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– To był jedyny sposób na utrzymanie aktywności parlamentarnej irealizację lewicowego programu politycznego
– powiedział nam Leszek Milller,
uzasadniając swoją decyzję o kandydowaniu do Sejmu z pierwszego
miejsca listy Samoobrony w okręgu łódzkim.
Andrzej Lepper powiedział, że nie
ma nic przeciwko kandydowaniu
byłego premiera z ramienia Samoobrony.
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Zapraszamy
szkoły
do udziału
w II edycji
programu
„Szkoła
bez przemocy”

đ W łowickim Synteksie płace wzrosły o 100 procent

Pracownicy chwycili
szefów za gardła

KULTURA

Zmiany w Festiwalu
Dialogu Czterech Kultur
Barbara Knychalska, fundatorka Festiwalu Dialogu Czterech Kultur
i wdowa po jego pomysłodawcy, Witoldzie Knychalskim, odwołała Rafała Wołujczyka, prezesa Fundacji
Festiwalu Dialogu Czterech Kultur
i sama zamierza stanąć na jej czele.
Wszystko z powodu skrajnych ocen
tegorocznej imprezy.
STR.đ17

Z Big Brothera
do szajki?
Agnieszka F., która zasłynęła z tego,
że uprawiała seks w wannie w programie Big Brother, jest podejrzewana
o udział w szajce oszustów wyłudzających kredyty. 50-osobowa grupa naraziła PKO BP na stratę prawie pół miliona złotych, wyłudzając kredyty i karty kredytowe. Policja podejrzewa, że
Agnieszka F. wyłudziła 30 tys. zł kredytu. Zdaniem śledczych, posłużyła
się sfałszowanym zaświadczeniem
o zatrudnieniu i zarobkach.
Agnieszka F. twierdzi, że nie postawiono
jej zarzutów, a tylko przesłuchano
w charakterze świadka. Nie potrafiła
jednak wyjaśnić, dlaczego pobrano od
niej odciski palców izrobiono zdjęcia na
potrzeby policyjnej kartoteki. STR.đ4

– Pracodawca nareszcie zaczął nas cenić – cieszy się Jolanta Olaczek, pracownik łowickiego Synteksu

REKLAMA

Niebezpieczne EKG

3494250

Nastał czas pracowników.
Teraz to oni – a nie pracodawcy – dyktują warunki.
Efekty widać jak na dłoni:
średnia płaca w naszym regionie wzrosła w ciągu roku
o 11,4 proc. Najwięksi szczęściarze zarabiają nawet dwa
razy lepiej niż kilka miesięcy
temu.
Ogólnopolski rekord padł
prawdopodobnie w Łowiczu.
Jeszcze na początku roku Jolanta Olaczek i inni dziewiarze z tutejszych zakładów

Syntex pracowali za 900 do
1200 zł brutto. Dziś większość z nich nie stanie przy
maszynach za mniej niż 2 tysiące. Średnio dostali po...
100 proc. podwyżki!
– Ciągle brakuje nam rąk
do pracy. Radykalne podwyżki były jedynym sposobem,
żeby zatrzymać dziewiarzy
przed ucieczką na Zachód
– mówi Agnieszka Stankiewicz-Bieniek, wicedyrektor
Synteksu.
Zdaniem prof. Witolda
Orłowskiego, głównego do-

Dwudziestokilogramowy aparat EKG omal nie
zabił pacjenta w szpitalu im. Pirogowa w Łodzi.
Sparaliżowany mężczyzna miał dużo szczęścia,
bo urządzenie „jedynie” rozcięło mu brew i z hukiem roztrzaskało się o podłogę.
Dyrekcja placówki mówi, że to nieszczęśliwy wypadek, rodzina chorego żąda, by sprawą zajęła
się prokuratura.
JAK DOSZŁO DO WYPADKU? STR.5

radcy PricewaterhouseCoopers, pracownicy chwycili
swoich szefów za gardła.
– W Polsce wszystko odbywa
się na zasadach prawa dżungli. Kiedyś mieliśmy kolejkę
chętnych do pracy, co bez
skrupułów wykorzystywali
pracodawcy. Dziś trwa polowanie na pracowników, a ci
stawiają coraz wyższe wymogi, nie licząc się z interesem
firmy – podkreśla Orłowski.
Interes interesem, jednak
pracownicy z nadejścia nowych czasów mogą się tylko
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cieszyć. Jak obliczył Główny
Urząd Statystyczny, średnie
wynagrodzenie w Polsce
wzrosło w ciągu ostatnich
12 miesięcy o 10,2 proc.
i w sierpniu osiągnęło 2885 zł
brutto – takiego tempa nie
mieliśmy od 7 lat! W naszym
regionie duże podwyżki dostali m.in. pracownicy hipermarketów Tesco, łódzkich zakładów Indesit, Kofoli z Kutna i Sfamaszu ze Skierniewic. W Łodzi, przez którą
przetacza się bitwa o pracownika między takimi potenta-

tami, jak: Dell, Indesit,
Bosch, Gillette i Hutchinson,
średnia płaca „na produkcji”
wzrosła z 900 zł netto na początku roku do 1400 zł obecnie.
A ponieważ apetyt rośnie
w miarę jedzenia... – Dostaliśmy po 200 złotych podwyżki
– zdradza Jan Cieślak, szef
„Solidarności” w wieluńskim
ZUGiL-u. – Wciąż jednak zarabiamy mało, dlatego będziemy się domagać kolejnych 500 złotych.
KTO ZARABIA WIĘCEJ STR.đ7

ŁÓDŹ
Żarówa już świeci

Temida tyje, więc kupuje

Tłok pod murem

Po drabinie opartej ouliczną latarnię wspina się elektryk. Obok postawił torbę z narzędziami.To nie
jest fragment scenariusza filmowego, tylko rzeźba Marcela Szytenchelma. „Lampiarz”, czyli bezimienny elektryk stanął przy ul.
Piotrkowskiej 37.
STR.8

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia pęka w szwach. Przybywa
spraw, przybywa pracowników.
Robi się ciasno. Dlatego zapadła
decyzja, że powstanie kolejny sąd
rejonowy. W prasie pojawiły się
już ogłoszenia, że Temida szuka
odpowiedniego lokalu. STR.10

Kto w kwietniu nie zarezerwował stoiska przed cmentarzem,
może mieć problem ze znalezieniem wolnego miejsca w tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych. Część cmentarzy nie dysponuje już wolnymi
powierzchniami.
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