81-29

•

- Interna .dla · dorosłych ul Slenktewtcza 137. tel 38-3;1-00 w 31
- gabinet chirurgii dziecięcej ul.
,Armil czerwonej 15 czynny
całą
dob11 14-14-14
- gabinet
pediatrii
ul. Armil
Czerwonej 5) ezynny od 15 do
7 w dni wolne od pracy czyn.
ny całą dobę tel. 74-14-14
- izabtnet stomatologlc~ny
(Ul •
Zapolskiej I) czynny od godz. .
. 19 do 7; w dni wolne od pracy
przez całEt dob11 43-39-72
- gabinet okulJstyczny - ul. ZapolSklej I. czynny od
godz.
17 dP T; w dni wolne od pracy

całą

dobę.
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